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A THERMODYNAMIKA MÄSODIK FÖTETELENEK ÄLTALÄ-

NOSSÄGÄRÖL. 

Dr. Farkas Gyula egyet. tandrtöl. 

Abbau a C l a u s i u s t ö l szärmazö tetelben, hogy megfordithatö 
folyamatokhoz compensälatlan ätalakuläsok nem tartozhatnak, csupän 
azok az ätalakuläsok ertetnek, amelyek magän a megfordithatö folya-
mat tärgyät kepezö rendszeren mennek vegbe. A rendszer hoforrä-
sän vegbemeno s ältaläban a rendszeren kivüli, noha. a rendszer väl-
tozäsaival összefüggoleg letesülo ätalakuläsok nincsenek oda ertve. 
Ezt azon ältalänosul meggyökeresedett felteves teszi lehetsegesse, 
hogy minden megfordithatö folyamat isothermäs es adiabaticus com-
ponensekböl összeszerkesztett folyamattal tetszoleges pontossägig 
hely.ettesitheto; az ilyen folyamat letrejöttenek pedig magän a rend
szeren kivül letesülo ätalakuläsok nem teszik szüksegkepeni feltete-
let. Nevezetesen, igen nagy capacitäsü ideälis hoforräsok az isother
mäs vältozäsi componensek menten a meleget szämbavetelre valö 
ätalakuläsok nelkül szolgältathatjäk vagy fogadhatjäk el. 

- Hogyha azonban rendszerek megfordithatö vältozäsai olynemüek 
lehetnek, hogy isothermäs es adiabaticus componensekböl összetet-
teknek tetszoleges megközelitessel, vagy epenseggel, nem tekinthe-
tok, akkor az ily rendszeren letesülo ätalakuläsoknak szüksegkepeni 
feltetele, hogy velük összefüggoleg a rendszeren kivül is letesüljenek 
szämottevö ätalakuläsok. Nevezetesen, az ilyen rendszer szämära 
jelölni ki oly höforräst, mely elenyeszö ertekü ätalakuläsokkal tel-
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jesitse feladatät s amellett legaläbb ideälis termeszetszerüseggcl is 
birjon, lehetetlen. 

Abböl a feltevesböl fogok kiindulni, hogy lehetsegesek olyan 
rendszerek, amelyek megfordithatö vältozäsaikat isothermäs es adia-
batikus componensekböl összetett vältozäsokkal nem közelithetik 
meg, es az ilyen hypotheticus rendszerek thermodynamicus vizsgä-
latäval szändekozom itt foglalkozni. Megkülömböztetesül azoktöl a 
rendszerektöl, amelyek megfordithatö vältozäsai isothermäs es adia-
baticus componensek szerint törtenökül foghatök fei, utöbbiakat 
Carnot-fele, elöbbieket nem Carnot-fele rendszoreknek neve-
zem. Ezen nem Carnot-fele rendszerek oly lehetöleg tag defmitiöjät 
szändekozom megällapitani, mely tenyszämba sorozhatö tapasztalati 
tetelekbe ne ütközzek, milyenül pl. a Clausius-fele hofoki tör-
venyt tekintem. 

Mivel az isothermäs utak sorozata es az adiabaticusoke nem 
Carnot-fele rendszereknel azonos ket sorozat, az ide tartozö energia-
egyenlet ältalänos alakja 

(1) dQ = C dT, 

(ahoi dQ a rendszerbe vezetett igenleges vagy nemleges hoincre-
mentumot, C egy a höfoktol es elöfordulö független parameterektol 
függö funetiöt, T pedig a temperaturafüggvenyt, tehät közönseges 
ällapothatärok közt nagy megközelitessel az u. n. absolut höfokot 
jelenti.) 

Itt, mivel C a parameterektül is függönek van feltetelezve a 
megfordithatö vältozäsokkal kapcsolatos ätalakuläsi ertekeknek az a 
resze, mely magära a rendszerre vonatkozik, nem tiinik el. Különö-
sen pedig egy megfordithatö körfolyamatboz magänak a rendszernek 
kereteben semmi egyeb ätalakuläs nem tartozik, mint hönek szabad 
energiäba vagy szabad energiänak höbe valö ätalakuläsa. Ennel 
ibgva, ha e folyamatok letrejöttenek nem kepezne szüksegkepeni fel-
tetelet, hogy a rendszeren kivül is törtenjenek ätalakuläsok, a 
C 1 a u s i u s-fele hofoki törveny mär is szüksegesse tenne az ily 
rendszerek fogalmänak uj postulatumokkal valö megszoritäsät. Nem-
különben nyomban szüksegesse välnek ez, ha ily rendszerek höfor-
räsa gyanänt Carnot-fele rendszerek megfordithatö folyamatai meg
fordithatö mödon tehetnenek szolgälatot. Azonban ennek a lehetö-
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sege is ki van maga ältal az (1) alatti egyenlet ältal zärva, mely 
szerint nem Carnot-fele rendszerek isothermas vältozäsai adiabaticu-
sok is egyszersmind s igy ezek a rendszerek isothermas componeiis 
menten höt sem kiadni, sem elfogadni nem kepesek, mig a Carnot-
felek epen isothermas 'componensek menten hojäratosak. 

De a rendszernek kivühöl meg nem fordithato mödon törteno 
höfelvetele, vagy kifele meg nem fordithato mödon törteno höleadäsa 
csak bizonyos feltetelek mellett compensälhatja a rendszeren magän 
nem compensälödö ätalakuläsokat es ezek a feltetelek, mint a defi-
nitio folytatäsänak kellekei megällapftandök. 

Ezuttal csak a terfogatvältozäsokat, megpedig csak az egyen-
letes felületi nyomässal järökat tärgyalom. 

A hönek meg nem fordithato mödon valö felvetele kivülröl 
vagy leadäsa kifele törtenjek azon fentemlitett ideälis hofo'rräsok 
ältal, aminök t. i. Carnot-fele rendszereknek ätalakuläsnelküli hofor-
räsokul szolgälhatnak. 

E n n e k a nem megfordithatö üton järö höközlesnek csak az 
az egyetlen mödja van, hogy azon ideälis höforräsok es a nem Car
not-fele fest között höcsere csak veges höfoki külömbözet mellett 
letesül, tehät hogy egyältaläban egy Carnot-fele es egy nem Carnot-
fele test között, mindketto terfogati vältozäsänak megfo rd i tha tö -
säga mellett, a külso höfok-vezetesi kepesseg hofokaik oly függvenye 
legyen, mely a höfoki külömbseg elenyeszte elött zerus feie conver-
gäl. Ez a követelmeny f e i t e t e l e sen ellene mond ugyan annak 
az ältalänosan elfogadott feltevesnek, hogy höfoki aequilibrium csak 
egyfele lehet, mert bizonyos (aläbb meghatärozandö igen szük) hatä-
rok közt az aequilibrium többfeleseget engedi, azonban a maga fei
te t e l e s s e g e n e l fogva ellentmondäsa voltakepen csak lätszölagos. 

Ami mär most a szükseges es elegseges physikai feltetelek szorosabb 
megällapitäsät illeti, minthogy ez a h8vezet.es problemajaval all kap-
csolatban, mindenekelött eldöntendo, hogy mily halmazällapotü tes-
tek tulajdonsägairöl tehetö fei a priori, hogy ezek az (1) alatti 
egyenletben rejlo követelmenyek ältal idealisälhatök. 

Ez egyenlet, egyenlctes felületi nyomäst megilleto terfogati 
vältozäsokra alkalmazva a maga közvetlensegeben azt kivänja, hogy 
az adiabaticus terfogati vältozäsok höfoki vältozäsok nelkül törten-
jenek. Beiöle könnyen deducälhatö követelmenyek pedig, hogy ajel-
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lemezte testeknek ällandö terfogathoz es ällandö nyomäshoz tartozö 
i'ajmelegük egyenlö, terfogatvältozäsuk latens melege elenyeszö 
legyen; tehät ha a belsö energiät ü, a terfogatot v, a nyomäst p 
jelöli, hogy 

U(v,T) SÜ(P^± Q 
dT — dT + ^ a f " 

dü(v,T) 
dp + P 

dü(pj) d-v 
dp dp 

legyen, mi mellett megjegyzendo, hogy ezen härom egyenlet mind-
egyike csak mäs formäban fejezi ki azt, a mit az (1) alatti egyenlet. 
Mindezek egyenkint oly ideälis tulajdonsägokat kepviselnek, melyek 
feie eonvergälöknak ekkori tapasztalataink együttessegenek hezagos 
voltähoz kepest foleg szilärd testekci tekinthetök. 

Szilärd test hövezetesenek ätalakuläsi erteket meghatärozö älta-
länos kifejezes szinte directe felirhatö. A Q iränyban erre meröleges 
da felületen dt ido alatt ätmenö melegmennyiseg 

dT 
d q '== — a -da dt 1 da 

(a hol a a belsö vezetesi kepesseget jelenti). 
Ezen elemi kifejezes, mely a Fourier-fele egyenlet alapjät 

kepezi, egyenesen esetünkhöz tartozik, mert a kiterjedes latens mele-
genek vegtelen kicsiseget feltetelezi. 

Ennek a melegmennyisegnek hofoka do üton T-röl 

•T, = T f - da 
' ^ dQ S 

ertekre csökkenik, tehät alacsonyabb hofokra valö jutäsänak ätalaku
läsi erteke 

minelfogva derekszögü coordinata-rendszerre valö vonatkoztatässal az 
egesz test belso vezetesenek ätalakuläsi erteke 

»=Js-[G-0,+(2),+(£)"]' C2) B = 3sc,\\3-j + y - 1 + ^ _ ) j T- <u d,j ,i* <u 
(Kifejezes, melyet J. B e r t r a n d az o thermodynomicus könyveben 
kovesbe egyszerü üton elöször jegyez, midön szinten a Fou r i e r -
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feie älläspont szerint järva el, az is-meretes N e u m a n n-fele eorrec-
tiöt tekinteten kivül hagyja es igy a kettele fajmeleg egyenloseget 
feltetelezi). Az egyik integratio a test terfogatät, a mäsik az 
idot illeti. 

Azon feltevessel, liogy a test höforräsät az emlitett ällandö ho-
fokü ideälis höforräs kepezi, mely'a test felületenek minden pontjä-
val vezetö összeköttetesben älljon, ha azon höforräs hofoka 7'0,akül-
sö vezeteshez tartozö ätalakuläsi ertek nyilvänkcpen. 

(3) K=±%§^[f~Y0)dadt, , 

a hol az n kifele iränyulö normälist jelentven, a felsö vagy also elo-
jel hasznälandö, a szerint, a mint a test melegedik, vagy hül, azaz 
T0 > T vagy T0 < T. Az egyik integratio a test felületere, a mäsik 
a hö ätmenes idötartamära szöl, aa a belsö vezetesi kepesseget a fe-
lülettel hataros elemi retegben jelenti es minden l'elületi elemre nez-
ve azonos ertekünek van föltetelezve. 

Ha azt akarjuk, hogy a test legaläbb igen nagy megközelites-
sel reversibilis mödon szenvedjen ällapot-vältozäst, akkor höbevetelet 
vagy kiadäsät a következöleg kell eszközölnünk: 1) a test ältal veg-
zendö folyamatot igen kiesiny adiabaticus es ällandö fajmeleges com-
ponensekre bontjuk. Ez mindig lehetseges, mert egyfelöl a fajmeleg 
a höfokon kivül mäs függetlenül vältozötöl pl. a terfogattöl is függ, 
mäsfelol pedig az adiabaticus folyamat egyszersmind isothermäs is. 
2) A testet az ällandö fajmeleges componenseken egymäsutän olyan 
ideälis ällandö höfokü hoforräsokkal környezzük, melyeknek hofoka 
es a test hofoka közti kezdö kiilömbseg legaläbb is epen minden 
egyes esetben elegseges legyen arra, hogy a szükseges hö ätvitel meg-
esik. 3) Minden egyes höközlesi folyamat alkalmäval bevärtnak kep-
zelendö azon (szigoruan vegtelen nägy) idö, melynek letelte utän a 
testnek megindult höfok-sokasäga egyenletesse vält. 

Ehhez kepest a K integralisban ez idöre vonatkoztatott inte
gratio hatärai igen közeliek, a B integralisban igen tävoliak. 

