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czelli agyagban levő, mintegy 4.400,000 négyszögméternyi nagy forrás- 
terület felületére egyformán elosztva, körülbelül 11 milliméternyi vastag 
réteg szükségeltetnék, melynek a fenlevő pirit közreműködésével teljesen 
el kellene mállania, hogy ama keserüviz-tömeg főalkatrészeinek meg
felelő anyagot szolgáltassa. A lágymányosi kisczelli agyagot alapul véve, 
erre már négyszer vékonyabb réteg mállása volna elégséges.

* * *

A fentebbiekben behatóan kifejtetteket rövidre összefoglalva, ekkép 
adhatjuk meg a feleletet az első kérdésre:

A budai keserűforrások kizárólag freatikus talajvizek, melyek közel 
a felszínhez a kisczelli agyag felső elmállási kérgében és az azon nyugvó 
diluviális és alluviális laza legfelső lerakodásokban mozognak és me
lyeknek vízhatlan teknőjét az ép kisczelli agyag képezi. A keserűkutak 
körűi a talajvizek olyan többé-kevésbbé lefolyástalan medenczékben 
gyűlnek össze, melyeknek fenekét a vízhatlan kisczelli agyag képezi.

A keserűforrások ásványos alkatrészei főleg a kisczelli agyag mál
lásából és kilúgozásából erednek. Az agyag mállásnak indult felső kér
gében mozgó talajvizek a levegő oxygénjének és széndioxydjának közre
működése mellett ugyanis a kisczelli agyagban meglevő finoman elosz
lott pirít-, dolomit- és földpát-anyagra bontólag hatnak s ezek vegy- 
bontása következtében képződnek azok a kénsavas sók, melyeknek bő
séges tartalma a keserűforrások vizét leginkább jellemzi.

Az említett anyagok a kisczelli agyagnak felső málló kérgében 
lugoztatnak k i ; részben távolabb, nagyrészt pedig magukban a meden
czékben történik a vegyfolyamat. Ez utóbbi többé-kevésbbé elzárt, lapos 
medenczékben sűrűsödik és sűrűsödött már régóta az oldott a l k o t ó 
r é s z e k b e n  való tartalom, részben a víznek elpárolgása, részben pedig 
a sók helyben való új képződése által.

APRÓ PALAEONTOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK.*
Dr. K och A ntal-íó I.

1. Sphyraenodus cf. priscus Ag. a kolozsvárvidéki közép- 
eoczén durvam észből.

Dr. Szádeczky Gyula kolozsvári tisztelt kollegám a múlt évben szíves 
volt egy hüllőszerü állkapocstöredéket tanulmányozásra beküldeni, mely 
a bácstoroki kőbánya durvamészének alsó részéből kikerült és az Erdélyi

* Előadta a Földtani Társulat 1904. évi április hó 6-án ta rto tt szakülésén.
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Múzeumba jutott. E maradékban azonnal ráismertem a Sphynenodus ki
halt halgenusra. Az alsó állkapocstöredékben még 6 kúpos, befelé kam- 
pósan görbült, hegyes fog látható : kettőnek koronája tövin le van törve és 
több megelőző fog gyökerének az odvai is nyomot hagytak hátra. A fo^- 
kúpok tövükön finoman hosszvonalozottak, egyébként simák. Az állkapocs 
csontja hosszában feltűnően rostozott ; hossza 6*8 cm., legnagyobb széles
sége 1 cm. A fogak kúpjai 4—8 mm. magasak, alapjukon 3—4 mm. szé
lesek és kívülről befelé kissé lapítottak.

Összehasonlítva e z t  a maradványt az eddigelé leírt Spliynenodus- 
fajokkal, arra az eredményre jutottam, hogy mindenesetre legközelebb 
áll még az AGASSiztól leírt Sphyraenodus priscus-hoz, melynek eredeti 
példánya Sheppy szigetnek londoni agyagjából, tehát a bácstoroki közép- 
eoczén durvamésznél idősebb rétegekből származott. A priscm  fajnál a 
bácstoroki faj alig kisebb, de nagy hasonlóságuk mellett némi eltérés is 
mutatkozik közöttük, úgy hogy teljesen azonos fajoknak nem tarthatom 
őket. A maradvány részletesebb leírását, ábrájával kapcsolatosan, más 
alkalomra hagyom.

