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Dr. Karl Hofmann : Geologisches. Gutachten aber den M ontan-Besitz der 
Krapinaer Bergbau-Unternehmung Agram 1 8 8 3 . 8°. (1 geol. térkép
pel és profilokkal).

E jeles kis monograpliiát, ínintliogy specziális czélra és külön megbízásra ké
szült és csak német nyelven jelent meg, kissé bővebben ismertetjük.

J o s ip o v ic h  I m re  képviselő úr kérésére és a m. kir. földtani intézet igazgató
ságának felszólítása folytán Dr. H o fm a n n  K áro ly  m. kir. főgeológus megvizsgálta a 
krapinai szénterületet, mely bányahatóságilag T r a u n e r  E d e  velenozei kereskedőnek 
engedménveztetett; Miután az átkutatás főczélja a kőszén mennyiségének becslése 
volt, Dr. H o f m a n n , kinek csak egy kis mérető átnézetes és ily részletes kérdés eldön
tésére alkalmatlan geológiai térkép állott rendelkezésére, kénytelen volt a szobán 
forgó vidéket újból és nagyobb méretben (1 : 25000) felvenni. A munkához csatolt 
térkép és a profilok Dr. H o fm a n n  úr eredeti felvételei alapján készültek.

Az átkutatott terület Horváth ország '/aifónánal; nevezett részében Kmpiua 
helység táján a nyugot-keleti csapással bíró Ivancsica hegység déli szélén és középső 
részében fekszik. E hegység magvát triaszkori lueszek és dolomitok képezik, melyeket 
széntelepeket tartalmazó harmadkori rétegek szegélyeznek. Már P a u l  kimutatta volt, 
hogy e homokos és agyagos és széntelepeket tartalmazó, harmadkori rétegek két 
különböző emelethez tartoznak, még pedig a felső oligoezén Sotzka rétegekhez (aqui- 
tani emelet. Cerith. num/aritcu-einn és Cerith. jdicatnmmal) és az alsó mediterran 
emelethez vagyis az u. n. Horni rétegekhez. E fölött következnek hatalmasan kifej
lődve aLajtameszek (felső mediterrán) azután jól rétegzett szármáit márgák, melyek
ben Radoboj helység táján két kéntelep és ezek között a rovar és növénylenyoma- 
tairól világhírű márga foglaltatik; végre még tovább délre következnek a Congeria- 
rétegek szintes településsel, a melyek a hegység elődombjait a Száva völgyi' felé 
képezik. Minél jobban közelítjük meg az alapi) egységet, annál meredek ebbek a réte
gek, de dűlésök általában D-i vagy DXy-i.

Egész hasonló módon de ellenkező dőléssel találjuk meg e rétegsorozatot az 
Ivancsica hegység E-i lejtőjén is a Dráva völgye felé.

Ezek e hegység geológiai viszonyai általánosságban. A következő fejezetekben 
szerző csakis a széntelepeket tartalmazó Sotzka és Horni rétegekkel foglalkozik.

A krapinai bányavállalat telkei 4-21 bányatelek mértéket, összesen 11) millió 
négysz.-méternyi területtel foglalnak magukba, mely terület a szenet tartalmazó 
harmadkori rétegek kibúvásait csapása irányában vagy lOVa kilométerre fedi; azon
kívül biztosítva van a terület még jó messzire a rétegek dőlése irányában is 800-nál 
több szabadalmas kutatás által. Az egész területet egy déli és egy északi megyébe 
(Revier) lehet osztani, amaz a Horni, emez pedig a Sotzkai rétegeket illetőleg szén
telepeket foglalván magába.

A déli megyében a radoboj i széntelepcsoport az, melyet a nevezett helységtől 
vagy 12 kilométerre Ny-ra lehet a csapás irányában követni, a melyből vagy íWa ki
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lométer u krapinai bányavállalat területére esik. A radoboji széntelepek közel 
fekszenek a Lajtamészkő alatt é - geológiai koruk egy állandóan fedőjüket képző 
kékes tálvag által van jellemezve, melyben nagy mennyiségben sósvízi kövületek 
fordulnak elő; ezek között különösen gyakori az Arca dilurii, Lmk ; Cardium n. sp. 
Rúd. Hőbn. (aff. C'i lhmlUjalimnn, Lmk.), Corbula sp., továbbá TnriteUa turns, 
Bast., Pin trot ama inter rwptd, Bast., PI. Jominctti, Desm., stb. Radobojnál már 
régebbi időben bárom széntelep lett konstatálva, melyek közül azonban csak a kö
zépső bír nagyobb vastagsággal. A jelenleg is még fenálló Lipjetárna a középső telep 
csapásának irányában K-re vagy 200 méter bosszúságban van hajtva, s ebben látni, 
bogy e főtelep egy (H)5—O'2 méter vastag agyagköz által két padra van osztva, 
melyeknek vastagsága együtt L4—L7 r"j. A telepek 50° alatt dűlnek ])-re, a szén 
pedig tiszta és összeálló.

