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valók maguk e cserépedények ? E kérdésnek eldöntése a jelen esetben azért oly 
felette nehéz, mert a cserepeken kívül semmi másféle ipari tárgy vagy eszköz 
nem találtatott, a mely a korra nézve némi közelebbi felvilágosítást nyújthatna.— 
Annyit azonban egészen határozottan mondhatunk, hogy e cserépedény-maradvá
nyok nem őskoriak (kőkoriak), mert jól vannak égetve s oly díszítéseket mutat
nak, a mint ez a régi (neolitli) korbeli cserepeken elő nem fordul; e cserepek 
tehát újabb (bronz vagy vas) korbeliek. Nevezetes e cserepeknek a díszítése, a 
melynek a típusa egészen olyan, a milyent bizonyos morvaors/.ági, csehországi és 
németországi régi cserépedényeken is láthatni, s a melyet a régészek szláv típusú 
díszítésnek tekintenek. Ha tehát valamely leletnek a korát egyetlen egy bizonyí
ték alapján eldönteni lehetne, akkor azt kellene mondanunk, hogy e cserepek a 
szlávok idejéből valók és hogy akkoron szenesíttettek el az Ursus spelaeus-csontok 
is az ó-ruzsini «nagy-barlangban».

Budapest, 1882. jun. 15.
Török Aurél, 
L óczy L ajos,
T. R oth L ajos.

I R O D A L O  M.

Tóth Mike, S. J. : Magyarország ásványai, különös tekintettel termőhelyeik 
megállapítására. Fm. Dr. Haynald Lajos kalocsai bibornok-érseknek 
ajánlva. 36 nyom. ív, 8.-rét. Budapest, 1883.

Szerző, mint Előszavában felemlíti, jelen munkáját feljegyzésekkel már 
1861-ben kezdte meg, s azután busz éven át folytonosan gyűjtötte a szükséges 
adatokat. A természet és gyűjtemények tanulmányozása, más részt az idevágó 
szakmunkák és folyóiratok stb. átlapozása után, végre 1881-ben terjedelmes 
munkáját bevégezte s folyó év kezdetén ez a sajtó alól kikerülvén, közkézre 
bocsáj tóttá.

Munkájának alapterve és kivitele Zepharovich «Mineralogisches Lexicon für  
das Kaiserthum Österreich» 1859—1875-ben megjelent könyvére emlékeztet, csak 
hogy hazánk lelőhelyeit sokkal tökéletesebben s bővebb illusztrálással ösmerteti. 
A terv és beosztás jó s a könyv könnyen kezelhető.

Az irodalmi s egyéb forrásokat folyó számok alatt mindjárt a munka 
elején felsorolván, az egyes helyeken csakis az illető folyó számokra hivatkozik.

Munkájában 458 ásványt sorol fel 1355 lelőhelylyel.
Szerző 169 irodalmi forrást említ fel, beleszámítva az egyes ásványgyüjte- 

mények megtekintésénél tett jegyzeteit is. Átnézte a Magyar nemzeti muzeum 
ásványtárát Budapesten; a selmeczi bányász akadémia ásványtárát Selmeczen; 
a kolozsvári egyetemi ásványtárt; a szebeni Bruckenthal-féle gyűjteményt; a 
csász. és kir. Hof-Mineralien-Kabinet-et Bécsben; a Geologische Reichsanstalt
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gyűjteményét Bécsben ; a londoni «Museum of practical Geology« gyűjteményeit, 
és végre a londoni British Museum-ot.

Ezekkel meg nem elégedve, időközönként bejárta Magyarországot Pozsonytól 
Brassóig, Bártfától Szigetvárig és a szélrózsa minden irányában. Ilyen kirándu
lások alkalmával nem csak számos magán és iskolai gyűjteményt; hanem sok 
bányát és kővágó-helyeket ; völgyeket, hegyszorosokat és magaslatokat nézett meg.

Előszavában röviden, a részletesen tárgyaló fejezetben pedig illő helyeken, 
bővebben, néha érdekes történeti részeket is szővén bele, emlékezik meg bányáink
ról s a termelési viszonyokról.

A részletes felsorolásnál az ásványok betűsoros egymásutánját követi s a 
faj felemlítése után rendesen odateszi a szerző nevét is. A válfajokat közben- 
közben külön kikezdéssel sorolja fel. A termőhelyek nincsenek betűrendbe szedve. 
Gyakran ott van a termőhelyeknél az illető ásvány chemiai elemzése is. Minden 
termőhely után ott van az irodalomra vagy hasonértékü vonatkozás. Neveze
tesebb lelőhelyeknél vagy ásványoknál bővebb leírást közöl, tekintetbe vevén az 
alaki kifejlődést és előfordulási viszonyokat is.

Nem volt szándékom a munkáról részletes bírálatot írni, de az előre bo
csátottak után szabadjon mégis néhány rövid megjegyzést tennem. Először is 
hibának tartom, hogy szerző annyi szorgalmas utánjárás és adatgyűjtés közben 
elmulasztotta a budapesti tud. egyetem — sok tekintetben igen szép és hazai 
előjövetelekre nézve már régi fennállása miatt sem csekély fontosságú ásványtani 
gyűjteményét áttekinteni. Nem vette továbbá tekintetbe a m. kir. földtani intézet 
gyűjtéseit sem, a hol pedig azt hiszem szintén kapott volna nehány érdekes 
jellemző adatot és tisztázó felvilágosítást.

E két mulasztását, határozottan munkája tökéletességének terhére róhat- 
juk fel.

Az irodalmi források felsorolásánál szerző rendesen saját kritikáján alapuló 
megjegyzéseket tesz, de nem mindig szerencsésen ; annál kevésbé, mert maguk a 
megjegyzések elárulják, mennyire kívül esik az illető tárgy a szerző foglalkozása 
és eszmekörén, sőt néha azt is, hogy csak erőltetve van oda vonva a többiek közé. 
Mind az egyik, mind a másik esetben fölötte háladatlan munkát végezett.