Arra az älläspontra helyezkedve, hogy a höforräs hofoka min
den egyes esetben epen a szükseges különbözettel üt el a test idöle-
ges höfokätöl es ezen ältaläban veve esetröl-esetre, azaz componens-
röl-eomponensre vältozö külömbseget £-nnal jelölve, egy üy ällandö 
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fajmelcges componensen a külsö vezetes megközelito ätalakuläsi er-
teke ('S) szcrint 

« 3 7 ' f_L 1 1 
A K = ± o- 3-n ^ y, - r + £J a A t, 

a hol a i'elsö vagy also elöjel ervenyes, a mint e igenleges vagy 
nemleges ertekü. Itt At az atmenesre szükseges igen kis ido, a a 
test felülete. 

dl' 
Minthogy pedig ax-^At 

nem egyeb, mint egy c = const. componensen felvett vagy leadott 
meleg mennyiseg, enncl fogva az (1) alatti kifejezes szerint c/\T-
vel helyettesithetö s igy 

Az egesz felyamatra valö kiterjesztessel, midon egyszersmind teljes 
szabatossäg czeljäböl AT vegtelen kicsinynek tetelezendo fei, 

Ami a B ätalakuläsi erteket illeti, erre nezve könynyü eszre 
venni, hogy ez a hoközles megällapitott mödjänak vegtelen kis eom-
ponensekre valö reductiöjänäl fogva, mivel ennek következteben AT 
minden egyes reszletoperational vegtelen kicsiny, elenyeszö kicsive 
välik, ügy hogy (4) a hövezeteshez tartozö összes ätalakuläsi erteket 
kepviseli midön a test terfogati vältozäsa megforditbatö mödon esz-
közöltetik. 

Vonatkoztassuk ezt a kifejezest vegtelen kis körfolyamatra, mely 
ket veges hosszusägü vegtelen közeli adiabaticus (egyszersmind tehät 
isothermäs) es ket vegtelen rövid ällandö fajmeleges vonallal van de-
fihiälva. A höfokokat T es r+düf-vel, a fajmeleg ket erteket c' es 
c"-vel, a megfelelö s ertekeket e' es — e"-vel jelölve, toväbbä felte-
ve, hogy dT igenleges növekedes, hogy c>c" es hogy a folyamat oly 
iränyü, mely hönek szabad energiäba valö ätalakuläsäval jär, — a (4) 
alatti kifejezes igy jelenik meg: 
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Magänak a terfogatväftozäsi folyaraatnak ätalakulasi erteke 

a mi itt összeesik a hönek szabad energiäba valö ätalakulasi er
teke vel. 

Hogy a C laus ius - fe le hö'foki törveny meg ne sertessek, e 
vegre szükseges, mikent 

K + N ^ o 

legyen, tebät, hogyha s,—mely a c es T ertekevel bizonyosan megha-
tärozhatö a szerint,— a mint igenleges vagy nemleges (tehät a szerint, 
a mint a test höt vesz be vagy höt ad ki) 

<p(c,T) vagy -xp(c,T) 

alakkal jelöltetik, az (1) alatti egyenlet crvenyessegi körebe tartozö 
bärmily <' es c" ertek mellett, ha csak c' > o", 

(5) T — y(c".f 7) = c" 

tartozik lenni. Ezen feltetel alatt aztän minden idetartozö körfolya-
mat vältozäsi erteke, legaläbb is elegsegig megkapja a vele szükseg- , 
kepen együttjäro külso ätalakuläsokban a compensatiot, mert t. i. az 
emitt hasznält vegtelen kis körfolyamat, egy veges terjedekünek älta-
länos additivus elemet kepezi. 

Egy nem zärödö vonalü folyamat vegen a test ällapota is mäs 
es ezen ällapotvältozäsnak is kijär a maga ätalakulasi erteke. Mint-
hogy a test ällapotvältozäsähoz tartozö ätalakulasi ertekekkel a kör-
folyamatokra nezve, imelyeken a test kezdö ällapotäba lep vissza te
bät vegleges ällapotvältozäst nem szenved) termeszetszerüleg elenye-
szökül kelle elbännunk, a test valamely reversibilis ällapotvältozäsä
hoz tartozö ätalakulasi ertek mint a kezdö es vegsö ällapot ältal meg-
hatärozott functio vagyis mint az ällapothatärozök functiöja jelenik 
meg. Jelölje a test meghatärozandö entropiäjät S. Ennek egy vegte-
len rövid ällandö fajmeleg.es vonalon valö megvältozäsa 

c d T , cdT 

T+cp (c/n es T-xp (Cj) 
ertekek köze tartozik esni, melyekben d T igenleges növekedesnek 
van feltetelezve, tehät 

http://fajmeleg.es


— 248 — 

W T+g>'(c,T)^ ZT ^T-xp(c,r) 
tartozik lenni. Ugyanis a hövezetesnek növekedö temperaturähoz tar-
tozö ätalakuläsi erteke most 

cd T cdT 
f f+cp 

az ellenkezö vältozäsi iränyhoz tartozö pedig 
cd T cd V 

Elso esetben a test ältal viselt terfogatvältozäsi folyamat ätalakuläsi 
erteke es a test entropiäjänak vältozäsa 

SS ,.„ cdV 
dl 

dT 7 

mäsodik esetben cdT dS 

Tehät elso esetben 

mäsodikban 

T ,fdT 

ßS c \ 
\jf ~ T-HPJ a 

az összes ätalakuläsi ertek. Midketto igenleges tartozik lenni, mi äl
tal (6)-nak szüksegessege raeg van mutatva. Azonban a (6) alatti 
megszoritäs elegseges megszoritäsa is a testhez tartozö entropia de-
finitiöjänak, mert mig egyfelol minden ide tartozandö reversibilis fo
lyamat ällandö fajmeleges es isothermäs componensekböl összetettnek 
tekinthetö, addig mäsfelöl az isothermäs folyamatok egyszersmind 
adiabasicusok is leven, ezek a test entropiäjän nem vältoztatnak. Leg-
egyszerübb hypothesis, melylyel egyidejüleg teljesülhet (5) es (6), hogy 

c , c 
es T+q> (c,T) T—}f> (C,l) 

csak a hofoktöl függenek. 



A MÄLNÄSI HYPERSTHENTARTALMÜ AÜGITANDESIT ELÖ-
FORDULÄSI VISZONYAIRÖL, 

Dr. Koch Antal egytt. tandrtöl. 

Ezen erdekes kozetet, az ältalam eloször behatöbban leirt arany-
hegyi augitandesit meltö pärjät, 1885-ben Dr. Schmidt Sändor ismer-
tette1) äsväny- es kozettani tekintetböl egy kezipeldäny utän, melyet 
Zsigmondy Vi] mos hozott volt onnan. 

A kozet behatö vizsgälata alapjän szerzo ekepen foglalja egybe 
tamümänyänak eredmenyeit: „a kozet p l ag iok las mikrolithokböl 
ällö alapban aug i t kristälyokat tartalmaz, mely alap egyuttal mag-
netit, haematit (?) es apatit (?) kristälykäkkal van teil A tridymith 
csak az üregeket. beleli ki, a hypersthen kristälyok es egyes amphi-
bolok is leginkäbb azokbaii es azok közeleberi talalhatok. Hogy a 
hypersthen a kozethez szorosabb ertelemben tartozö elegyre'sznek 
tekintendo-e, azt valöszinünek tartom annäl is inkäbb, mert a hyper
sthen kristälyok a többi elegyreszek k ö z ö 11 is, az igaz hogy ször-
vänyosan, de megis megtalälhatök. A quarcz szemek es a csillämos 
reszletek többe-kevesbe a zärväny jellegevel birnak." 

Hogy ezen kozet Mälnäs környeken hol fordul elo, arröl szerzß 
Franzenan Agost nyomän csak annyit tudott meg, hogy a fürdotöl 
körtilbelol egy öra järäsnyira eso köbänyäböl szärmazhat, a hol a 
kozetet epitkezesi czelokra fejtik. 

En ugyanezen kozetet, mint epitö-koczkäkat, szinten 1885-ben 
Brassöban lättam eloször, hol azokat a nagy templom javitäsänäl 
hasznaltak. Ezekböl több magammal hozott kezipeldänyt kozettani 
vizsgälatra dr. Primics Györgynek adtam volt ät, ki is görcsoi vizs-
gälat alä vetven a kozetet, a Schmidt ältal talält äsvänyokon kivül 
igen gyeren meg zirkont is constalalt, olivint (?) es brookitot (?) pedig 
fölismerhetni velt benne.1) 

') Egy Mälnäs videki kozet äsvänyairol Termeszetrajzi Fiizf;tek. IX. 1385. 511. 
J) Adatok az aranyi es mälnäsi augitandesit petrographiai i^meretehez. 

Orvos. Tevm. Tud Ertesito. 1886. Term. tud. szak 149 1. 
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Mült nyäron dr. Staub Möricz, a m. Földt, Tärsulat titkära 
tärsasägäban az Erdövidek földtani viszonyait tanulmänyozvän, innen 
a közeli Malnäs fürdöt is meglätogattuk, s ez alkalmat termeszetesen 
nem mulasztottam el, hogy a fennevezett erdekes kozet elöforduläsi 
viszonyairöl behatöbb tudomäst ne szerezzek, mint a mennyivel az 
eddigiek utän birtunk. Utänjäräsomat siker koronäzta, mert meggyo-
zodhettem, hogy ez a kozet tekintelyes tömegben fordul elö a fürdo 
közeleben. 

Az erdovideki üj uton a Boritö h. (a katonai reszl. terkepen 
Borto, 768 m.) gerinczeröl annak völgyebe leereszkedve, csakhamar 
elertünk az Olt folyö völgyebe, hol az üj üt, jobbfelöl a Horcsio 
bercz (810 m.) es a Harcsa h. (802 ra.) keleti kiägazäsainak mere-
dek szegelyenek töveben, be Malnäs fürdöig az Olt folyö ärteren 
vezet. Ezen üt menten, az emlftett meredek hegyszegelyben, k. b. 
2 km. hosszüsagban, kezdodve a Boritö völgy sarkän es vegzodve a 
Malnäs fürdo felett emelkedö „Liget" nevü erdo meredeken kiemel-
kedo magaslatan, mindenütt föllep a mi közetünk, az erdos-bokros 
felületen heverö kisebb-nagyobb tömzsei elärulvän atinak jelenletet a 
feltalaj alatt. Azonban az üt melleken több aprö köfejtes vilägosan 
föl is tärja közetünket, s itt läthatö, hogy az apröbb-nagyobb tör-
melekkel vegyes nagy, csaknem koczkaalakü tömzsökben lep ki a 
felületre, tehät nem ügy nez ki, mintha itten szälban volna. Odäbb 
Mälnäsnak menve, szemben a gerebenczi malommal, vilägosan. lehet 
közetünk tömzsös-agglomeratszerü elöforduläsänak okät is belätni. Azt 
lätjuk ugyanis itten, hogy az uttol tävozö hegyszegely helyenkent 
csaknem falmeredek, kopär s itt közetünk sziklatömeget lättatja; ezen 
sziklafalvonulat aljät pedig ki az ütig egy törmelekeiböl ällö terrasz 
kiseri egeszen a fürdo eszaki vegen. mutatkozö patakig, mely a „Li
get" nevü erdö aljän fut le, es melyet az üt is äthidal. Elsö tekin-
tetrc fölismerhetök tehät az egykori hegyomläsnak nyomai, melyet 
az Olt folyö alämosäsa okozhatott a jelenkort megelözö korszakban, 
s melynek következteben a leomlott terrasz augitandesitje kisebb-
nagyobb törmelekke szetesett volt. 

Meggyözödtem azonban egesz hatärozottan, hogy az emlitettem 
meredek hegyszegely közete esakugyan helytällö augitandesit. Közel 
a fürdöhöz ugyanis, a „Liget" nevü erdö több pontjän, de kivälöan 
a meredek hegyszegely legkimagaslöbb pontjän, köbänya van nyitva 
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a közetben, melyet, mivel derck tömzsökben elöfordul es* likacsos 
volta miatt köniiyen dolgozhatö, üjabb idöben nagyban fejtenek es 
messze elszällftanak, s mint mär emlitetteui, a brassoi templom ja-
vi'täsänäl is felhasznältak volt. 

A legfelsöbb jökora köbänyäban az augitandesit ketsegtelenül 
szälban, eredeti helyen van, az also terraszon mutatkozö tömzsöknek 
es törmelekeknek semmi nyoma, esak szabälytalan sokszögii nagy 
elväläsi darabokat eloidezö szabalytalan repedesek hatjäk ät keresztül 
kasül a közetet. Egy repedesi iräny azonban megis tülsülyban van, 
s ez ferden az Olt feie, k, b. delkeletnek fut, s ezeii iränyban törtent 
a fenemlitett hegycsuszamläs is. 

Läthatö ezekböl, bogy nem csak a közet petrographiai minöse-
geben, hanem meg elöforduläsl köriilmenyeiben is feltiinö hasonlatos-
säg mutatkozik az aranyi hcgy augitandesitjehez, a mi termeszetesen 
hasonlö kepzödesi viszonyokra is utal. Velemenyem szerint hossza-
sabban müködo fumarolak, különösen forro vfzgözben düsak, lehettek 
a tenyezok, melyek itt is, ott is, az eredeti tömör augitandesitet ät-
järvän , annak iiregeiben es repedeseibrn üj äsvänyok (tridymith, 
hypersthenit, amphibol, pseudobrookit, stb.) kepzö'deset lehctsegesso 
tettek, melyre analogiät legjobban tanulmänyozott tevekeny vulkä-
naink is böven nyüjtanak. 