A Radobojtól Xv.-ra vagy 3 kilométernyi távolságba eső Strabinjenél ugyan
ezen viszonyok között vannak e telepek feltárva. A főtelep itt is két padra van osztva, 
azonkívül észlelhető a fedőtelep 12 7"/ függélyes távolságban 0'25 "'/ vastagsággal 
valamint a fekűtelep is 15 'nij távolságban a főtele]) alatt 0*5 mf vastagsággal.-— 
A felső telepet itt is a kövületdús tálvag fedi, a bárom tele]) közti kőzetek pedig 
többé-kevésbbé agyagos lágy homokkövekből állanak.

Két kilométerrel még tovább Ny-ra Krapina községnél a főtele]> két padja 
már 2- í mí vastag, mi, tekintve, hogy a krapinai Hedvigtárna jóval mélyebben fekszik 
a radobojinál, arra engedne következtetni, hogy a széntelep vastagsága a nagyobb 
mélységgel szintén növekedik.

Ivrapina közelében a kőszéntelepeknek még egy másik mélyebb, de határo
zottan még a borai rétegekhez tartozó csoportja van feltárva Snniorec-nél. Összesen 
bárom telep észlelhető itt, a melyeknek kőszene igen szép és növelésre méltó. 
A legfelső tele]) vastagsága 1 4- , a középsőé 1 ‘mj , í[,/ alsóé L1 — b i

Míg ezen mélyebb csoport folytatása a 700 ‘"f-re Ny-ra fekvő Ferencz tárná
ban meg van, addig a radoboj-krapinai felső telepcsoport folytatását csak nagyobb 
távolságban a brezovica-i nyereg alatt találjuk meg, a hol a feltárt telep szintén két 
padra van osztva.

Innét Ny-ra a borai rétegek a mindinkább szélesebb övben fellépő Lajta- 
mész által boríttatnak, s csak itt-ott bukkanhatnak kedvező körülmények folytán 
ismét napfényre. Egy ilyen hely Putkovec, hol a borai rétegek és széntelepek az 
erózió működése által jutottak a felszínre. Putkoveetól délre ii Jánostárnában 
í egymáshoz közel fekvő tele]) van feltárva, melyek 40—4-5° alatt dűlnek DXy.-felé. 
A fentebb említett kövületek itt is megvannak a telepek fedőjében. Az itt feltárt 
négy tele]) közül csak a legalsó felel meg a radoboji főtelepnek, s nevezetes az. 
hogy itt úgy ezen főtele]), mint pedig a fedőtelepek vastagsága tetemesen nagyobb, 
mint Radobojnál. A fedőben az 1. =  Od) az alatta lévő 2. = 1 ™/. a harmadik 
3. .= 1-5 mj, a főtele]), mely itt is két pádból áll, í. =  B7—2'2 ®y. Ennek fekvőjében 
előfordul a felszínen észlelt kibúvások alapján még egy ötödik is, a fekűtelep, mely
nek feltárására egy keresztvágatot nyitottak. Itt Putkovecen tehát a radoboji 
gyenge fedőtelep helyett nem kevesebb mint három, egymáshoz közel fekvő és 
növelésre méltó széntelep fordul elő.

Putkovectől nem egészen 2 /̂„, -re, nyugotrá, egy mélyen bevájt völgyben, 
Plemenscsinánál ismét előfordulnak a széntelepek, mégpedig az itt constatálható és

(it)
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az alaphegység törszélének meghosszabbítását képező vetődési sík közelében. Meg
jegyzendő azonban, hogy itt a vetődésen kívül még horizontális irányban is szen
vedett a tömeg eltolást, minek következtében az északi részt a délire mintegy 
rátolva látjuk. A kőszéntelepek, melyek még a déli szárnyhoz tartoznak, az északi 
szárny ezen nyomása következteben nagyon is felegyenesedtek, sőt részben (az 
alsóid KI k) túlhajlókká is váltak.. A Plemensosinai tárna által összesen ti telep 
van' feltárva, melyek közül az Ö felső a radoboj-krapinaiaknak, az ezektől na
gyobb távolságban levő hatodik pedig a sumoveci mélyebb telepeknek felel meg. 
A tárna szájánál előforduló kék tályagban itt is nagy mennyiségben találhatók az 
isméid kövületek, a hatodik tele]» alsó tisztátalan palás részében pedig egy rosszul 
megtartott Cyroia (vagy C. semistriata, Desh.. vagy C. Brogviarti). Az itt feltárt 
széntelepek vastagsága fölülről lefelé a következő: la — <)• ló, körülbelül i  -rel 
lejébb lb =  I mj , 2 =  M "f, 3 =  l ,Ö'mf; a már túlbajló negyedik, a főtele}) két pád
ból áll l = 2™j, a mely a radoboji főtelepnek felel meg. Az ötödik Ói7"/ távolságban 
mutatkozik a főtelep alatt s csak vastag, anyaga azonban szintén igen jó és
tiszta. Sokkal mélyebben fekszik a hatodik telep, 78™/-re az ötödik alatt, \vf vastag 
agyagköz által két padra osztva, a melyek közül a felső EÖ, az alsó pedig 2níj vas
tag. Ezen hatodik telep már nem felel meg a radoboj-krapinai telepcsoportnak, 
hanem a mélyebben fekvő sumovecinek. A vetődéstől É-ra eső szárnyban szintén 
előfordulnak egyes helyeken széntelepek, milyen pl. Druzsinec gazdáé Putkovec 
mellett: ezen széntelep a legnagyobb ezen a vidéken ismert, t. i. 8*7-nyi vastag
sággal bír, de izolált fekvésénél s rossz feltárásánál fogva igen bajos volna azon 
viszonyt kideríteni, a melyben a radoboj-krapinai csoporthoz áll.