Szerző továbbá gyakran használ teljesen idegenszerű vagy épen nem is 
helyes kifejezéseket. így bontmánytermény, Basalt-féle Amphibol (?), Tengely 
éllel (?), vegyészi együletei (?), Oszlopjegeczek rakozatai (?), vörnyeges rhombok, 
fehér kőszén képletei mészkő (115. old.) stb.

Nem értem, hogy egy magyar munkát miért idéz német nevén, «Kollerffy 
Ortslexikon»-jában (97. old.) s miért használja az általánosan használt s elfoga
dott kvarcz (quarcz) helyett a szokatlan «kovag» elnevezést (kőzkovag ? 268. 
oldal).

Rövid áttekintés után könnyen észrevehetni, hogy a felsorolt irodalmat 
nagy részben minden kritikai és korrigáló méltatás tekintetbe vétele nélkül 
használta fel. így a305-ik oldalon Leucitekről beszél, holott azok már régen bennőtt 
Quarczkristályoknak bizonyultak; de hát nála Ackner M. J. munkája első rangú 
mű! — A Hessitet ortliorombosnak írja, holott Krenner J. 1879-ben ismertetvén 
az eddig talált legszebb magyar példányt, azt szabályosnak bizonyítja. A nyomdakő 
mészmárga, pala, perlit, szurokkő, mostan már nem az ásványtan, hanem a
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geológia tárgyát képezik. — Felette zavarosnak találtam a földpátokra vonatkozó 
részleteit is. — Kihagyott továbbá néhány új ásványt és lelőhelyet; a többek 
között az érdekes kriváni (Zólyomm.) füstquarczot, a kemenczei gránátot, csörögi 
nigrescitet, a zsadányi meteorkövet, stb.

Röviden ennyit, a hibái mellett is, különösen általános felületesebb czélokra 
elég jó és alkalmas munkáról. Szerző szorgalma elismerést érdemel, és az első 
ily nemű terjedelmesebb magyar munkát örömmel üdvözöljük. Onyx.

I)r. P rímics György : A  Kis-Szamos forrásvidéki hegység eruptiv kőzetei.
(Orvos-Természettudományi Értesítő. II. füzet. 1882. Kolozsvár.) 
125—136 1.

—  A  Kis-Szamos forrásvidéki hegység gránitos kőzetei. (Ugyanott. III. fü
zet.) 99— 115 1.
A Kis-Szamos forrásvidéki hegység nevezet alatt összefoglalt terület fő 

kép a Ylegvásza csoportot foglalja magában, valamint még a következő főbb ma
gaslatokat: Kálinyásza, Vurvu-Vurvului, Balameriásza és Muntyule maré. Ural
kodó kőzetei kristályos palák, gránitok és trachytos kőzetek.

Az első közlemény az utóbbiakkal foglalkozik, s mintegy kiegészítésül szol
gál a Dr. Koch Antal és Kürthy S. erre vonatkozó, a Földtani Közlönyben meg
jelent értekezéséhez. — Szerző leír Orthoklas-Quarcz-Trachytot és Orthoklas- 
Trachytot; továbbá Plagioklas-Trachytokat vagy Andesiteket még pedig Biotit- 
Quarcz- és Ampbibol-Quarcz-Andesitet, valamint Amphibol- és Augit-Andesitet. 
A részletes tárgyalásból csak annyit említünk fel, hogy a quarcz gyakran kris
tályokban van jelen (oo P, P.) és hogy az Orthoklas-Quarcz-Trachytban, valamint 
a Biotit-Quarcz- és Amphibol-Andesit némelyikében ritka nagy kristályokban 
szerző szerint a nephelin is gyakori. A földpátok, nevezetesen pedig a plagioklasok 
részletesebb meghatározására nem terjeszkedett ki. Nem hagyhatom említés 
nélkül az Orthoklas-Trachytra vonatkozó kételyemet, a mennyiben az mint külön 
typus a leírásban kellőleg nincs igazolva, mi különben rám azt a benyomást teszi, 
mintha inkább a quarcztartalmú typus kőzet kaolinos módosulatával volna dol
gunk ; sőt a leírás annak tufáját sem zárja ki teljesen. — Mit ért szerző «a földes 
vagy trachytos kiképződés», valamint «trachytos vagy földes alapanyagú Quarcz- 
Trachyt» alatt (128. 1.), t. i. ilyent és rhyolitos féleséget különböztetvén meg, azt 
az ő magyarázatától kell várnom, különösen miután ezeknél mikroszkóp alatt 
mikrokristályos alapanyagról beszél, összetéve földpát s quarcz-szemekból. Ha
sonlóképen vagyunk az Amphibol-Quarcz-Andesiteknél megkülönböztetett «por- 
phyros és rhyolithos változatok »-kai, midőn még ezek normál és zöldköves módo
sulatairól is szól. -—Az összes typusok közül az Augit-Trachyt a legalárendeltebb, 
a hegycsoport éjszak-keleti szélén lép fel és mások által mint bazalt, részben 
pedig mint dolerites Labradorit-Trachyt van leírva.