A mälnäsi tridymites es hypersthenites augitandesit tehät ket
segtelenül jö nagy tömzs alakjäban fordulhat elo. Esz.-deli kiterjede-
set — mint mär emlitem az üt menteben 2 km. tävolsägig lehet 
követni. Hogy az Olt partjätöl kezdve nyugotuak, tehät a Harcsa h. 
es a Horcsio bercz gerineze feie meddig terjed ezen tömzs, azt a 
kello idö hijäban nem tudtam megällapitani; fölhivom azonban az 
erdeklödö' szaktärsak figyelmet rä. 

Az augitandesit ezen eruptiv tömzset, az ugynevezett kärpäti 
homokko-kepzodmenyek (bomokkövek, märgapaläk es pal äs agyagok) 
veszik körül, melyek dr. Herbieh F. szerint a kreta-systema neocom 
emeletebe tartoznak. Az erintkezesek közelebbi viszonyait ugyan nem 
volt alkalmam eszlelni, de valöszinü, hogy a Mälnäs fiirdönel es kö-
zeleben eszlelhetö' gazdag szensavkigözölgesek es az ezekbol keletkezö 
savanyüviz-forräsok is eruptiv közetünk ezen tömzsenek föllepesevel 
szoros viszonyban vannak, legaläbb azoknak letrejöveset a ket külön-
nemü kö'zct erintkezesi hatärän, nagyobb melysegben könnyen meg-
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fejthetöfö teszi. Reszletes helyi vizsgälatokra ezen iränyban is tag es 
szep tör nyilik meg. 

Dr. Herbich F. „A Szekelyföld geologiäja" czimü rnunkäjäban 
ezen erdekcs eruptivközetröl meg semmit sem tud, mert törkepen 
elöforduläsa helyen csupän csak also neocom kärpäti homokkö van 
kitüntetve; valamint az ide. nem messze eszakra emelkedo Murgö 
hegy andesitjeiröl sem volt meg tudomäsa, jele, hogy ezen videken 
vagy nem järt, vagy nem tüntek fei neki az eruptiv kozetek. 

A gyüjtött anyag behatöbb közettani vizsgälat alä meg nem 
jutott. Makroskopiee ätnezve Schmidt S. vizsgälatänak eredmenyeit 
csak megerösithetem. Mint üjat csak azt emelhetem ki, hogy a mal-
näsi augitandesitben is, mikönt az aranyhegyiben, különbözö kozet-
zärvänyokat eszleltem, bar nem is oly mennyisegben, mint az utöb-
biban. Ezeknek minoseget illetoleg behatöbb megvizsgäläsuk elott 
velemenyt nem mondhatok. Egy toväbbi ujsag, hogy a Schmidt S. 
ältal görcsöi vizsgälat alapjän kimutatott haematit eloforduläsät mak-
rosköpos es bo kiväläsokban is constatälhatom. A kozetnek nemely 
repedesei ugyanis meglehetosen sürüen be vannak hintve a vascsil-
läm V2—1 m m- ätmeröjü, papirvekony fenylö kristälylemezkeivel, me-
lyeken az uralkodo veglap mellett az alap R roppant keskeny lapjai 
csak jö nagyitäsnäl vehetök ki. A rendes hatszögü täbla alakok mel
lett rhombosak is gyakoriak, melyeknel t. i. 2 oldal a többiek tül-
terjeszkedese ältal kiszorult. A vascsilläm boritotta repedesi felüle-
teken sem hypersthenit, sem tridymith nem eszlelhetö, csak barnäs-
särga, összevissza repedezett kovelo-forma agyag, mely meg-megsza-
kadott vekony kereg gyanänt boritja a kozet lapjät es a vascsilläm-
lemezeknek aljazatät kepezi. Vegre ki kell meg emelnem azt is, hogy 
a feliileten szetszört tömzsök üregeiben itt is elöfordulnak azok a 
legbeliek ältal rozsdavörösse ätalakitott hypersthenitek, melyek az 
aranyi hegy felületi kozeteben oly gyakoriak s melyeket annak ide-
jeben „szaboit" növ alatt irtam volt le, mi'g Krenner kimutatta, hogy 
azok is csak ätalakult hypersthenitek, es öcsömnek vegyelemzese ältal 
kiderült, hogy az eredeti kristälyok vasoxydul tartalmänak csaknem 
a feie vasoxyddä lett ölegitve. 

Ennyi az, mit sajät tapasztalatom utän a mälnäsi hypersthenit-
augitandesitröl egyelöre közölhetek. 

Kolozsvär, 1888. november hö 18-än. 



HAROM ERDEKES KOPOLTYUSLABU RAK A SZAMOSUJVARI 
FAUNÄBÖL. 

Dr. Märtonfi Lajos gymn. tanärtöl. 

-Negy ev elott a kolozsväri egyetem ällattani intezeteben Dr. 
Entz Geza tanär ur felhivta volt figyelmemet a kopoltyusläbu räkok 
egyik öriäs, csinos s egyszersmind ritkäbb alakjära, t. i. az Apus 
cancriformisra. Kolozsvär faunäjäböl — minden ketseget kizärolag — 
akkor elöször került kezre ez a trilobitekre emlekezteto räkocska, 
mely utän azöta magam is erdekkel vizsgälödäm SzamosuJYär videki 
excursioimon. 

Vizsgälödäsaim negy ev utan vegre positiv eredmenyre vezettek 
s ez eredmenyt az aläbbiakban annyival is inkäbb helyen valönak 
lätom közölni, mert az Apus cancriformis uj lelohelyen kivül meg 
ket mäs oly branchiopodumot is eonstatälhatok Szamosujvar videke-
röl, melyek idäig az erdelyi terület faunäjäböl egyältaläban ismeret-
lenek voltak. 

1. Apus cancr i formis , Sehäffer. 
E fajt idäig összesen 10 helyrol jegyeztek föl az erdelyi fau-

näböl. B i e 1 z A. E. emliti Fogaras es Segesvärröl; S i 11 W. Szäsz-
Sebesrol; Dr.' Daday J.1) constatälja Kolozsvärröl, Gyaluböl, Maros-
väsärhelyrol, N.-SzebenbölJ), Brazova es Sepsi-Szt -Györgyröl. 

E lelohelyekhez sorolhatom most Szamosujvärt, a hol a f. evi 

!) »Ujabb a d a t o k Kolo zsvär ös Erde ly c r u s t a c e a - f a u n ä j ä n a k 
i sni e re tehez .« Orv. lerm. tud. Ertesitö. 18<U. IX. cvf. 309 1. 

'') Ormay S ä n d o r ur a nagyszebeni all. gymnasium tanäränak bozzäm 
intezett szives tudösitasa szerint, a szebeni all. gymn. gyüjtemenyeben nincs Apus 
cancriformis. Daday tehät alkalmasint tevedesböl emlili e gyüjtomenyt. Arröl 
különbon Ormay ur is tudösit, hogy 6t a nehai Il ioss Käro ly ertesite az Apus 
cancriformisnak a n.-szebeni orsz. elmegyögyintezet mellett levö, u. n. »holt« 
Oibin-ägban valö elöforduläsä'öl, 
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äpril hö 25-ikcn korültek elöször szürömbe az elsö peldänyok a vä-
ros deli oldalän kifutö vasutvönal melletti ärokböl. Mäsnap s azutän 
csaknem ket hönapon ät sokszor volt alkalmam különbözö helyeken 
es nagy mcnnyisegben megfigyelni es gyüjteni e räkocskäkat. A väros 
deli hatäräban megtalältam meg: a teglavetök melletti es a „Szent 
Antal ret" vasuti oldalän levö iszapos pocsolyäkban; a Szt. Gergely 
ärvahäz kertje aljän, a vasutvönal es a „Kakas-väros" köze eso po-
csetäs területeken. A värostöl eszakra gyüjtöttem a vasutvonul ket 
oldalän elfutö homokos-iszapos talaju ärkokböl s a „Szt. Ignatz" es 
„Felsöret" poesolyäiböl. 

E pocsetäk csaknem kivetel nelkül — helyenkent meg eppen 
sürüen — be vannak növe növenyekkel is. Valamennyi közül különös 
emlitest erdemel a Kakas-väros melletti elöfordülis, hol csupa rot-
hadö, korhado szerves anyagok, valosagos trägya-reteg fölött teriilt 
el a pocsolya büzhödo vi'ze. 

A különbözö helyekröl összesen mintegy 500 drbot fogdostam 
össze. E szäm bizonyitja tömeges megjelenesüket. Legtöbbet gyüj
töttem az iszapos-homokos talaju pocsolyäkböl. Tärsasägukban rende-
scn ott volt az aläbb emlitendo ket kopoltyus läbü is es egesz serege 
az apröbb hejjasoknak. 

Az Apus cancriformis rendszerint a viz feneken ül. A nyuga-
lomban levö' ällatot moszatoktöl es infusoriumoktöl ellepett iszap-
szinü pänczelja jöl megvedi a vizsga szemektöl; de ha megmozdulva 
tova indul, könnyen eszre lehet venni. Üldöztetve — s különben is — 
szeret a poeseta szelen levö növenyek szälai, gyökerei köze rejtözni. 
Meleg napsugaras idoben különös elöszeretettel keresi a szelvfzeket 
s ilyenkor kezzel is könnyen kimarkoläszhatni aziszapböl; rendesen 
különben egy jö hosszünyelü bädog-szürövel haläszgattam utännuk. 
Ha a viz nem volt annyira tiszta, hogy a feneken ülö Apusokat lät-
hassam, felkavartam szürömmel az egesz pocsolyät iszapostöl s ilyen
kor aztän könnyii volt a kavargö viz sodräval föl-föl bukkanö pel-
dänyokat lefelezve — kezrekeriteni. 

Kozubowski A., ki ez ällatok himjeit fölfedezte, emh'ti, hogy 
csöndes, meleg estveken a viz felületen is lätta öket, hullämzäsban 
levö läbaik-, hasi oldalukkal fölfele fordulva.1) Ilyen a viz tükren, 

*) »lieber den männl ich en Apus cancriformis.« Troschel, Arcli. 
t Naturgeschichte, 1857. Jahrg, XXIII. B. I. S. 317, 
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hätan uszö peldänyt en egyetlen egyet lättam, egy — a beszäradäs-
hoz közel ällö — kis pocsetäban, raelynek ttlkre alig volt nagyobb 
egy tenyernyinel. Ez egyetlen peldäny helyzetet, ily körülmenyek kö-
zött, hajlandö vagyok a leterti — valöban a levegoörti küzde-
lemnek tariani, annyival inkäbb, mert a szük üvegedenybe fölös 
szämmal elhelyezett peldänyoknal ugyanilyen viselkedest eszleltem. 

Az utolsö peldänyt junius 9-iken fogtam, a mikor t. i. idö'sza-
kos pocsolyäink nagyobb resze mär beszäradt. Eletkoruk tehät ege-
szen azon idoközre esik, melyet resziikre Grube constatäl.1) 

Ez ällatok, mint a szabälytalan idöközökben visszaterö szüz--
szaporodäsnak praegnans kifejezöi, ketsegkivül ivari tekintetböl is 
erdekesek. Dr. Entz G. tanär ur figyeltetese s C. Th. E. v. Sie
bold ide is vonatkozo alapmunkaja nyomän*) termeszetesen kivancsi 
vizsgälödäsom tärgyät kepezte tehät a kerdes, ha vajjon a f. evben 
Szamosujvärtt összefogdosott apusok között akad-e vagy egy him ? 

Siebold tiz egymäsutäni even ät, több mint 10,000 drb. 
apust vizsgält meg a nelkül, hogy egyetlen bimre akadt volna s az 
Apusfelek' partheno-genesiserol szölö ertekezeseiiek alapjäul tett 21 
evi vizsgälatäban mindössze 6 evben kerültek hfmek is kezei köze. 
Ezt tudva, s minthogy a pärosodäsnak sem vettern eszre semmi 
jelet, egyelöre azt hittem, hogy a f. evi eloforduläsban teljesen agam 
generatioval lesz dolgom; de a mint a gyüjtött s reszben meg ke-
zeim között levö anyagot — szäm szerint 428 drbot — egyenkent 
es szorgosan ätvizsgältam, örömmel gyözödtem meg, hogy közülök 
30 drb., tehät körülbelöl 7 % him. 