2. Smerdis cf. macrurus Ag. a dési felsőm editerrán  
dacittuffából.

Ugyancsak dr. Szádeczky Gyula kollégám szíves volt meghatározás 
végett beküldeni egy érdekes kis hallenyomatot, melyet a múlt évben 
Désen szerzett volt az Erdélyi Múzeum részére. A hallenyomat világos 
zöldes, finomszemű dacittuffán van, mely Dés vidékén tudvalevőleg a 
felső-mediterrán emelet alapját és a désaknai sótelep fekvőjét képezi. 
A halacskának törzse az úszószárnyakkal és kormányúszóval együtt eléggé 
jól van megtartva; a fejéből azonban csak alsó harmada, a kopoltyúfedők 
egy részével van meg.

A leírt kövült halakkal való összevetésemnek eddigi eredménye az, 
hogy dési halacskánk legközelebb áll az A gassiz  nagy művében leírt 
Smerdis macrurus fajnak (Recherches.. t. IV. p. 57. Tab. 7.), különösen 
az 5-ik ábrájához, melynek eredeti példánya Api (Dpt. Yaucluse) közép- 
harmadkori palás mészkövéből való volt. A  faj neve nem annyira nagy 
kormányúszójára vonatkozik, mint inkább a farknyél hosszúságára a kor
mányúszótól a hátsó páratlan úszószárnyig mérve, mely tekintetben nemé
nek minden fajától eltér. E kiváló ismertető jel dési halacskáinknál is 
jól ki van fejezve és így egyéb kisebb eltéréseknek daczára ezen fajra kel
lett vonatkoztatnom a dési példányt, melynek ábráját és bővebb leírását 
más alkalommal fogom közölni.

Nagy valószínűséggel idesorozható az Erdélyi Múzeumnak az a 
kevésbbé jól megtartott kövült halpéldánya is, melyet dr. H er bic h  F erencz
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annak idejében Déván, a Várhegy nyergén akkoriban fejtett andesittuffá- 
ban gyűjtött volt. Ennél is hiányzik a fej ; de a törzs, a hosszú farknyél 
és a páratlan úszószárnyak alakjai elég jól felismerhetők arra. hogy ;x 
dési fajjal való azonossága megállapítható legyen.

3. E gy új Pycnodont halnak m aradványa a G ellérthegy  
alsó oligoczén kovás agyagpalájából.

Ez idei első tanulmányi kirándulásunk alkalmával a Gellérthegy 
déli lejtőjén, az új víztartó építésénél kihányt földhalmon, a kisczelli 
tályag közt heverő lemezes-palás, szürkésfehér kovás agyagpalát találtunk, 
mely valószínűleg a kisczelli tályag és a budai márga határán fekszik 
rétegben. E paladarabokban hal- és növénymaradványok meglehetősen 
gyakoriak. K o r m o s  T i v a d a r  tanítványomnak sikerült itt a többi között egy 
rendkívül érdekes halmaradványra akadni, melynek jó len}^omatai a ketté
hasított paladarab mind a két lapját borítják. Sajnos, a halnak csak 
farki vége került elő, a törzs nagyobb része a fejjel talán még ott hever 
valahol a törmelékhalomban. Azonban e töredéken is azonnal föl lehetett 
ismernem, hogy itt egy rendkívül érdekes, nemcsak Budapestre, de a 
palaeontologiára nézve is új hallal van dolgom.

A gellérthegyi márga- és agyagpalából eddigelé következő kihalt 
halfajok ismeretesek már:

1. Mcletta sardinites, H e c k e l  4 — 10 cm. hosszú példányokban, mind
annyi közt a leggyakoribb. A nevezett helyen sok példányt és töredékeit 
kaptuk ezúttal is.

2 . Smerdis budensis, H e c k e l  jóval ritkább; mert nekem nyolcz évi 
kutatás után csak egy példányát sikerült kapnom; és legújabban u 
Gellérthegy déli tövében ismét leltünk egy nagyobb példányból tö
redékeket.