A második közlemény e hegység központját képezó gránitvonulat-petro- 
graphiai leírásával foglalkozik. Fellépésükre nézve tömzsgránitok éstelérgránitok, 
melyek egymástól ásványos összetételben, szövetben, kiképződési módban és 
minden esetre képződési módra nézve is különböznek. Az ásvány-associatió
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alapján képviselve van a három fő typus, vagyis a biotit-muskovit-, biotit- és 
muskovit-gránit, továbbá még a granulit bő gránát tartalommal. Az első s leg- 
elterjedettebb és egyes helyeken oly annyira porphyros szövetű, hogy porphyros 
gránitról lehet szólni (Muntyele maré). Az Orthoklasban szerző apró víztiszta, 
tűalakú, egymást majdnem épszögesen keresztező zárványokat figyelt meg, a 
melyeket Becke értelmében oligoklas-albitoknak vagy mikroperthiteknek vél. — 
Némelyikhez elég bőven Turmalin is csatlakozván az aplithez képeznek átmenetet. 
— A mi e gránitmódosulatoknak viszonyos fellépését illeti, a biotit-muszkovit- 
gránit a hegység kristályos palakőzeteinek központi tömegét képezi s határozottan 
eruptiv természetű. A biotit-gránit egyes tömeges kiválásokat képez az előbbinek 
szegélyén. A muskovit-gránit különböző változatban telérekben fordul elő, s mint 
az másutt is eléggé ismeretes későbbi kilugozási termény; van közte egyes fész
kekben pegmatit is. A granulit a központi tömeg éj szak-nyugati szegélyén egyes 
övszerű tömegek alakjában lép fel. — Végre szerző a gránit kristályos palák 
érintkezési határán, mint kontact képződményeket, turmalin sziklát említ fel.

Dr. Szt.

Dr. Mártonfi Lajos: Ásvány-földtani kirándulás a Sebes-Körös völgyében. 
(Ugyanott. II. füzet. 1882.) 105—112 1.

—  Jelemtés a Mezőségen tett földtani kirándulásosról. (Ugyanott. III. fü
zet.) 265—270. 1.’

Az első rövid közleményben szerző főleg a már többek által átkutatott 
biharhegysegi pesterei Igricz barlangról közöl néhány adatot, különösen állat
világát illetőleg. Talált több Ursus spelaeus csontot s koponyát, köztük egy hatal
mas majdnem egészen épet; egy Hyena spelaea koponyát, valamint ennek egyéb 
csont töredékeit. Egyik medve-koponyának agyarai a korona tövéig le vannak 
hopva. — Említ továbbá a n.-bárodi szénbánya hányásain heverő agyagos homo
kos márgából, valamint végre Pestes falu határában a pontusi emeletből is néhány 
kövületet.

A másodikban a Mezőségnek nevezett, a Maros, Kis- s Nagy-Szamos között 
fekvő területre tett kirándulásáról tudósít. Neogen homokkő, márga homokos 
agyag váltakozik néhol tetemes vastagságú tufa rétegekkel. Csak a deésaknai 
«ótelep fedőjét képező agyagrétegben sikerült néhány kövülettöredéket s iszapolás 
titán kevés foraminiíerát találni. A neogen rétegekre diluvialis kavicsrétegek 
Települnek, melyben néhol emlős fogakat és csonttöredékeket talált. — Végül az 
ismert hagymási kövület tartalmú meszes agyagos rétegekben gyűjtött faunának 
jegyzékét közli, melyek között gyakoriak a két ökölnyi Lithothamnium gumók.

Dr. Szt.
o  " •1| |

E. Albert Bietz : Goologische Notizen. (Verhandlungen und Mittheilungen 
des Siebenbürgischen Vereines für Naturwissenschaften in Hermann
stadt. XXXII. Jahrgang. 1882.).
Öt közleményt foglal magában. Az elsőben Szelistye mellett Kakováról 

eddig ismeretlen neogen-lerakodást ismertet, mi ott őskori kőzetek közt lép fel.
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A gyűjtött jó állapotú kövületek; Ostrea cochlear, Anomya costata, 14 cm. magas 
s 8 cm. széles M ytüus  sp. stb. Az iszapolt tályagban pedig Orbidina universa és 
Globigerina bilobata foraminiferák voltak meghatározhatók.

A második közleményben nem igen tiszta barnaszénről tudósít a feleki 
patak közeiéről. — A harmadikban chemiai elemzés alapján azt a tényt közli, 
hogy az erdélyi fiatal harmadkori agyag- és márgarétegekben található, eddig 
Strontianitnak tartott fehér, sárgás majd szürkés vesealakú vagy fürtös concrétiók 
tulajdonképen Strontianoca/cit. Az elemzés eredménye: Ca COs 90%, SrCOs 3%; 
Li nyoma; timföld, vasoxydul s víz összesen 7%. A helyet a honnan az elemzett 
anyag való, nem említi fel.

A negyedik közleményben D r . Herbich Ferencz vizsgálatai nyomán ada
tokat közöl a rohrbachi jódtartalmú sósfürdő földtani viszonyaira vonatkozólag, 
miből kiemelendő, hogy a sósforrások mediterrán és szármátbeli lerakodások közt 
a fölülettől vagy 6 méternyi mélységben találhatók fel. — Végre a Nagyszeben 
vidékén található úgynevezett iszapvulkánok leírását adja. Az Aranyvölgyben 
nem messze az ott lévő papírmalomtól két apró s egy valamivel nagyobb halom 
van, amelyek tetején kerek nyílások, mintegy kráternyilások láthatók, a melyek 
kékesszürke iszapos vizet tartalmaznak. A kisebbek alapjának átmérője 60—70 cm., 
magasságuk 30—40 cm.; a nagyobb, — a mely az előbbiektől néhány száz lé
pésnyi távolságban található, — alapjának átmérője pedig vagy 2 méter, magas
sága 60—70 cm. anyaga ingoványos szivacsos tömegből áll; a körülötte levő 
talaj ellenben szilárd. A víz agyagos s igen kevéssé sós ízű, időnként gázbubo
rékok bugygyannak fel belőle. — A leírásból következtetve, e halmok is épúgy 
iszapot hordó forrásoknak köszönhetik létöket, mint azt egész helyesen az alább 
ismertetendő riiszi (Eeussen) halmokra nézve Schuster kiderítette. Hasonló 
iszapforrások lerakodására visszavezethető halmok egyebütt is ismeretesek.