Az ivarokat Korubowski1), Chyzer'4) s különösen Sie
bold5) leiräsa nyomän, szem elött tartva a tizenegyedik läb-pär 
eharacteristicus alkotäsät, makroscopice is könnyon ol lehet külö-
m'teni A hasi oldaläval balkezünk ujjaira fektetett allatnäl legtöbb-

V « B e m e r k u n g e n ü b . d. I'li y ] l o p o den» Troschel. Arcli. f. Natur
geschichte. 1853. Jahrg. XIX. B. I. S. ri.r). 

3) « B e i t r ä g e z u r P a r t h en o g e n e s i s d e r A r t h r o p o d e n . » Leib-
zig. 1871. 

3) Id. m. 314 1. 
4) «V p e s t i l e v e l l ä b u h e j j a n c z o k r ö l . » M. tud akad. Math, ej 

toim. tud. közl menyek 18GI. I. k. 56, 57 L 
!0 Id. m. 176 -179 1. 
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ször azonnal szembetünik a nöstenynek pirosas tojäsokkal telt pete-
zacsköja, mely mintegy megszakitja az egymäst boritö nagy, sze-
kercze alaku külso nyujtvänyok -- processus branchialis exterior, 
beilförmiges Blättchen — es kopoltyu lemezek sorät. 

Szükseges megis az egyelöre hi'mekül különvälasztott peldä-
nyokat szorgosabban is ätvizsgälni, mert a tizenegyedik läb-pär ki-
ürült s meglapult petezacsköit esetleg könnyen külso nyujtvänyok-
nak vagy kopoltyu-lemezeknek nezhettük, a melyek pedig — mint 
ilyenek — a nostenyeknel, e helyen tudvalevöleg Mänyoznak, mig 
a hfmeknel a 11-ik läb-pär nem különbözik a megelozoktol. 

Äz elö ällat viselkedeseben nyilvänulö, Kozubowski es 
Chyzer ältal emlitett ivari különbsegre, sajnos, elmulasztäm figyel-
ni; de a bim apus cancriformis hätpänczeljänak laposabb voltät 
magam is eonstatalhatom, valamint azt is, hogy a nostenyeknel a 
bimek ältaläban kisebbek. A Siebold mödjära, az ällat pänczel-
jänak közepvonalän e czelböl megejtett meresek szerint: 

a nostenyek pänczeljänak hossza 10—24.5 mm. 
a hfmek „ „ 8—17 mm. 

2. Lepid-urus produetus , Bosc. (Brauer) 
Idäig sokkal ritkäbb, tehät erdekesebb is az apusidäk ezen 

mäsik faja, melyet az erdelyi reszek területerol maig nem ismer-
tünk. Ältaläban magyarorszägi lelohelyeül — a mennyiben mödom-
ban Volt utäna nezni — esupän Budapestet talältam följegyezve, 
bonnet Margö emliti.1)*) Daday J., az erdelyi crustaceumok erde-
mes ismertetoje, valöszinünek tartja e fajnak hazareszünkben elö-
forduläsät') s en csak az o felteveset erositem te'nynye, midön Sza-
mosujvär videkerol ezennel van szerencsem constatäliii a Lepidurus 
produetust. 

A szamosujväri eloforduläsnak meg a mult 1887-ik ev augus-
tusäban biztos nyomära akadtam, midon a teglavetok melletti be-
szäradt poesolyäk közepen a Lepidurus produetus pänczel-törmele-

4) „ B u d a p e s t es k ö m y e k e te rm. ra jz i , stb. l e i r ä sa . " Buda
pest 1879. I. k. 411 1. 

a) Id m. 310 1. 
*) Az erd, muz.-egylet gyüjte.nenyeben vannak peldänyok Biharmegyeböl, 

Jiol 1886-ban Kl i r J a n os gyüjtötte a Sarret teriileten a bucsai pusztän. 

E. G. 
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keinek egesz halmazät pillantäm meg. E nyomok adtak aztän tulaj-
donkeppen biztos iränyt s erosebb impulsust idei fürkeszo kirändu-
duläsaimhoz. 

A Lepidurus productus mindenütt az Apus cancriformis tär-
sasägäban fordult elo. Összesen mintegy 300 drbot gyüjtöttem ösz-
sze belolük. Legtöbbet a väros eszaki oldalan, a homokos, iszapos 
vasuti anyagarokbol es a väros doli oldalan, a teglavetök melletti 
iszapos talaju pocsolyäkböl. Gyeren fordultak elo a növenyzetnelküli 
pocsetäkban s egyältaläban hiänyoztak a Kakasväros melletti por-
hanyö, tragyäs talajon büzhödö pocsolyäböl. 

Viselkedeseben megegyezik elöbbi rokonäval. Rendesen a viz 
feneken ül s eloszeretettel biivik a vizi növenyek szälai, gyökerei 
köze. Sötet olajzöld habitusäban sokkal könnyebben eszrevehetni, 
mint az Apus eancriformist. 

A Lepidurusok partheno-genesiseben az egymäsutän föllepo 
agam generatiök szäma szinten hatärozatlan leven, az összefogdosott, 
szäm szerint 273 drbot, szinten szorgosan ätvizsgältam s ugy taläl-
tam, hogy abböl 20 drb., tehät ismet körülbelol 7% bim van. 
A nöstenyek pänczeljänak közepvonala 13 30 mm., a himeke 10 — 
17 mm., tehät a himek ezeknel is kisebbek a nostenyeknel. 

A szamosujväri Apusidäk mindket fajäröl szölva, meg egy er
dekes körülmenyt kell itt röviden jeleznem. 

Az ivarok elkülönitese alkalmäval, minden egyes peldänyt kri-
tikus szemekkel vizsgälva, feltüntek nekem, miszerint ugy az Apus, 
mint a Lepidurus faj nemely egyeneinel a kopoltyu-läbakon levo 
külso, därdaalaku nyujtvänyok es kopoltylemezek sajätsägosan es 
rendkivül fei vannak duzzadva. Az illetö peldänyokat beküldtem Dr. 
E n t z Geza tanär urhoz, kinek ttizetes vizsgälata erdekes vilägot 
vetett ez idegen, tömlöszerü kepletekre. A tanär ur oly szives volt 
megigerni, miszerint vizsgälatänak erdekes eredmenyet a faunisticai 
följegyzesekkel kapcsolatban elo fogja adni. 

Vegiil räterek a harmadik erdekes crustaceumra. 
3. E s t h e r i a (cycladoides) t e t r a e e r a , Kryn. 

Hivatkozva az Estheria genus megällapltäsa es elnevezese kö-
rüli tevedesek azon sorära, melyet köriilmenyesen leirva es tisztäzva 
talälunk Chyzernel,1) mindjärt ki kell emelnem azon. körülmenyt, 

!) Id. in. 10 - 1 4 1. 

Orr.-Term i-zettud. Ert. II. 1 8 
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hogy en a szamosujväri Estheriäk faji jellegenek meghatärozäsänäl 
jöttem egyelore különösen zavarba. 

Többször es szorgosan ätvizsgältam a bösegesen gyüjtött anya-
got a nelkül, hogy a vizsgälatok eredmenyenek vegösszegezese biz
tos revpartra juttatott volna. 

Ugy talaltam, hogy a szamosujväri Estheriäk reszben a cyc-
ladoides , reszben pedig a tetracera fajhoz liasonli'tanak; a ket faj 
jellegei azonban annyira össze vannak keverve, hogy vagy äthidalö 
alaknak, vagy egeszen üj fajnak kell tekintenem. 

Igy eppen kapöra jutott kezemhez E. G r u b e n a k azon erte-
kezese, melyben a t e t r a c e r a escyGladoid.es fajokat összevonja.') 
Ez összevonäs ältal alkotott üj faj keretebe mär könnyii volt aztän 
beillesztenem a szamosujväri peldänyokat is. 

Körülmenyes leiräsät adnom az egesz ällatnak, azt hiszem, 
fölösleges, de folsorolom megis azon jellegeit, melyek a faj megäl-
pitäsa körül egyelore zavarba hoztak. 

A ruganyos, 16 — 18 növekedesi zonäval csfkolt hejjak alakja 
ältaläban tojäsdad ugyan, de felsö, zäros pärkänyuk egyenes vonal-
ban huzödik hätra s vagy eszrevetlen hajlässal olvad bele a hätsö 
pärkäny vonaläba,*) vagy szöget kepez azzal.3) 

A hejjak feiig ätlätszök s ha — a mint legtöbbször — felü-
letükön algäk, infusoriumok ülnek is, meg mindig jöl ättetszök. 
Ehez kepest a csäpok es läbak mozgäsät, a belcsatorna iszapszerü 
tartalmät, neha meg a petefeszekben levo, vagy a läbakhoz tapadt 
tojäsokat s a hi'mek kampös läbait is kivehetjük a hejjakon ke-
resztül. 

A hejjak hossza 7—12 mm., szelessege 5—7.5 mm., vastagsäga 
2—4 mm. 

A mellsö erzo csäpok befüzödeseinek szäma 16—20. 
A hätsö, evezo, ägas csäpok nyele 9 szärnyas, szörökkel fedett 

tagbol all. Magoknak a csapoknak tagoltsäga ältaläban vältozö; de 
7 tagnäl kevesebbet, vagy 17-nel többet nem olvastam. Talaltam 
azonban olyan egyenre is, melynek szöban levo csäpjai a tagolt-

') , , U e b c r d i e G a t t u n g e n E s t h e r i a u n d L i m n a d i a etc." F . 
H. Troschel Archiv, f. Naturgeschichte. 1865. Jahrg. XXXI. B. I. S, 203. 

2) Läsd E. G r u b e id. m. XI täbla 2-ik äbräjät. 
3) , „ „ „ „ „ „ 3-ik abrajät 

http://escyGladoid.es
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sägban következö eiterest mutattak: a jobb oldali hosszabb äg 16 
tagu, a rövidebb 7 tagu; a baloldali hosszabb äg 15 tagu, a rövi-
debb 14 tagu. 

Az ällat törzse 25—26 gyürüböl all, nem szämitva ide a leg-
vegsö tagot (cauda); de bele ertve az ezt megelozo hätvonalat nem 
erinto felgyürüt is. 

A legvegso tag fei so reszen ülö tüskek szäma 20 - 35.1] 
A läbak vizsgälata valöban sok bajjal jär. Mär maga a Grube 

ältal e czelböl ajänlott mödszer — hosszmetszettel felebe vägni az 
ällatot — sem könnyü mesterseg; en legaläbb jobban tudtam bol-
dogulni a Chyzer ältal ajänlott äztatäs utäni ket oldalra valö kite-
regetessel. A himeknel 26, a nöstenyeknel 24 pär läbat szämlältam. 

Lätni valö ezek utän, hogy a szamosujväri Estheriäk sem a 
eycladoides, sem a regibb tetracera faj keretebe nem illeszthetok; 
hanem mint olyanok, a melyek a ket fajnak kevert jellegeit viselik 
magukon, igen jö erossegeül szolgälnak a Grube összevonö eljä-
räsänak. 

Az E s t h e r i a (eycladoides) t e t r a c e r a mär'most meg-
lehetösen szeles földrajzi elterjedesnek örvend. Constatälva van 
Eszak-Afrika, Spanyolorszäg, Siciliäböl, Toulouse, Boroszlö, Varsö, 
Charkow, Moszkva videkerol s hazänkböl Budapestroi, hol Madaräsz 
Ede talälta s Chyzer K. irja le.2) 

Ezekhez van szerenesem sorolhatni a szamosujväri lelohelyet, 
hol e f. evi äpril hö 25-iken talältam eloször a väros deli oldalan 
kifutö vasutvonal anyag-ärkäban az Apusok es Lepidurusok tärsa-
sägäban. Ezen kivül elofordultak ältaläban mindazon helyeken, hol 

*) E. Grube az Estheriäk es Limnadiäk neraeiröl szölö idezett munkä-
jäban hangsulyozza, hogy ezen vegso tag tüskeinek szäma 6s alkotäsa, a faj 
kereten belül, ep oly kevesse variälnak, mint a minö eiterest mutatnak azok a 
különbözö fajoknäl s ep azert a törzs vegso tagjät jö faji jellegek hordozöjäul 
tekinti (212 lap). Amde ugyimazon ertekezeseben, a tüskek szämät illetöleg az 
E. tetracera diagnosisät igy'adja: Segmentum postremum .. . laminis supra pe-
dine maxime inaequalium plerumque 18 ad 23 (interdum 9 tantum) armatis,' 
(250 lap) es toväbb, a Siebold ältal hozzä juttatott s egyebkent t e t r a c e r ä -
val megegyezo Estheria vegso tagjän mär 74 tüsket emlit (253 1.). Varia! tehät 
a tüskek szäma ugyanazon faj kereten belül is es pedig szeles hatärok 
között. 

2) Id. m. 19-29. 