Lepidopides brevispondylus H e c k e l . Nagyon ritka lehet. Nekem nem 
sikerült még nyomára jönnöm. Ezekhez járul most mint negyedik halfaj 
az a maradvány, melyet fölismerhető összes jellegei alapján a Ganoidei 
(zománczpikkelyes halak) Pycnodonti rendjébe kell sorolnom. E halnak 
fenmaradt farki része az egész hal hosszának körülbelül egy harmad
részét teheti. Annak hossza a gerinczoszlop hegyéig — tehát a kormány
úszó nélkül — 7*5 cm. lévén, az egész hal körülbelül 22 cm. nyi lehetett, 
a test legnagyobb magassága pedig körülbelül 15 cm. Halunk tebát a fel
tűnő magas- és lapostestű halak közé tartozik. Alakra és a váznak szer
kezetében a nevezett rendnek Pycnodus neméhez áll legközelebb; de a 
kormányúszónak erősen beöblösödő formája az eddigelé ismeretes fossilis 
Pycnodus-fajok kettősen, de gyengén beöblösödő farkúszóitól eltérnek, 
míg a páratlan háti és alfeli úszószárnyak alkatában tökéletes a meg-
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egyezés. A Pycnodonti rendnek többi nemeitől a gellérthegyi hal még 
inkább eltér, és így azok egyikébe sem tartozhatik.

A PycnocluS'nemmel egyébként még kor tekintetében is legjobban 
egyezik a mi halunk; mert a Pycnodus genus fajai mindannyi közt a 
legifjabbak és különösen eoczén rétegekben vannak elterjedve, míg a 
gellérthegyi pycnodont-hal ezzel szemben meg ifjabb, mivel alsó oligoczén 
rétegben található. E szerint a gellérthegyi halban a Pycnodonti rendnek 
egy legifjabb képviselőjét bírjuk.

Maradványunk tökéletlen volta jellemző nemi és faji bélyegeinek 
megállapítását lehetetlenné teszi; azért egyelőre el kell állanom annak 
részletesebb leírásától és ábrázolásától is. De biztat az a remény, hogy 
szorgos utánajárásokkal sikerülni fog talán ezen halnak hiányzó test
részeiből is maradványokat lelni, mely esetben aztán képes lennék arról 
teljesebb és megbízhatóbb képet nyújtani. Egyelőre főképen a szaktársak
nak figyelmét kívántam felhívni erre a nagyon érdekes és fontos új hal
leletre ; hátha sikerülne egyikének vagy másiknak az eddiginél szeren
csésebb leletre akadni?

A FÍCHTELITRÖL, MINT AZ ELSŐ MONOKLIN HEMIMOßF 
OSZTÁLYBELI ÁSVÁNYRÓL.

Dl*. B öckh H u G o -tó l.

Clark  T. E., a ki először számította ki a fichtelit kristálytani elemeit, 
már említi, hogy hemimorfiára valló kiképződést észlelt rajta, S c h u st e r  M.,1 
a ki Salzendeichből származó fichtelit-kristályokat vizsgált, a hemimorfiát 
nem mutathatta ki.

Az általam megvizsgált fichtelit Bedwitzből, Bajorország, származik. 
Vizsgálataimat a fichtelitnek ligroinban való oldatából nyert kristályain 
végeztem.

A fichtelit anyagának a lignitből való kivonására a Clark által 
használt eljárást követtem.2 Az így nyert anyagot azután ligroinban,3 
mely a fichtelitnek kitűnő oldószere, feloldottam. A nyert fichtelit-kris- 
tályok víztiszta, átlátszók. Keménységük 1. — 45° C-nál olvadni kezde
nek. Táblás termetűek, 4—7 mm. hosszúak és 1—2 mm. vastagok.

1 S c h u s t e r  M. Ueber ein neues Vorkommen von krystallisirtem Fichtelit. 
T scherm ak’s Min. u. Petr. Mitt. 7. k. 88. o.

2 C l a r k  T. E. Ueber den Fichtelit. Annalen der Chemie und Pharmacie. Neue 
Reihe. XXVII. k. 237—238. o.

3 A Heroinra mint a fichtelit oldószerére, dr. Grünling F. ú r volt szíves 
figyelmeztetni.

22*