D r . S zt .

Martin Schuster : Die Schlammquellen und Hügel bei den Reusscncr 
Teichen. Mit einer U ebersichtskarte. (Ugyanott.)
Szerző egész terjedelmében közli a tárgyára vonatkozó régibb — a legelső 

a negyvenes évekből való — feljegyzéseket, a melyek szerint a rüszi tavak 
körül lévő több isolált kisebb nagyobb kúpalakú halom többé nem működő iszap- 
vulkánnak mondatott. A régebbi feljegyzések hat ilyenről tesznek említést, 
szerzőnek csak ötöt sikerült megtalálnia, a melyeket térképen össze is állított. 
Harmadkori agyag és homok képezte területen fordulnak elő. A legnagyobb 10 
méter magas, tetején részben fű által fedett és vízzel telt nyílás létezik ; egy 
másikat egészen víz nélkül talált; egy harmadiknál pedig a víz a halom oldalán 
bugyogott ki. Egyiknél a felbugyogó víz láthatóan szürkés kék csillámdarabokkal 
kevert homokot ragadott magával. A víz hőmérséklete délben 12 órakor 20° C. 
levegő hőmérséklet mellett 13*5° C. volt; időnként buborékok szálltak fel belőle, 
a melyek a vele érintkezésbe hozott veres lakmuspapirost kékre változtatták.

Hogy ezek nem úgynevezett iszapvulkánok, az vizüknek csekély hőmérsék
letéből, nagyobbmérvtí gázkiömlés, valamint minden egyéb rohamosság hiányából 
kétségkivülivé válik. A bő iszaptartalmú források az iszapot kifolyásuk hely én
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lerakják és idővel mindinkább magasabbá válik közvetlen környezetük. Ha évek 
múlva a folytonosan tartó működés következtében a körülötte képződött halom 
bizonyos magasságot elért, akkor nagy vízbőségnél megtörténhetik, hogy a laza 
anyagot keresztül töri, és akár annak tetején, akár oldalán fog kibugyogni, sőt 
idővel azon halomból egészen eltünhetik. Szerző szerint az összes körülményeket 
tekintetbe véve, az említetten kívül artézi forrástünemények is működhettek 
közre képződésüknél. D r . S zt.

Josef Filtsch : Chemische Analyse des Wassers der Schlammquellen bei 
Reussen. (Ugyanott.)
Az előbbiben ismertetett iszapforrások vizét s az általa lerakott iszapot 

zerző chemiai elemzésnek vetette alá és az eljárás részletezése után a következő 
ered ményt közli:

Kovasav ... 53*9603 i
Csillámmódosulatok 21*5087 / *̂j4ö90,o homok
Yasoxyd Fe2Í)3 ... ... 6*7594% »
Szénsavas mész CaCCh ... 11 *2696% »
Kénsavas mész CaSO* ... 6*5000% »

99*9980% homok.
Egy másik próbából közel hasonló eredményt kapott. Dr. S zt.

Dr. J. Szabó : Etude pétrographique et geologique du terrain trachitique de 
Tokay dans le Nord-Est de la Hongrie. (Association Fran^aise pour
l’avancement des sciences. — Congrés d’Alger. — 1881.)

Ez azon értekezés, a melyet társulatunk elnöke az ((Association Francaise» 
1881. évi algíri kongresszusán olvasott fel. A szerző, mielőtt Tokaj-Hegyalja sok 
tekintetben páratlan trachvt-vidékére áttér, előrebocsátja gazdag tapasztalatain 
alapuló újabb makro- s mikropetrographiai trachyt osztályozását, mely legelőször 
e Közlöny hasábjain (1881. 209—219. 1.) látott napvilágot, valamivel később 
pedig a Verhandlungen der geol. Reichsanstalt tavali évfolyamában is megjelent és 
nemcsak petrographiai, hanem korjelentőségénél fogva kivált nagy geológiai 
fontossággal is bír. Az abban kifejtett elveket alapúi véve nemcsak a trachytok, 
de átalában a hozzá közel álló eruptiv kőzet válfajok helyszíni osztályozását, 
nemkülönben a laboratóriumban azok részletesebb tanulmányozását igen meg* 
könnyíteni van hivatva.

Tokaj-Hegyalja vidékén három normál trachyttypus, valamint ezek zöldkő 
és többféle hialin módosulata fordul elő: 1. A ugittrachyt (anorthit-bytownit);
2. Amphiboltrachyt (bytownit-labra lórit, többnyire augittal) ; 3. B io tit quarcz- 
trachi/t (orthoklas-oligoklas-andesin). — Üledékes kőzetek közül : trachyt conglo- 
merát és tufa; nyirok, lősz, mind diluviális képződmények, továbbá még ó- és új- 
alluviális hordalék.

Az eruptiv kőzetek közül leghatalmasabban van kifejlődve az első és har
madik typus, a második csak alárendelt. Az egyes typusok bővebb leírásánál 
igen érdekesek azoknak egymáshoz való viszonya, mit átmetszetek is illusztrál-

MAGYM



IRODALOM. 2 0 1

nak. A tokaji iiegy (Nagy-Kopasz), a melynek augittracliytból álló zöme biotit- 
quarcztrachyton tör keresztül, igen tanulságos példáját szolgáltatja a két typus 
keveredésének. Az augittrachyt közt találni ugyanis oly anyagot, mely orthoklast 
és zöldes (olivinra emlékeztető) quarczot is lényeges elegyrészként tartalmaz ; 
ezek abba jutásának kiderítését csak beható helyszíni tanulmányozás tette lehetővé 
és mely más hasonló esetekben is kulcsul szolgálhat a kőzet megítélésében s 
genetikai viszonyának magyarázásában.