18* 
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az elöbb emlitett ket branchiopodumot talältam E helyekröl meg 
junius 9-en is böven lehetett gyüjteni. Eletfonaluk csupän tartöz-
kodäsi helyük teljes beszäradäsäval junius 10 — 15-en ert veget. A 
kiszäradt ärkok es pocsolyäk feneken ezrevel bevertek akkor ott az 
elpusztult ällatok, mintha csak paszulylyal vagy lencsevel lett volna 
behintve a talaj. 

Az Estheriäk tartözkodäsi helyüknek minden regiöiban, a po-
csolya szelen vagy közepen, a viz tükren vagy feneken, egyarant jol 
taläljäk magukat. Rendesen hasi oldalukon, jobbra vagy balra for-
golödva, sajät hossztengelyük körül s ältaläban a legkülönbözobb 
mödon es iränyban. 

Helyvältoztatäsi szervül kizärölag a hätsö ägas csäpok szol-
gälnak. A lemezes läbak folytonos hullämszerü mozgäsban vannak 
ugyan, de e mellett az ällat teljes nyugalomban marad mindaddig, 
mig evezo csäpjait müködesbe nem hozza. 

Igazi pärosodäst nem vettern eszre, de igen gyakran lättam 
oket egymäshoz fogödzva eviczkelni. 2—3 him megragadja kampos 
läbaival egy harmadik vagy negyedik hejjänak mellsö pärkänysze-
let s az igy ölelkezoket neha nehezen lehet szetvälasztani. Igaz, a 
mit Chyzer mond az E. pestinensisrol,1) hogy t. i. neha csupa hi-
meket taläl az ember összefogödzva s igy maga ez az actus meg 
nem enged valodi pärosodäsra következtetni. 

Vegül nagyon köszönöm Dr. Entz Geza tanär urnak sok szi-
vesseget, melyekkel lehetove tette nekem a faunänk ez erdekes alak-
jairöl valö följegyzeseket. 

Szamosujvär, 1888. octob. 

y Id. m. 36 1. 



HAROM ELOSDI AZALEKALLATKAROL. 
(VIII. täbla.) 

Dr. Entz Giza egget, tanärtöl. 

Cat taneo G. ez elött rövid idovel egy szajjal ellätott elösdi 
äzalekallatkät (Änophrys Maggü Catt.) frt le a Carcinus Maenas-
nak — egy tengeri raknak — a vereböl1). Ezen erdekes felfedezes 
alkalmat nyüjt härom mäs szinten gerinctelenekben elosködo, szajjal 
ellätott csillöszörös äzalekallatkät ismertetnem. 

1. Hyctotherus haematobius n. sp. 
(VIII. täbla, 1—4 äbra.) 

Azok között az Apus cancriformisok es Lepidurus produdusok 
között, melyeket Dr. Mar tonf i Lajos Szamos-Ujvär környeken 
gyüjtött, s melyek akkor, a mikor azokat megvizsgalhattam, mär 
több hönapig äztak eros borszeszben, szämos peldäny felületes meg-
tekintesre is kitünt avval, hogy kopoltyüinak ügynevezett zacskö-
alakü függelekei, valamint itt-ott maguk a kopolytyülevelei is erösen 
meg voltak duzzadva, mintha valamely megtömörült anyaggal lettek 
volna belövelve. Mikroskopiai vizsgälatra kitünt, hogy a rendellenes 
duzzadast tömenytelen mennyisegü aprö elösdi okozza, melyek reszint 
csak a verlacunäkban voltak talälhatök, reszint pedig a nevezett 
szerveket, jelesül a zacsköalakü függelekeket, a zsufoläsig kitöltöttek. 
Az elösdieknek ezerekre menö peldänyai között, melyeket pikrokar-
miimal megfestetve higitott glyeerinben vizsgältam, az eltorzülva 
zsugorodottak között akadtak türhetöen conservältak is, melyeken a 
szervezet tanulmänyozäsa lehetseges volt; ezeknek potos vizsgälata 
arra az eredmenyre vezetett, hogy a heterotrich äzalekällatkäknak 

') Su di un infusorio ciliato, parassito del sangue del Carduus Maenas. 
Zoolag. Anzeiger. 1888, No. 286. 
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Leidy felällitotta Nyctotherus nemebe tartoznak, az eddig ismert 
fajoktöl azonban különböznek s ezert Nyctotherus haematobius üj 
faji nevvel akarom jelölni. 

A JV. haematobius häthasi iränyban lapitott testenek körvonala 
majd tojäsdad (1, 3 dbra), majd megnyült ländzsaalakü (4 dbra), 
elül többe-kevesbbe elhegyesedö, hatul tompän kerekitett, ritkäbban 
itt is kisse elhegyesedö. A test bal szele erösen, a jobb gyengen 
domborü s az utöbbi közepe täjän, vagy ez elött kisebb-nagyobb 
mertekben es területen veseszerüleg väjt. 

A test savjai a Mtoldal mellso reszeben a bal testszellel pär-
huzamosan futnak, hätul delkörök mödjära az alfelnyilastöl megsza-
kitott közeppont feie hajlanak (1 dbra); a hasoldal mellso feieben 
ellenben mind a ket testszellel pärhuzamosak s a közepvonalban hegyes 
szögletben talälkoznak (3 dbra). Ugyanily modon talälkoznak a has
oldal mellso reszenek savjai a Nyctotherus eordiformis var Hylaenel1), 
toväbbä a Chilodon Cuculhtlusndl, a Lionotus grandisndl, az Ony-
chodactylus AcrobatesneV), valamint Schub er g üjabb vizsg'älatai 
szerint3), a Dasytricha ruminantiumndl. 

A test csillöszörözetet a borszeszben valo azäs csaknem ege-
szen tönkre tette; nem szenvedhet azonban semmi ketseget, hogy az 
elo äzalekallatka finom csillöszörei a hossziränyü sävok lefutasät 
követik. A finom esillöszöröknel jobban conservälödtak a peristoma 
csillöször-kepletei. Az egesz peristoma teljesen megegyezik a Nycto
therus nem egyeb fajai-, nevezetesen a N. cordiformiseval. Az adoralis 
öv membranelläit, vagy helyenkint legaläbb ezeknek leczszeriileg meg-
vastagodott alapi reszet egyes peldänyokon (1—4 dbra) vilägosan 
megkülönböztethettem; nem különben gyakran megkiilönböztethettem 
egy a szäjnyiläs hätsö szeleböl kiällö sertenek lätszö kepletet (1, 2, 
3 dbra), mely nyilvän hullämzö härtya ätmetszeti kepenek felel 
meg. Az adoralis öv a test mellso vege mögött kezdödik s a jobb-
oldali testszel öblebe nyi'lö szäjig, söt neha melyen a garat belsejebe 
követhetö (3, 4 dbra). A kürtalakü garat iv alakban jobbröl balra 

l) Stein, Dir Organismus der InfuäionstMere. II. Abth. 1867, p. 340. 
2, Entz , Über Infusorien des Golfes von Neapel. Mittheil, aus d. Zoolog. 

Station zu Neapel. 1884, IV. Heft. p. 324, 351. 
3) Die Protozoen des Wiederkäuermagens. Zoolog. Jahrbücher. III. Abth. 

1888. p. 396. 
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es lefele hüzödik. Az alfal a test hätsö vegen nyilik s a .Vyrtotherus 
nemre annyira jellemzö alfeli csö balröl jobbra hüzödik (1—4 dbra). 
Ennek a sajätsägos csönek a falät a betiiremlett ektoplasma kepezi. 

Az epen elöadott reszletek annyira megegyeznek a bekäink 
beleben elÖ Nyctotherus cordiformis szervezetevel, hogy nem haboz-
näm a ket äzalekallatkät azonosnak tartani, ha a magnak alakja 
es helyzete nem mutatna a ket faj között lenyeges különbsegeket. 
A N. cordiformis magja Ste in szerint1) a test mellso reszeben 
fekszik, alakja pedig megnyült szalagszerü, vagy vesehez hasonlö, 
väjulatäban foglalt mellekmaggal. A N. haematobius magja ellenke-
zöleg a test hätsö feieben foglal helyet s kisse lapitott gömbölyded 
(/, 4), vagy" tojäsdad, oldalt fekvö mellekmaggal. U.gy a fö, mint a 
mellekmagot a borszesz hatäsa következteben rendesen leemelodött 
burok zärja körül (1, 4 dbra), mely mindig szoros összefüggesben 
marad a környekezö test plasmäval, s ügy mint a legtöbb (talän 
valamennyi) csillöszörös äzalekällatka maghärtyäja, voltakepen nem 
a maghoz tartozik, hanem a magat környezo plasmähoz, melynek 
hatärreteget kepezi. A mag chromatkus ällomänya meglehetösen 
egyenlö nagysägü, de szabälytalan alakü testecskeket kepez, melyek 
az aehromaticus ällomänyban egyenlö közökben vannak szetszörva. 

A lüktetö üröcskek szämät illetöleg szinten különbseg lätszik 
lenni a N. haematobius meg a nemnek eddig ismert többi fajai kö
zött. Ez utöbbiaknäl ugyanis ällandöan egy lüktetö üröcske van az 
alfel közeleben; a JV. haematobiu?ndl ellenben rendesen ket viztiszta 
nedvvel telt üröcsket kiilönböztethettem meg, melyek közül az egyik 
a test a hätsö, a mäsik annak mellso feiere esik (3, 4 dbra); egy 
nagy szeles peldänyban pedig negy üröcsket lättam: kettöt a test 
mellso, kettöt annak hätsö feieben (1 dbra). Vajon ezek az üröcskek 
valamennyien lüktetö üröcskeknek felelnek-e meg, ennek eldöntese 
termeszetesen csakis elö peldänyok vizsgälata utän lehetseges. 

A test nagysäga, ügy mint mäs Nydotherusokndl, tag korlätok 
között vältozik. Közepes nagysägü peldänyok mintegy 0,07 mm. 
hosszük es 0,04 mm. szelesek; akadnak azonban köztiik Pygmaeusok 
is, a melyeknek hosszasäga csak 0,03 mm., valamint oriasok is egesz 
0,12 mm. hosszü s megfelelö szelessegn testtel. 

l) Id mtt, p. 341. 
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Igen sok peldänyt talältam az oszläs különbözo phasisän (2 
tibra); betokozottakra ellenben nem akadtam. 

Ügy lätszik, hogy a N. haematobius gazdäjänak versejtjeiböl 
täplälkozik; legaläbb több peldänyban talältam maggal ellätott sej-
teket, melyek a versavöban lebego sejtekkel teljesen megegyeztek. 

Nem hagyhatom emlites nelkül, hogy Sehäffer J a k a b Ke-
re sz t e ly mär ez elött 132 evvel emlftest tett az Apusokröl frt 
remek monographiäjäban1) arröl, hogy a läbak zacsköalakü függelekei 
neha egeszen üresek, mäskor ellenben felfüjtak s vfztiszta vagy vö-
röses nedvvel vannak megtelve. Talän nem tevedek, ha azt gyamtom, 
hogy azok a felfüjt zacskök, melyek mär a mült szazbeli büvarnak 
feltüntek, Nyctotherusokkal lehettek megtelve. Vegül megjegyzem 
meg, hogy szämos evvel ez elött több oly folyami rdk került a ke-
zem alä, a melyeknek kopoltyülemezkei epen oly mödon voltak zacs-
köszerüleg felduzzadva, mint az Apusok kopoltyüi s ezeknek füg
gelekei; a mikroskopiai vizsgälatot akkor, fäjdalom, elmülasztottam 
s most, midön ezekre a sajätsägosan duzzadt kopoltyükra visszaem-
lekezcm, csak gyanitanom lehet, hogy ezeket a rendellenes duzzadä-
sokat is elödö äzalekällatkäk okozhattäk. 

2. Nyctotherus Comatulae n. sp. 
(VIII. täbla, 5—8 äbra.) 

Midön ez elött nehäny evvel a TintinnusfeUk tokjainak tanül-
mänyozäsa vegett különbözo tengeri ällatok beltartalmät pontos mikros
kopiai vizsgälat tärgyävä tettem, a Comatula mediurranea Lam. ( = An 
tedon rosacea Norm.) nevü Crinoid tägas gyomräban es testüreben 
majd egyenkint, majd tömegesesi talältam a fentebbi nevvel jelölt üj 
Nyctotherus-fajt. Megjegyzom, hogy a Comatulak, melyeket nehai 
Dr. Orley Läszlö volt szives Näpolyböl küldeni, sublimätoldattal 
ölettek meg s azutän fokozatosan magasabb szäzalekü borszeszbe te-
tettek. Ezen modszer az aprö parasitakat igen jöl conservälta, ügy 
hogy azokat pikrokarminnal festve higftott glycerinben tüzetesen ta-
nülmänyoz hattam. 

A N. Comatulae häthasi tengely iränyäban lapitott teste, 
mely mintegy 0,10—0,11 mm. hosszüsägot s 0,04—0,05 mm. sze-

i) Der krebsartige Kiemenfusz mit der kurzen und langen Schwanzklappo. 
Nürnberg. 1756. p. 38. 
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lesseget er el, többnyire szeles (5, 6 dbra), ritkäbban keskeny länd-
zsaalakü (8 dbra), elül erÖsen, csaknem csörszeriileg, hätül gyengen 
elhegyesedö. A test bal szegelye, mely a jobbolclalinäl rendesen ke-
vesbbe domborti, közepe täjän, vagy ez elött kisse kiöblözött. 

A test sävjai hossziränyban futnak (5 dbra) s a hasoldal mellso 
täjänak közepvonalaban kisebb-nagyobb területen hegyes szögletbeii 
egyesülnek (6 dbra). Ezeknek a sävoknak a lefutasät követik a test 
finom csillöszörei. A peristoma adoralis övenek membranelläi, me-
lyeknek alapi reszei leczszerüleg raegvastagodottak (5 dbra), a test 
jobb szegelyenek lefutäsäban a szäjnyiläsig, söt ezen tül a garat bel-
sejebe követhetök. 

A szaj a jobboldali testszegely kiöblösödeseben nyilik s balra 
es lefele hajlö kürtalakü garatba vezet (5, 8 dbra); a szajnyfläs 
hätsö szeleböl kiallö serteszerü keplet (ß dbra) nyilvan hullämzö 
hartya ätmetszeti kepenek felel meg. Egyes peldanyok garatja zaes-
köszerüleg ki volt tägulva (6 dbra); ügy hiszem, nem tevedek, ha 
azt gyanitom, hogy ezek a peldanyok epen a nyeles pillanatäban 
ölettek meg. Az alfel a test hätsö sarkän nyilik s egeszen olyaii 
rövid alfelcsöbe vezet, mint a JV. Imematobius alfele (5, 6, 8 dbra). 
Az alfel elött van az egyetlen nagy s nyilvan az alfelbe nyilö lük-
tetö üröcske (5, 6, 8 dbra). 

A mag a garat mellett a test közepe täjän, vagy ez elött fek-
szik, mellette pedig a többnyire aränylag tekintelyes nagysägü mel-
lekmag. Mindket magkepletet egeszen olyan magbärtya burkolja, 
mint a N. haematobins magkepleteit. A mag a test lapultsägänak 
megfelelöleg szinten lapitott, körvonalaiban kerek keplet, melyben a 
ehormaticus ällomäny majd kevesebb szätnü nagyobb gömböket (5, 
6 dbra), majd nagyobb szämü, apröbb s szabälyos közökre esö tes-
tecskeket kepez (8 dbra). A mellekmag tojäsdad, vagy orsöalakü; 
ällomänyat több peldänynal hosszaban sävolyzottnak talältam, mintha 
oszläsra kesztilne, ämbär az azalekallatkan magän az oszläsnak 
semmi nyomät sem fedezhettem fei. 

A test ällomänyat kepozö protoplasma ekto- es entoplasmära 
elesen el van különülve. Az ektoplasma egynemünek lätszö meglehe-
tös vastag retegben burkolja köriil a szemcsezett entoplasmät. Az 
utöbbiban kettele rögök vonjäk magukra a figyelmet: u. m. nehäny 
nagyobb gömbölyded testecske, (ö dbra, a lüktetö üröcske elött), me-
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lyek a plasmänäl valamivel erosebben törik a fenyt s pikrokarmin 
hozzäadäsära csak hosszabb idö mulva szfnezödnek; toväbbä kisebb 
tojäsdad testecskek, melyek rendesen nagy szämmal fordulnak elö s 
az entoplasmät gyakran zsufoltsägig megtöltik, csaknem zsirfenyüek 
s epen nem szinezödnek. A nagyobb gömbök ritkän, a kisebb tojäs
dad testek, ügy lätszik, soha sem hiänyzanak. Hogy ezeknek a tes-
tecskeknek mi az eredete s mi az elettani jelentösege, erre nezve 
hatärozott feleletet nem adhatok; a nagyobb gömbök le etnek elnyelt 
täplälekrögök, mfg a kisebbek, melyek a betokozott egyenek plas-
mäjäban mindig igen nagy szämmal fordulnak elö' (7 dbra) minden 
valöszinüseg szerint äthasonftäsi termenyek, tartalekanyag-rögök. 
Ugyanilyen erösen fenytöro tojäsdad testecskekkel van Stein szerint 
megtelve a Periplaneta orientalis beleben elö' N. ovalis1). 

A Comatuläk gyomräban gyakran talältam belfergek peteihez 
nagyon hasonlö tokokat (7. dbra). Tekintetbe veve a tokokat kitöltö 
plasmäban foglalt erÖsen fenytöro testecskeket, melyek teljesen azo-
nosak a N. Comatule plasmäjäban foglalt epen leirt testecskekkel, 
tekintetbe veve toväbba azt, hogy a tokok egeszben veve nagyon 
megegyeznek a .V. ovalis tokjaival: legkevesbbe sem ketelkedem ab-
ban, hogy a -V. Camatulaehez tartoznak. Ezek a tojäsdad tokok sär-
gäs vagy barnäs szinü, sima, vastag, kemeny hejjal vannak köriil-
zärva, mely a tok hegyes vege feie lassankint elvekonyodik. A toko
kat kitöltö protoplasmäban csak az egynemünek lätszö magot külöu-
böztettem meg, a mellekmagot ellenben hiäba kerestem: lehetseges, 
hogy hiänyzik, de valöszinübb az, hogy a nagyszämü erÖsen fenytöro 
testecske között, melyek a tok belsejebe valö bepillantäst nagyon 
megnehezitik, nem voltam kepes felismerni. 

3. Balantidium Amphictenidis n. sp. 
(VIII. täbla, 9—13 äbra). 

A näpolyi öböl äzalekällatkäit tärgyalö dolgozatomban emlftest 
tettem röviden arröl, hogy Dr. Meyer Eduard , ki a zoologiai äl-
lomäson valö tartözkodäsom alatt az Amphictenisßlek tanulmänyo-
zäsäval volt elfoglalva, ezeknek a csöveket lakö serteläbü fergeknek, 
valamint a veliik közel rokon TerebellafiUknek testüri nedveben egy 

l) Id. mii, p. 346. 
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üj Balantidinm-iajt fedezett fei, melybol kesöbb nagyszamu kitünoeri 
conservält peldänyt volt szives küldeni.1) Az czen küldemenyen tett 
tanulmänyozäsom eredmenyet a következökben foglalhatom össze. 

A B. Amphictenidis hengeres teste mintegy 0, 12—0, 04 mm. 
hosszüsägot s 0,03 — 0,05 mm. szelesseget er el; körvonalaiban to-
jäsdad vagy többe-kevesbbe megnyült ländzsaalakü; jobboldali szege-
lye a peristoma hätsö szeletol kiindulölag többnyire ferden csonkitott 
(9. 10. dbra); a test mindket vege feie elkeskenyedik s igen gyak-
ran — különösen mellül — hegyesen vegzodik. 

A testsävok hossziränyü lefutäsuak s a test szegelyevel megle-
hetösen pärhuzamosak (9 dbrd). Ezeknek a sävoknak a hosszaban 
helyezvek el az egesz testet boritö finom csillöszörök. 

A peristoma ferde iranyban eliilrol es jobbröl balra es lefele 
huzödö rest kepez, melynek hatsö szöglete csak igen rövid, härtyäs 
garatba folytatödik. Az adoralis öv membranelläi a szajtöl kiindulö
lag a test mellsö vegeig követhetök s innet a test bal szelenek egy 
kis területere is ät lätszanak huzödni (9. 10. dbra); azt azonban, 
vajon ezek csakugyan az adoralis öv membranelläinak a folvtatäsai-e, 
vagy pedig - ügy, mint a közel rokon Metopus sigmoidesnü — a 
test többi reszet boritöknäl csupän hosszüsägukkal különbözö csillö
szörök, a keszitmenyeken nem lehetett eldöntenem. 

Az alfelnyiläs a test hätulsö vegen többnyire tisztän kivehetö; 
alfeksöbe — mint a Nyctotherusokndl — nem folytatödik, hanem, 
mikent a' opticai ätmetszetre valö. eles bealli'täsnal tisztan läthatö, 
a vastag ektoplasmareteget egyszeruen keresztültörö szük resbe vezet 
(11. dbra). 

A gömbölyded vagy tojasdad mag a test közepo täjän fekszik 
s mellette van a kis gömbölyü mellekmag. Egy peldänynak magja sajät-
sägos karelyos körvonalaival s tekervenyes feliiletu agyvelö kis resz-
letere emlekezteto felületevel vonta magära figyelmemet (14. dbra); 
pontosabb vizsgälatra, kitünt, hogy ezt a magot összehurkolt vastag 
kolbäszalakü zsineg kepezi. Regöta ismeretes'O, bogy bizonyos azalek-
allatkäknäl, nevezeteseii a Paramecinmoknäl a magnak a conjugatiora 
bekövetkezö szetesese avval veszi kezdetet, hogy a mag tekervenyes 

4) Id. ert, p. 297. 
2) V. ö. nevezetesen, Ba lb ian i , Rcckerches sur les phenomenes sexuels 

des In'usoires. Journ. de la Physiologie de l'hommo et des animaux. Pa'is, 1881. 
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felületüve välik, hogy kesöbb kolbäszalakü zsinegge bomoljek fei s 
vegre szetdarabolödjek. Nem lehetetlen, bogy ez a mag is a conju-
gatiöt követo szetdaxaboläsra keszült, ämbär az äzalekällatka egyeb 
szervezeten, nevezetesen a mellekmagon semmilele oly vältozäst sem 
sikerült felfedeznem, a mi ennek a feltevesnek a jogosultsägät tämo-
gatta volna. A mag chromaticus ällomänya szabälyos közökben ällö 
gömböeskeket kepez, melyeket — mikent erosebb nagyftäsnäl kitünik — 
vilägos, vlztiszta udvar yälaszt el egymästöl; az egesz mag olyan 
szerkezetö, mintha közetlen egymäs melle zsufolt aprö hölyagocska-
alakü magokböl lenne összeteve, melyeknek köi'vonalai a kölcsönösen 
gyakorolt nyomäs miatt sokszögletesek (10. 14 dbra).1) Neha 2 - 3 
ugyanilyen testecsket lättam a mellekmagban is (10. dbra), melynek 
ällomänya különben leggyakrabban egeszen egynemiinek lätszik. Egy 
peldäny magjänak felületen, a magburkon belül, egy igen erösen 
szinezödött gömböcsket különböztethettem meg (lt. dbra), melynek ' 
eredeteröl es feladatäröl semmi biztosat sem mondhatok. Ugy a fo, 
mint a mellekmag külön burokkal van köriilveve, mely mindig a 
környezo plasmäval marad összefiiggesben (10. 11 dbra) s nem egyeb, 
mint ennek a magot körülzärö tömöttebb hatärretege. Ezen a mag-
härtyän eros nagyftäs alatt szabälyosan vältakozö vilägosabb es söte-
tebb foltokat lehet megkülönböztetni (14. dbra), melyek azt a be-
nyomäst teszik, mintha a härtya likacscsatornäkkal lenne ättörve; 
pontos vizsgälatnäl kitünik, hogy a maghärtyän kivül fekvö plasma 
viztiszta alapällamänyäban is megkülönböztethetok a szabälyos közök
ben ällö tömöttebb, sötetebb gömböcskek, melyek nem egyebek,. mint 
a finom hälözatot kepezö protoplasmänak (spongioplasma Leydig) 
csomopontjai, s hogy lenyegeben veve a maghärtyänak is ugyanaz a 
szerkezete, csakhogy ebben a hatärretegben a csomöpontok tömöreb-
bek s ennek következteben elesebben kivälnak. 

A lüktetoüröcskek szäma kettö, melyek köziil az egyik a test 
mellsö felenek közepe täjän a bal, a mäsik a test hätsö felenek kö-
zepe täjän a jobb testszegely mellett foglal helyet. 

A test protoplasmäja ekto- es entoplasmära elesen el van kti-
lönülve. Az ektoplasma aränylag vastag keregreteget kepez (10. 11. 
dbra) s igen szabälyos sugaras sävolyzattal tünik ki (10. dbra). Ez 

') Mog kell jegyoznem, hogy czon testeeskek soksüöglotcs hatärvonalai a 
könyomaton tülsägosan elesen vannak feltüntetve. 
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a sugaras sävolyzat annak a mehek lepehez liasonlithatö szerkezetnek 
a kinyomata, melyet legeloször Bü t sch l i fedezett fei a Bursaria 
truncatella ektoplasmäjän1), s mely, mikent azöta a nevezett büvär-
nak, valamint Maupasnak,1) Leydignek,3) S c h u b e r g n e k ' ) es 
mäsoknak vizsgalataiböl ismeretes, az äzalekällatkäknäl nagyon el van 
terjedve. 