Érdekesek a biotit-orthoklas-quarcz-trachyt-typus módosulatai, a melyek : 
rytholith, lithoidit, domit, malomkőporphvr (hydroquarczit), alunit, kaolin. A 
rhyolithnak mind a négy stádiumát lehet ott megkülönböztetni: obsidian, 
szurokkő, perlit és tajtkő, a melyek rendesen kéttrachyt-typus érintkezési határán 
lépnek fel. Beható tanulmány alapján adja szerző ezek szabatos meghatározását, 
s fejtegeti érdekes képződési körülményeit, valam:nt a rhyolithosodást általában 
és a különböző változatokat előidéző okokat. Ezek helyes felismerésére, az át
menetek nagyszerűségére nézve egyes helyek, nevezetesen pedig a Sátorhegy 
(Szántó mellett), Tokaj hegy, Szokolya hegy stb., valósággal klasszikus pontoknak 
mondhatók, s általában alig van Európában vidék, a hol a rhyolithok tökélete
sebben s változatosabban volnának kifejlődve, mint épen Tokaj-Hegyalján. Össze
hasonlításul röviden közli szerző a Melósz szigeti obsidiánon tett észleleteit is. 
A részleteket illetőleg magára az igen érdekes s tanulságos értekezésre kell 
utalnunk.

Az értekezés második része a trachyt-conglomerátokkal és tufákkal s ezek 
módosulataival foglalkozik. Az anyagot kizárólag a biotit-orthoklas-quarcz-trachyt 
szolgáltatta, és ennek, valamint különböző módosulatainak törmelékeit is tar
talmazza, sőt egyes helyeken jól megtartott állapotban mediterrán kövületeket is 
zárnak magukba. Az amphibol és augittrachyt kitörése csak ezek képződése után 
következhetett be.

Befejezésül szerző felsorolja az e vidékre vonatkozó irodalmat s az eruptív 
kőzeteknek azokban foglalt különböző megnevezéseit, s azokat, különösen pedig 
az általános használatban lévő andesit kifejezést, bírálat tárgyává teszi, s úgy ezt, 
mint egyebeket, a mint azt a fentebb idézett s e Közlönyben megjelent érteke
zésből már ismerjük, az eddig használatban volt értelemben kiküszöbölendőnek 
véli, mi nemcsak hogy a valóságnak egyedül megfelelő, de egyszersmind a nomen- 
clatura, minden oldalról oly nagyon is óhajtott unifikácziója szempontjából is 
igen kívánatos volna. Dr. Szt. H.

Felix J. : Untersuchungen über fossile Hölzer. (Zeitschrift d. Deutsch, geol. 
Ges. Jahrg. 1883.)

Ebben az értekezésben ismét találunk néhány hazánk fosszil flórájára vo
natkozó adatot. Már az 1847-ben megjelent Chloris protof/eában (XC. old.) említi 
U nger, hogy E ndlicher «Genera p lan tar um » czímü munkájának II. pótfüzetének 
102. 1. Rank vidékéről a L illia  viticulosa nevű fosszil fatöredéket írta le. 
E nevet azért adta neki, mert a fatöredék boncztani szerkezete a L iana  nevű 
genuszéra vallott. Corda azonban (Beitr. z. FI. d. Vorw. p. 47—49.) későbben 
kimutatta, hogy U nger ezt a növényt inkább a Zijyophyllum, coccineum, Deliele-val
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m u ta t nagy hason la tosságo t. De Corda ebben h a tá ro zo ttan  tévedt, és F elix 
k im u ta tja  tan u lm án y a ib an , hogy U nger faja a Menispermaceák családjához tartoz ik .

A drezdai kir. földtani múzeumban a szerző még egy új faopált talált, mely 
Tapolcsa vidékéről került oda. Mint az előbbeni, úgy ez is mutatja boncztani 
szerkezetében, hogy kúszó növénytől (Liánafa) származik, és minthogy bizonyos 
meghatározott élő genuszszal nem azonosítható, az ezen csoportbeli fosszilfákra 
a Helictoxylon  nevet hozza ajánlatba. A magyar növényt pedig Helictoxglon 
anomalum-nsik nevezte el. Ugyanonnan a Quercinium primaevum , ( t o p p . sp., Quer- 
cinium vasculosum, S chleiden sp., továbbá Quercinium compaction, S ch leid , és 
Quercinium leptotichum, S chleid , sp. Libetbánya vidékéről kerültek a drezdai és 
berlini múzeumokba. D r . Staub M óricz.

Benault B. : Note sur les Sphenozamites. (Archives Botaniques du Nord de 
la France. I-r. ann. Nro 12. p. 180-—184 avec 1 plch. Paris 1S82.)
A Cycedeákhoz tartozó Sphenozamites, B rgt., génuszból eddig csak három 

faj volt ismeretes, ú. m .: a Sph. Rossii, Z igno, a vicentini Oolitliból és franczia- 
országi Morestel vidékéről, a Sph. latifolius, S áp., az orbagnoux-i felső Korallien- 
ből és a Sph. undulatus, S chimp., a witby-i Oolithből. Az utóbbi egyszersmind a 
három faj közül a legtökéletesebb volt. B. most egy negyedik, szintén szép álla
potban levő fajt, a 8ph. Rochei-1 ismerteti, mely Autun mellett a Permben talál
tatott. B. figyelmeztetése szerint ez a génusz a Noeggerathidkkal bizonyos hason
latosságokat mutat és egyszersmind azon nagy hézagot kitölti, mely a másodkor 
bizonyos Zamites-fajai és a Carbon felső rétegei között létezik. A szerző által a 
Cycadoxyleac közös név alá foglalt Cycadoxylon, Colpoxylon, Medullosa génuszok 
boncztani szerkezetükben anuyi rokonságot tüntetnek föl az élő Zamiákh&l, hogy 
ezeknek jelenlétét a felső Carbonban és a Permben joggal lehetett föltételezni, 
a mint ezt most az új Sphenozamites faj és a Pterophyllum  fajok is megerősítik.