Az ektoplasmänak ez a sajätsägos lepszerü szerkezete, felfogä-
som szerint, csak abban kiilönbözik a többi protoplasmäetöl, hogy itt 
a fentebb emlitett csomöpontok nem gömbölydedek, hanem pälczika-
alaküan megnyultak. Az entoplasma rendesen tele van zsufolva kisebb-
nagyobb, a plasmänäl erösebb fenytöresü gömbökkel (11. 12. 13. dbra). 
Ezek a gömbök nyilvän felhalmozott äthasonitäsi termenyeknek, tar-
talekanyagoknak felelnek meg, melyek mäs äzalekällatkäknäl is isme-
retesek, s melyeket Fabre -Domergue ez elott rövid idovel tüze-
tesebben tanulmänyozva „Spheres paraplasmatiques" nev alatt irt le,s) 
s ügy hiszem, jogosan hasonlitott össze a petek szektesteeskeivel. 

A B. Amphictenidisnek igen szämos peldänyät talältam az osz-
läsnak különbözö städiumän (12. 13. dbra); megjegyzesre meltönak 
tartorn azt, hogy az entoplasma tartalekanyag-gömbjei az oszläst meg-
elozoleg nem tünnek el, hanem az osziäsi felek rajtuk testveriesen 
osztozkodnak, a mi persze nem jär mindig együtt az örökseg egyenlö 
felosztäsäval (13. dbra). < 

l, Studien über die ersten Entwickelungsvorgänge der Eizelle, die Zell-
thcilung und die Conjugation der Infusorien. Abhandl. d. Senekenbergischen na
turforschenden Gesellscbaft. X. Bd 1876. A XI. täbla 17. äbräjanak magyaräzata. 

V Contribution ä l'etude des Infusoires cilies. Arcb. de Zool. exper.-et gen. 
II. Ser. 1883. p. 522. 557. 589. 

s) Untersuchungen'zur Anatomie und Histologie der Thiere. 1883. p. 159 
4) Über den Bau der Bursaira truncatella etct. Morpholog. Jahrb. 12 Bd. 

Ib86. p. 350. 
f) Sur la nature de certaines substances de reserre continues daus lo pro-

toplasma des Infusoires. Annales de Micrographio I. Anne, Nro 1. 15 oct. 1888. p. 24, 
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A VIII. tabla magyaräzata. 
1 4. Nyctotherus haematobius n. sp. 

1. 4 Hatoldalröl 
2. Oszläs. 
3. Hasoldalröl. 

5—8. Nyctotherus Comalulae n. sp. 
5. Hatoldalröl. 
6. 8. Hasoldalröl. 
7. Betokozott egyen. 

9—13. Balantidiura Araphictenidis n. sp. 
9. Hatoldalröl. 

10-11 . Hasoldalröl. 
12—13. Oszläs. 
14. Mag. 

Nagyitäs: 1, 2, 3, 4 = '/,„»! 5, 6, 7, 8, 10, 14 = »/«,: %'II, 12, 13 = '/, 



KISEBB KÖZLEMENYEK. , 

5. Az electromotoros ero meresenek egy igen egy-
sserü inödjdröl. Wüllner „Compendium der Physik" czimü munkä-
jäban (II. kötet, 470 oldal) egy Fechnertöl szärmazö modszer van is-
mertetve, mely szerint ket electromotoros ero, E es e, igen egyszerü 
eljärässal hasonlithatö össze. Ha ugyanis a ket galvani-elem eloször ügy 
köttetik össze, hogy aramaik egy iränyüak es mäsodszor ügy, hogy ellen-
tett iränyüak legyenek, s ha az elsö esetben az äram-eröt Is, a mäso-
dikban Id-vel jelöljiik, akkor 

E Is-hld 
e Is Id 

a mi Kirchhof mäsodik tetelebol igen könnyen kinyerhetö. 
Ez a modszer, a mely különben is a ket electromotoros erönek csak 

összehasonlitäsat engedi meg, tehät absolut meres esetere egyiküket is-
mertnek tetelezi fei, meg azzal az alkalmatlansaggal is jar, hogy erö's 
es gyenge äram mereset kivänja, a mi egy es ugyanazon galvanometer-
nel legaläbb is igen bajos dolog es jelentekeny hibäk forräsät kepezi. 

De azon esetben, midön Id a galvanometer tujenek megfelelö ki-
terest ad, az Is äramot egy ismeretes ellenällas w beiktatäsäval ugy 
lehet szabälyozni, hogy ez äram is biztosan merhetö, sot hogy az Id-vel 
egyenlo is Messen. 

Ha Id a galvanometernek tulsägos erös volna, ügy alkalmas ellen
ällas beiktatäsäval segithetünk magunkon; az esetben pedig, midon Id 
tulsägos gyenge, E ket elem összekapcsoläsa ältal nagyithatö, s ehhez 
kepest Id üjabb ellenällas segedelmcvel megfelelöleg szabälyozhato. 

Ekkor 
7S (W+w) == E+e . . . . 1.) 
Id W =E-e . . . . 2) 

hol W a ket elemnek, s a galvatiometernek összes ellonälläsät jelöli. 
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A I.) es 2.)-b61 következik 
3.) E (h—ld)=e (Is-\-ld) - hldw. 

Ha az 7s ismerefces ellenällas beiktatäsäval oly mödon lesz szabä-
lyozva, hogy 

h = ld = 1 
s ha az ismert ellenälläst w'-vel jelöljük: 

e = 1 /«' 
•mely egyenlet, E-töl függetlenül adja e-t. Termeszetesen, ha e-t Vol-
tokban akarjuk kifejezni, /-t Amperekbcn, w'-t Ohmokban kell megha-
täroznunk. 

Ha ily mödon e-t meghatäroztuk, E is meghatärozhatö 3.) sze-
rint, mely termeszetesen Zs-nek w ellenällas melletti megmereset fel-
tetelezi. 

A kiserlet a következö: 
A ket elem E es e, hogy äramuk tetszes szerint megegyezo vagy 

ellenkezö iränyban mehessen, commutatorral lesz összekötve. A rhcostat 
drotjanak ket vege higanyt tartalmazo cseszekbj van märtva, melyok. 
köze egy igen csekely ellenallasu vezeto biUentyüsen iktathato, hogy a 
rheostat gyors ki- es bekapcsoläsa eszközölheto legyen. 

A ket äram iränyvältozäsa es a rheostatnak ki- es bekapcsoläsa 
leghelyesebben egyetlen kezraozdulattal inteztetik, hogy egyidejüsegük 
lehetoleg biztositva legyen, miältal a tü'lengesek felesleges szaporitäsa 
kikorültetik. E vegre a Pohl-fele commutator egy hetedik higanyos csesze 
hozzäadäsäval könnyü mödon ätalakfthatö. 

Dohndnyi Frigyes. 
posonyi fogymn. fanär. 

6*. Sabal major, Ung. sp. Erdely fossil floräjäban. 
A jelen ev ijyaräü Dr. Staub Möricz ürral, a m. földt, tärsulat titkä-
räval, a nagyenyedi collegiumnak Herepey Käroly tanär ür ältal Össze-
hordott szep äsväny-földtani gyüjtemenyeit megtekintveu, azonnal feltünt 
nckünk egy gyönyörü pälmalevel-lenyomat, melynek különös erdeket köl-
csöuöz a kozetanyag, melyben elo'fordiil. Ez a kozet t. i. kekesssiirke 
csillämos, durva kavicsos homokko', az ligynevezett karpäti homokko-
keplctbol, mely kövületszegönysegerol hires. Herepey ezt a remek nö-
venyi kövületpeldänyt, mely a 45 cm. hosszu, 25—27 cm. szeles es 10 
cm. vastag homokkotäblän szemlelheto, Vegh Istvän katastori becslobiz-
fostöl szorze meg, hi azt Alyinczczcl szemben Borb.ere.knel, a Knies 

http://Borb.ere.knel
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nevu patak felsö köbänyäjäban gyüjte. Dr. Staub phytopaläontolög 
letere a kivälöan erdekes növenymaradvänyt behatöbb tanulmanyozas ve
gett elkerte, Herepey keszseggel engedte ät e czelra, es a peldanyt ne-
kem Kolozsvarra beküldte. En mindenek elott erdemesnek tartottam arrol 
gypszmäsolatokat keszittetni, melyek jöl sikerültek, s csak aztän küldtem 
be az eredeti peldanyt Staubnak közelebbi tanulmanyozas vegett. Egy 
hettel ezelott visszakaptam kövületünket Staub meghatärozäsäval, mely 
szerint a növenymaradväny a „Sabal major, Ung. sp., egyike a leg-
szebb peldänyoknak, mely eddigele talältatott." 

Mielott ezen remek kövületpeldänyt Nagy-Enyedre visszaküldenem, 
nem akartam elmulasztani, hogy azt a t. szakosztalynak is be ne mu-
tassam. Leiräsat nem csatolom hozzä, mert remenylem, hogy azt Dr. 
Staub szakavatott tolläböl nemsokära olvashatni fogjuk; de hogy a be-
mutatas egeszen szarazon ne törtenjek, ide igtatom Dr. Osw. Heer esz-
reveteleit ezen erdekes kihalt pälmafajröl, mely „Die Urwelt der Schweiz" 
czimü hires munkäjänak 315 lapjan olvashato. „A Sabal major, Ung. — 
irja Heer — a legyezolombu pälmäk között a leggyakoribb alak, alta-
läban veve a mioczen flöra legfontosabb alakja együttal, mely Közep-
Olaszorszagtöl kezdve Eszak-Nemetorszägig 'követheto. Sväjczban Lau
sänne videken fordul elo a leggyakrabban, hol pompas leveleket 
gyüjtöttek belole. Megfelel az Antilläk legyezo-pälmäjänak, a Saba l um-
b r a c u l i f e r a , Jacqu sp.-nek, csakhogy levelei nem erik el ennek nagy-
sägät. A hosszu levelnyel, mint minden Sabal fajoknal, sima es fölfele elol 
nyärsformän kihegyesedo orsöval a legyezoben folytatodik, a mert is az alap-
jukon legyezöforman redozött levelsugarak nem egy pontbol indulnak ki, 
hanem a legyezöbe nyulö orsohoz vannak odanöve. Ezen palmafaj valo-
szinüleg alacsony törzszsel birt, mely levelkoszoruval volt koronazva. Ez 
utöbbiak k. b. 40 sugarba voltak hasadozva es k. b. 80 cm. hosszu-
sagot elertek." 

Schimper W. Ph. szerint (Paleontologie vegetale T. IL p. 487. 
PI. LXXXII.) ez a kihalt palmafaj fontos szerepet jatszik a tongriai 
emelet korszakätöl (közep oligoczen) kezdve, a mioczen kor közepe ta-
jäig s föl is sorol egy csomö közep-tertiaer lelohelyet a retegekkel egye-
temben, a hol es melyekben maradvänyait talaltäk. Ezek nyoman a bor-
bereki homokko'röl is, melyet a becsi geolögok elöször „ifjabb karpäti 
homokkö" neven vezettek be Erdely ätnezetes geologiai terkepebe, ke-
sobb pedig Hauer az oszträk-magyar monarchia terkepen mint „Flysch"-t 

Orv.-T<M'Tne*z8ttud. Ert I. -j Q 
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tüntetett fei, — hatärozottabban lebet mar ällftani, bogy az közeptertiaer-
kori, s mikent Erdely eszaki es keleti Kärpätvonulata felsöbb homokkö-
üledekei is, legnagyobb valöszinüseggel also, legfeljebb közep oligoczenkori. 

Remelni lehet, hogy e nevezetes kövület elöforduläsi helyen es 
környeken foganatositando kutatäsok meg többet is fognak napfenyre 
juttatni; azert az erdeklödoknek nagyon is figyelmökbe ajänlhatom a Gyu-
lafehervärtöl kezdve delnek vonulo kärpäti homokkö-kepzödmeny retegei-
nek behatöbb vizsgalatät, a melyre mindeddig — sajnos — nagyon ke-
ves gond lett forditva. 

Kolozsvär, 1888. novemb. 23-än. 
Dr. Koch A. 

7. Negyedik pötlek Erdely ösemlösei es ösemberi 
eszközök leleteinek kirnutatäsdho». 1886. ota, a mikor erre 
vonatkozölag a harmadik pötlekot ugyanitt (1886. evf. 21. 1.) közzetet-
tem, ismet nehäny erdekes adatnak es tärgynak birtokaba jutottam, melye-
ket ezennel följegyzek. 