D r . Staub M óricz.

Schenk A .: Die Perfossas-Arten Cotta's. (A. Engler’s Bot. Jahresbücher,
III. kot. p. 483—486 1 ábrával. 1882.)

Cotta a dendrolithekről szóló értekezésében Perfossus név alatt leírt egy 
nehány törzstöredéket, és összehasonlította ezeket a pálmákkal. Két fajt külön
böztetett meg, ú. m. : Perfossus angularis-1 és P. punctatus-1. S chenk most hosszú 
idő múlva újból megvizsgálta Cotta eredeti példányait, és azt találta, hogy Cotta 
Perfossus punctatus név alatt két különböző növénytöredéket egyesített. Az egyik 
t. i. nem más, mint a Cycadeákhoz tartozó Stenzelia elegáns, G ö p p . ,  íöredéke, 
melynél a peripherikus sclerenchymréteg hiányzik. Ez, mit Cotta nem tudott, 
Chemnitz mellett találtatott; a másik példány azonban tényleg a pálmákhoz 
tartozik és Teplitz mellett, a csehországi középhegység harmadkori rétegeiből 
való. A Perfossus vulgaris, Cotta, szintén csak pálmához tartozhatik, és minthogy 
Altsallel környékéről eddig három pálma faj,ú. m. : Sabal major, H ee r , Phoenicites 
angustifolius, Ung., és Ph. salicifolius, Ung., levelei lettek ismeretesekké; igen 
valószínű, hogy Cotta törzstöredéke a Sabal major hoz tartozik. Cotta igazi
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Perfossus punctutus-a legközelebb áll m ég a Phoenix-hez, de m in thogy  Cotta 
elnevezései h e ly te le n e k , szerző a tö rzstö redékeke t Palmoxylon punctatum  és 
Palmoxylon vulgáris névvel ruházza  föl. D r. Staub M óricz.

Engelhardt H. : Ueber Pflanzenreste aus den Tertiärablagerung von Liebo- 
titz und Putschirn. (Sitzungsb. d. naturw. Ges. «Isis» zu Dresden. 
1880. III. u. IY. Heft. 10 oldal 2 táblával.)

A szász- és a csehországi fosszil flórák buzgó földolgozója ezen értekezéssel 
ismét becses adalékot nyújtott. A saazi medenczéből a Liebotitznál előforduló 
barnaszénformatióból a következő növényeket ismerteti: Pteris hilinicu, Ettgsh., 
Widdimgtonia Helvetica, Herz, Glyptostrobus europaeus, Brot, sp., Seyuioa Langs- 
dorßi, Brgt. sp., Myrica acutiloba, Sternbg. sp., Betula Brongniarti, Ettgsh., 
Ainus Kefersteinii, Göpp. sp., Carpinus grandis, Ung., Planera Ungeri, Kov. sp., 
Ficus multinervis, Heer, T. tiliaefolia, A.L. Br. sp., Salix angusta, Heersp., Persea 
speciosa, Heer, Fraxinus lunchoptera, Ett., Acer trilobatum, Sternbg. sp., A. deci- 
piens, A l . Br. és a következő új fajokat: Cinchonidium bohernicum, Myrsine ariacra, 
Acer Sturi és Paliurus Geinitzi. Karlsbad-tól nyugatra a Putschirn-nál előforduló 
barnaszén fölött barnavaskő fekszik, melynek vékony rétegeiben fölötte sok levél
lenyomat fordul elő, helyenként tömegesen is, és akkor gyümölcsök nagy menv- 
nyiségét zárja magában. A szerző a következő növényeket írja le : Steinhauera 
subglobosa, Prsl., Fagus Beuralinus, Ung., Carya costata, Ung. és a következő új 
fajokat: Diachenites Novakii, Symplocos putschirnensis, Celastrus Laubeji, Carpolithes 
sphaericus. ]Dr. Staub Móricz.

N athorst A. J .: Om förekomsten a f Sphenothallus cfr. angustifolius, Hall, 
i  silurisk skiff er Vestergötland. (Geol. Föreningens i Stockholm för- 
handl. Nro*78. Bd. VI. H. 8. S. 315—319, 1 táblával.)

H all az amerikai Hndson-river csoport alsó rétegeiből leírta egy moszat- 
nak lenyomatát, melyet Sphenothallus angustifolius nak nevezett e l; ugyanezen 
faj 1867-ben Skandináviában Yamb mellett a graptolitlipalában találtatott. 
Nathorst a fajt összehasonlította az élő Caulerpa corynephora-\al és konstatál
hatta ezen a legrégibb időkben föllépő mosszatnak rokonságát az élő fajjal. A 3. 
ábrában látható gyűrtíidomu képlet állati maradványra utal, mely a mosszat 
fölületén előfordulhatott, de most elvált tőle és mellette fekszik a kőzetben. 
L inchtröm szerint valamely puha állat petetokjának lehetne tekinteni.

D r. S taub Móricz.