I. Ujabb ösemlos leletek. 

1887-ben fötiszt. Koväcs Ferencz marosväsärhelyi apätplebänosnäl 
lättam több 6'semlos-maradvänyt, melyröl Tegläs Gabor mült evi jelente-
seben (Ertes. 333. 1.) nem emlekezett meg. 

1. Vaja (Maros-Torda m.): Elephas prim. zäpfog töredeke. 

2. Höclos (Maros-Torda m.): E l e p h a s pr im. 2 db ep zäpfoga, 

3. Köhaloro videke (N.-Küküllö m.): Eleph. prim. ep zäpfoga. 
Ugyancsak M.-Väsärhelyt a Teleki-könyvtarban lathatö: 
4. A Nyaräd folyö mellekerö'l egy Eleph. prim. läbszärcsont. 
Az Erdelyi Muzeumba jutottak a következo leletek: 

5. A Vargyas vizeböl (Udvarhely m.) a Cervus elaphus fossilis 
agancstöve a homlokcsont töredekevel. 

6. Szncsäg es Andräshäza p. közt (Kolozs m.), a forräskiit mel-
letti ärok ö-alluviälis törmelekdus särga agyagjäböl: Capra ovis L. 
also älkapocs töred. graphitdus durva cserepek kisereteben. 

7. Köpecz (Häromszek m.) Az itteni pannoniai emeletu lignitböl az 
iden Gregus Janos banyaigazgatö ur szivessegebol kaptam: 

a) Cervus c a p r e o l u s L. foss i l i s also älkapcsänak töredeket. 
Ennek egy eleg jol megtartott also älkapcsät mär 1880-ban ismertettem 
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(Ertesftö 77. ].), mely a sepsi-szt.-györgyi. szekely nemz. muzeum birto-
kaban van. 

b) Nagy szemfog-töredekek, melyek valami nagy ragadozö emlostöl, 
valöszinuleg macskafeletöl, szarmaznak. 

8. Harangliib (Kis-Küküllo m.) A Bhinoc . t i c h o r r h . egy igen 
jöl megtartott felsö älkapocsbeli zäpfoga. Pataki Läszlö ür ajändeka. 

9. Kolozsvär, a Kövespad utczai kavicsbänya diluviälis sarga *po-
rondos parkanyvälyogban, a feliilettöl k. b. 1 m. melysegbe.n. a mült 
evi tavaszszal sikerült az A r c t o m y s Bobac, Schreb fajnak, raely-
nek elsö peldänyat az Ertesitö u. ezen evi folyamänak 14 lapjän -ismer-
tettem, mäsodik peldänyat is megtalälni. Ebbol azonban a fejnelc csak 
töredekes darabjai kerültek ele, t. i. a felsö es az also älkapocs töre-
dekei egyes fogakkal; a mely töredekekböl is azonban biztosan fölismer-
heto volt ugyanezeu ällatfajhoz valö tartozäsuk. Ügy lätszik tehat, hogy 
a Bobac-marmotta a negyedkor vegen s a jelenkor elejen az erdelyi me-
denczeben s különösen a Szamos menten meglehetos gyakori lehetett. 

II. Ujabb köeszköz-leletek. 

1. Szek (Saplnok-Doboka m.) Nemes F. tiszt. ür ajändekäböl az 
erdelyi" muzeum innen egesz kis gyujtemeny birtokäba jutott. A legtöbb 
köeszköz a Szenaaj vagy Csipkeszeg nevfi hatärreszbol valö, hol azokat 
durva cserepek kisereteben a feltalajböl kimossa a viz vagy kiszäntjäk. 
Ezen gyftjtemeny darabjai a következok: 

ä) B a l t a t ö r e d e k kekesszürke, pyrittel behintett, ätalakult kär-
päti märgäböl, a minöt csak O.-Läposbänya videkerol ismerek. Hossza 9 
cm., szelessege 3 cm., vastagsäga 3"5 cm., a nyellyuk ätmeröje 18 mm. 

b) Nagy, vaskos b a l t ä n a k a feie, sötetzöld, apröszemü dioritböl, 
mely a felületen zöldesbama keregge mällott mär. Meretei: 5 cm. hosszü, 
9 cm. szeles, 7 cm. vastag; a nyellyuk ätmeröje 2'5 cm. i 

c) V e s ö b a l t a (celt) töredek, 10 cm. hosszü, 6 cm. szeles es 3 
cm. vastag, apröszemu amphibolgneiszböl. A celt ele töredezett, egyik 
oldala lapos, a mäsik hengeres. 

d) Ep ba l t a , mind a ket vegen hosszellel, 9 cm. hosszü, 5 cm. 
szeles, 5 cm. vastag, 2-5 cm. ätmeröju nyellyukkal. Anyaga belsejeben 
kekesszürke, mällott felületen piszkos barnässärga, pyrit-szemcsekkel tele-
hintett, kärpäti meszmärga, minö't O.-Läposbänya videkerol ismerek. A 
Hosszupatakäban kimosva talältatott. 

19* 
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e) Yesöbalta (celt) sötetzöld, aproszemü amphibolgneiszböl, mely 
felületen piszkosbarnava mallott. Meretei: 12 cm. hosszu, 5-5 cm. szeles 
es 4 cm. vastag. Az alak egeszen a e) alatt leirte. 

f) B a l t a t ö r e d e k közepporphyros amphibolandesitböl, a mino a 
Czibles tömzsben fordul elo. A töredek a balta közepet a nyellyuk 
nyomäval — mutatja. Meretei: 5'5 cm. szelrs, 4-5 cm. vastag, mig a 
hosszaböl csak 3—4 cm. van meg. 

g) Komag (nucleus) a lepattintäsok vilagos nyomaival, piszkos-
szürke menilites neogen homokkobol, mely közet Szolnok-Doboka megye-
ben a dacittuffa kisereteben igen el van terjedve. 

2. Kolos-MonostOJ", a durvamesz kobänya fedojet kepezo särga 
diluviälis agyagban, tetejehez közel talältatott: nagy k o b a l t ä n a k feie, 
elesre lecsiszolt ellel, a nyellyukban kettetörve. Hossza a lyuktol az elig 
9-5 cm., az el hossza 4-5 cm., vastagsäga a lyuknäl 4 cm., szelessege 
6 cm. Anyaga barnäsfekete tömör tömegkozet, mely a kiskapusi augitan-
desithez föltünoen hasonlft. Nagy Jänos ür ajändeka. 

3. Tiir-Koppändi hasadek közepe täja, a balparti szikläs oldalon 
sok csereptöredekkel es csontszilankokkal együtt a mült tavaszszal taläl
tatott: egy nagy k o k a l a p ä c s feie, sötetzöld tömör, chloritos amphibo-
litböl, a minö a kisbänyai havasokban eleg van. Meretei: hossza 8 cm., 
szel. 6 cm., vastagsägänak feie 3 es 2 cm. Dr. Koch Ferencz ajändeka. 

4. Alsö-Jära (Torda-Aranyos m.) Kobalta sötetszürke koväsodott 
kretamargabol, telehintve finom pyritszemcsevel, a mely közet Kisbänyän 
fordul elö. A balta lapos foka szet van roncsolva, hosszele szinten töre-
dezett, de egyebkent eleg ep. Hossza 11 cm., szel. 5-5 cm., vastags^ 4 
cm., nyellyuka 2 cm. szeles. 

Kolosvär, 1889. jan. 10. 
Dr. Koch Antal. 



"V e g y e s e ]£. 
Jegyzökönyvi kivonatok a tartott szakülesekröl. 

f) A f. evi Oktober 26-än az cgyetem vegytani int£zet6ben tartott termö-
szettudomänyi szakülesen 

1. Dr. E n t z Geza bemutatja dr Märtonfi Lajos: , .Härom ö r d e k e s 
k o p o l t y ü l ä b u r ä k a s z a m o s u j v ä r i f a u n ä b ö l ' czimfi e>tekez6s6t. (L. a 
jelen füzet 253 lapjän). 

2. Dr. E n t z Geza : ,,Az Apus cancr i fo rmis k o p o l t y ü i ban 
616'dö N y c t o t h e r u s o k r ö l s ke t mäs ö lödi ä z a l e k ä l l a t k ä r ö l ' 6rte-
kezik. (L, a jelen füzet 261. lapjän) 

Evvel kapcsolatban elöadö ket mäs üj elö'di äzalökällatkätiak rajzait 
mutatja be, melyeknek egyiket —a N y c t o t h e r u s comatu lae- t - a näpolyi 
öbölbö'l szärmazö Comatula mediterranea gyomräban, a mäsikat — a B a i an-
t i d i u m A m p h i c t e n i d i s - t •— szinten a näpolyi öbölben elö'Amphictenidäk 6s 
Terebelläk testüreben fedezte fei. • i 

3. Dr. E n t z G6za a „Carabus m a r g i n a l ! snak Fabr . " egy him-
p^ldänyät mutatja be, melyet S c h w a b F r i g y e s egyet mechanicus f. evi 
szept. 2-än Reketön, a Hidog-Szamos mellett fogott. Ezen epp oly diszes, mint 
ritka bogärnak a tulüjdonkepi hazäja Del-Oroszorszäg, s eddigele hazänknak 
csakis erdelyi reszeibö'I s innet is caak nebäny peldänya került a gyüjtem^-
nyekbe, nevezetesen: Nagy-Szeben, Grossau (Fuss es Bielz), Torda (Wolff), Ra-
tosnya (Birthler) környekeröl s a Bihar hegysegnek közelebbröl meg nem jelölt 
helyeröi (Schuster); a Kolozsvär közeleben valö elforduläsa, mint Schwab ür 
elaö -erdekes entomologiai felfedezese, meltän megördemli a följegyzest. 

4. Dr. F a r k a s Gyula bemutatja D o h n ä n y i F r i g y e s : .,Az e lec-
t r o m o t o r o s erök m e r e s e n e k egy e g y s z e r ü mödjäröl* czimü erteke-
zeset. L. a jelen füzet 271. lapjän. 

5. Dr F a r k a s G y u l a bemutatja dr. Szokol Päl dr. König Gyula: 
„B e v e z e t 6 s a m a t h e m a t i k a r e n d s z e r ^ b e " czimu munl:äjäröl irj. 
ismerteteset. A szerzö'. nälänäl ismertebb nevü matbematikus birälö velemenyere 
värtäban halasztotta ennyi ideig nezeteinek közleset, a miben aztän dr. Gerevich 
Emil megelözte. Egyebiränt utöbbi szaktärsänak ismertetesevel, es pedig ügy egi-
szevel mint winden reszletevel, teljesen egyetert. Mindamellett megjegyzeseket 
tesz ^az idegen müszavak magyaros kiiräsära es kifogäsolja a magyar miiszavak 
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riemclyeit, pl hogy a s kkal jobb „növet" szö holyott a mu ikaban „növekmeny" 
otthonos. A definitiök nemelyeit is kifogäsolhatökuak talälja, pl. a szäm fogal-
mänak definitiöjät. Egyebiränt o nstatäija, bogy e z e n mü i r o d a l m u n k b a n 
e d d i g a l e g e i s ö 6s e g y e d ü l i , m e l y az a l g e b r a i a n a l y s i s t 
r e n d s z e r e s e n ö s s z e ä l l i t o t t e g e s z b e n s z i g o r ü k ö v e t k e z e -
t e s s 6 g. g e 1 t ä r g y a l j a . 

6. Dr. P a r k a s G y u l a : „A mathematikai höelmelet Il-ik fötöiel^nek 
ältalänossägäröl" ertekezett. (L a jelen füzet 241. lapjän.) 

g) Az 1888. <5vi november 23-än az egyetem pbysikai intezeteben tartott 
szakülfoen 

1. Dr. K o c h A n t a l egyet. tanär „A mälnäsi hyperstbin-tartalmti augit-
andesit elöforduläsi viszonyairöl ertekezett. (L. a jelen filzet 249. lapjän.) 

2. Dr K o c h A n t a l bemutat Herepey Käroly szive.-ssegeböl egy fossil-
pälmafajt, a S a b a l - m a j o r U n g. sp. legyezo-lombjänak egy remekül megtar-
tott peldänyät, mely a borbereki kärpäti homokkoben talältatott. (L. a jelen füzet 
27i. lapjän.) 

3. Dr. F a r k a s G y u l a ,.A thermodynamika II. fö'tetolenek alkalmazä-
sairöl" ertekezett. Az ertekezö fejtegetesei utän kinyilatkoztatja, hogy elöterjesz 
tese csak elöleges jelentesszämba veendo s azert elöadäsäröl az iräsbeli közlest 
kfeöbbre tartja fen magänak. 

I g a z i t ä s . 

A jelen füzet 271. es 272. lapjain a formuläkban a d es s 
betuk mint a megelozo I betü indexei tekintendok, ügy mint az a 
megfelelo nemet szöveg között helyesen lesz föltüntetve. 
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