C. Klein. : Optische Studien am Granat. (Nachrichten der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Göttingen 1882, N° 6. és Neues Jahrbuch für 
Mineralogie, Geologie und Palaeontologie 1883, I. B. 2. H.) Mit 
3 Tafeln.
Mint ismeretes, vannak a szabályos rendszerben kristályosodó ásványok 

között olyanok (analcim, leucit, boráéit, gránát, senarmontit, timsó stb.), melyek-



2 0 4 IRODALOM.

nek egyénei a rendes viselkedéstől eltérően, eddig még teljesen ki nem magya
rázott okokból, kettős fénytörésüeknek bizonyultak és a melyek némelyikét egyes 
búvárok ezen optikai rendellenes tulajdonságaiknál fogva más, nem szabályos 
alakokra vezettek vissza. Mint legismertebbet, ez utóbbira nézve, a leucitra 
legyen elég utalni, de kiváló helyet foglal el a szabályos rendszerű anisotrop 
ásványok között a gránát is, melyről szerzőnek ez a terjedelmes tanulmánya is 
tanúskodik. E szerint vannak gránitkristályok, a melyek erős kettős fénytörésüek, 
meg olyanok, a melyeknél annak még nyoma sem észlelhető, másokon pedig csak 
csekély hatásosságot észlelt. Ez a változatosság azonban szerző szerint nemcsak 
különböző összetételű gránátoknál, hanem egy s ugyanazon összetételüeknél, sőt 
egy s ugyanazon leihelyről való egynemű kristályuaknál is tapasztalható, úgy 
hogy ezen észleletek alapján szerző a gránátkristályoknál mutatkozó kettős fény
törést, mint később még látni fogjuk, másodlagos behatásokra véli vissza
vezethetnek.

Az értekezés négy fejezetre oszlik. Az elsőben a gránát ezen sajátságaira 
vonatkozó történelmi adatokat sorolja fel kritikai megjegyzésekkel kísérve ; a 
másodikban részletesen közli a különböző lellielyről való kristályokon tett ész
leleteit ; a harmadik fejezetben összefoglalja az eredményeket s összehasonlítja 
azokat beszáradt gelatin anyagon észlelt hasonló tüneményekkel; végre ezen 
optikai anomália magyarázatába bocsátkozik.

A gránáton optikai hatásosságot a polár fényben már 1840-ben B rewster 
észlelt, észleleteit pedig még inkább kibővítette 1853-ban, a nélkül azonban, hogy 
ezen tünemény magyarázatát megkisérlette volna. Utána számosán, nevezetesen 
pedig Breithaüpt, D es-Cloizeaux, Wichmann, stb. foglalkoztak a gránáttal ez 
irányban s hol positiv, hol negativ eredményre jöttek. 1876-ban Lasaulx szintén 
konstatált némely gránátnál kettős fénytörést és azt részben mechanikai okoknak, 
részben átváltozási folyamatoknak tulajdonította; az olyan kristályoknál pedig, 
a melyeknél optikailag hatásos és nem hatásos zónákat egymással váltakozva' 
talált, idegen ásvány (legvalószínűbben vezuvián) jelenlétét tételezte fel. — 
Mallard, -— ki tudvalevőleg az ásványok optikai tulajdonságait az alakiak fölébe 
helyezte, és ily alapon több olyan szabályos rendszerű ásványt helyezett át más 
rendszerbe, a melyek optikailag hatásosaknak bizonyultak, — a gránát különböző 
féleségein főkép háromféle optikai tüneményt észlelvén, azok magyarázatát a 
gránát anyagának trimorphismusában keresi. Triklinnak veszi a topazolithot, 
rhombosnak az uwarowitot, szabályosnak az almandint. Mallard e felfogását 
kevesen osztották, és szerző újabb vizsgálatai is ellene szólnak, amennyiben a kettős 
fénytörést az összetételtől függetlennek találta; a mésztimgránátok között 
például vannak kettős és egyes fénytörésüek.

A vizsgálat anyagát tökéletes és jól kiképzödött idegen zárványoktól ment 
kristályok szolgáltatták a legkülönbözőbb lelőhelyekről; összesen 360 jól orientált 
csiszolat állott szerző rendelkezésére. A legtöbb kristályt ooOoo, 0 és ooO 
irányú metszetekben tanulmányozta, némelyek még 202 lapok irányában is. 
A munka értékét jelentékenyen növeli a számos közölt gránát-elemzés is, a 
melyek között hazánkból a csiklovai (barna meg sárga) foglaltatik ; ennek hatása 
a polár fényre általában gyenge, a sárga azonban még valamivel hatásosabb a 
barnánál. A részleteket illetőleg magára az értekezésre kell utalnom, itt csak azt
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említem fel, liogy a vizsgálat kiterjedt mésztimgránátokra, mészvasgránátokra, 
mészchromgránátokra, mangántimgránátokra (Elba sziget), vastimgránátokra és 
csehországi pyropokra, melyek közül a pyropok legtöbbje hatástalan volt a polár 
fényre, a vastimgránátok között csakis a zillerthali almandinok voltak hatásosak, 
a többiek pedig sokszor egy s ugyanazon kristály különböző metszeténél is igen 
eltérő viselkedést mutattak. Vannak egy s ugyanazon módosulatnál isotrop és 
anisotrop viselkedésű kristályok, gyakran váltakoznak isotroprétegek vagy zónák 
optikailag rhombos jellemüekkel, másoknál megint rhombos zónák triklin jelen
tőségűekkel fordulnak keverve elő, stb. Általános s fontos szabályul kimondható, 
hogy az optikai viselkedés a chemiai összetételtől tökéletesen független, ellenben 
lényeges befolyása van arra az alaknak, mit szerző különösen hangsúlyoz. Minden 
alaknak bizonyos sajátság felel meg, melyek egymással szoros viszonyba hozhatók, 
de miután a bennök nyilvánuló kettős fénytörési tünemények másodlagos ter
mészetűek, nem tulajdonítható azoknak döntő befolyás a kristályrendszerré 
vonatkozólag, úgy, hogy e rendellenes tulajdonságok daczára a gránátok a leg
határozottabban szabályos rendszerűek. Különböző mesterséges utánzással, külö
nösen pedig gelatin anyaggal, sikerült szerzőnek ezen tényeket bebizonyítani.

Szerző lényegesen megkülönbözteti a legkisebb részecskék, a molekulák, 
eredeti törvényszerű elhelyeződése következtében beállt kettős fénytörést, az 
utólagosan bekövetkezett hasonló tüneménytől, mely utóbbira az alak lényeges 
befolyással bír. Ennek képződését szerző úgy képzeli, hogy a kristályosodási 
folyamatnál, a megmerevedés egyik rövid pillanatában, nemcsak a tömeg össze
húzódása áll be, hanem bizonyos rendkivüli körülményeknél fogva egyszersmind 
a test alakja is gyakorol nyomásban nyilvánuló hatást ezen összehúzódásra, mi a 
kristálynak rendellenes molekula ellielyeződését idézheti elő, s így annak a kö
zönségestől eltérő optikai tulajdonságokat kölcsönözhet, még pedig az alak 
különféleségétől függő nyomás mérvének megfelelőleg a hatásosság és egyéb e 
tüneménynyel járó mellékkörülmények is változók lesznek.

Nem lesz talán érdektelen ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy a Neues 
Jahrbuch für Mineralogie etc. ugyanezen füzetében A. B en-Saude kősókristályo
kon észlelt kettős fénytörésre nézve hasonló magyarázathoz fordul, mi különben 
is az összes nyilvánítottak közül a legelfogadhatóbb. D r . S zt.

Geológiai chemia. D i e u l a f a i t  (Comptes Rendas. XCV. 999.) régebb idő óta 
igyekszik chemiai úton bebizonyítani, hogy a sólerakodások kivétel nélkül őskori 
tengerek maradékai, és hogy ennélfogva a tengervíznek minden alkatrészét maguk
ban kell foglalniok, főképen a lithiumot, strontiumot és a bórsavat véve tekintetbe.
D. ezek kapcsán továbbá azt is következteti, hogy az ásványvizekben, a melyek a 
permi, a triász és a harmadkon rétegekből kapják sótartalmukat, okvetetlen kimu
tathatónak kell lenni a tengervíz összes sóinak is. Eddigelé csupán a contrexvillei 
és a schinznachi (Svájcz) vizeket vizsgálta meg ebből a szempontból, mint a 
melyekben az elemzők se lithiumot, se strontiumot nem találtak. D. mind a három 
említett alkatrész nyomait kimutatta bennök színképelemzés útján.

P o t i l i t z i n  A. (Journ. d. russ. phys.-chem. Gesellschaft. 1882 (I), 300) a 
naftát kísérő és az iszapvulkánokból kiömlő vizeket vette chemiai vizsgálat alá.
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A kaukázusbeli fúrólyukakból és kutakból kiszivattyúzott s a magától kiömlő 
naftát csaknem mindig több-kevesebb víz kíséri, a mely némely helyütt a naftának 
50—90% ra rúg. A naftaterületnek két, egymástól távoleső határpontjáról való 
vízpróbák elemzése meglepő eredményt szolgáltatott. Az egyikben (Kudako) 1 *953, 
a másikban(Daskezán) 2-150% szilárd alkatrész foglaltatik ; ezenkívül sok nátrium- 
chlorid (1-212—2-026), továbbá jód, bróm, mész, magnézia és kovasav. A szilárd 
anyagban benne foglaltatnak a szerves savak sói is, a melyek igen valószínűleg 
kizárólag zsírsavak. A nafta-vízből tehát a kénsavas sók teljesen hiányzanak. Igen 
tetemes jódtartalma (natriumjodid 0-0098—0-0118) a legtöbb jódos ásványvizét 
felülmúlja s tágabb körben is érdemes a figyelemre.

G-rigorjew  P. (Journal der russ. phys.-chem. Gesellscli. 1882. 310. lap) 
vizsgálat alá vette az oroszországi Ejasan kormányzóság négy különböző helyén 
az u. n. Ancella-rétegben előforduló zöld homokkövet és homokot, a mely a kréta- 
és jura-lerakódások közt fekszik, és Oroszországban sok helyütt megtalálható. 
Vizsgálata szerint a geológusok által homokkőnek nevezett réteg nem egyéb, mint 
glaukonit-phosphorit, a zöld homok pedig inkább glaukonit-liomoknak volna 
nevezhető. Vizsgálata a homokkő négyféle módosulatában 4-7-33, 504-1, 18-51, 
47-13% phosphorsavas meszet, — a homokban pedig 19-79, 14-25, 18-51 phosphor- 
savas meszet mutatott ki, mindeniket glaukonit kíséretében. E vizsgálat kimutatja, 
hogy a rjasani glaukonit-phosphorit mily becses trágya-anyag, — miután össze
tétele nagy mennyiségű phosporsavas mész, mely egy könnyen szétbontható 8° o 

kálit tartalmazó silikáttal van keverve. Ez az anyag könnyen porrá zúzható, és a 
phosphorsav közepes értékének 18"6% felel meg.

T ichborne C. E. C. (London, Pharm. Journ. 1882. 211. lap) a víz kemény- 
ségi fokának meghatározására a szappanoldat helyett az olajsavas nátront ajánlja, 
— 5 köbcm. olajsav, 50 köbcm. alkohol és két csepp ephenolphtalein oldata 
hengerüvegben titrált nátronoldattal közömbösíttetik. Az így képződött egy aljú 
oleát, az elhasznált nátronoldat egyenlő mennyiségével két aljúvá változtattatik 
át, a mely egyenlő rész alkohol és víz keverékével a kívánt térfogatra liigíttatik. — 
Ekként ismerve az oleát tartalmat közvetetten a mész meghatározására használ
hatjuk. (Zeitschr. der Dentsch.chem. Gesellsch. 1883. Januar. Nr. 18.)

Dr. F. S.