Ezeken kívül van még tovább Ny-rá Pregradanál egy pont, a hol a szén 
constatáltatott, a mely a hányáson található kövületek alapján szintén a radoboj- 
krapinai kőszéntelepcsoportnak felelne meg.

Az északi megye széntartalmú rétegei, a Sotzka-rétegek nem lépnek fel olyan 
folytonossággal, mint ezt a déli megye horni rétegeinél láttuk, minek oka abban 
rejlik, hogy az alaphegység tulajdonképen nem c.gg összefüggő gerinczet, hanem 
több egymással párhuzamosan menő hegyhátat képez, melyek közé a sotzkai réte
gek mintegy beszorítva vannak. Az alaphegység vetődései ezeket is érintették, mi 
által még a felszínen összefüggőnek látszó sotzkai rétegek is több s különböző 
dőlési viszonyokkal bíró darabra vannak mintegy hajítva. A bennök előforduló 
szén még kitttnőbb az előbbinél, de a telepek sokkal gyengébbek és szabálytala
nabbak lévén, nem bírnak oly nagy műipari jelentőséggel, mint amazok.

Mindenesetre legfontosabb ezen csoportban a legfelső telep, mely a Csombo- 
licsek nevű házcsoportnál (Putkovectől E.-ra), továbbá Hrebicsek gazdánál 2 ^ - r e  
Ny-ra és végre még \'K/m-rel tovább Ny-ra a már gr. Pálfty-féle területen a Hlev- 
nica és Lupinják között lejövő úton van feltárva. Ezen tele]) bárom padra van 
osztva, melyek együttvéve 2 *7 vastagságúak és körülbelül (»5° alatt dűlnek 
DDNy-ra. — 80mf-ve az említett szénkibuvás alatt, a Hlevnica és Lupinják között 
lejövő úton előfordul egy agyagpad, mely tele van brackvizi kövületekkel; Cerith. 
viaryaritaceum, Brocch. Cer. plimtiim, P>rug. igen gyakoriak, továbbá Ostrea, sp. 
Mytilnx Haidivyeri, Horn., (kmgeria Bmrrii-i, Brongt,, sp. Cyreva, sp. (vagy 
O/r. se mi striata vagy ('. Brogniarti), Card. n. sp. (aff. C. Burdigaliautn), Arca 
dilurii, E m k . ( 'orbvla sp. stb. E fauna nagyon rokon ugyan a. horni rétegekével.
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de P aul tanulmányai szerint ezen a vidéken a Cerith. martjaritaceum és a Cerith. 
pU eatum  tömeges fellépése az aquitani emeletre jellemző szokott lenni.

Ezen széntelep alatt előfordul legalább is még 7 gyengébb telep, melyek 
különböző pontokon vagy kis kutatási tárnákkal vagy pedig csak futó árkokkal 
vannak feltárva. Ezen csoporttól E.-ra egy vetődés által elválasztott részletében a 
sotzkai emeletnek fel van tárva a Gmeinics nevű házcsoportnál egy másik 60° alatt 
E-ra dűlő széntelep, mely azonban nem mutat egyforma vastagságot, hanem már a 
csak 15 */-nyi bosszú tárnában is 0‘1 és l’OO '"l között ingadozik. A szén ugyan 
kitűnő, de valószínűleg mechanikai nyomás következtében át van hatva számos 
tinóm repedéstől, minek következtében nagyon morzsás. Nem messze EK.-re ezen 
teleptől egy jelenleg már járhatatlan szabadkutatási tárna által állítólag egy 
3 lábnvi telepet kutattak fel, mely az előbb említettel egy és ugyanazon övbe esik. 
Ezen kis öv meghosszabbításában úgy Ny.-ra, mind pedig K.-re, már régebben egy- 
egy ()-5'"i/ vastag telepet constatáltak.

Az északi megye keleti részében, részint kutatási bányamíveletek, részint 
kibúvások által ismét nagyobb kiterjedésben constaíálható egy 2 padra osztott 
körülbelül három lábnvi vastag telep, mely a Zsutnica patak jobb partján veszi 
kezdetét és innét a völgyet keresztezve s átínenve a bal partjára, ennek baloldalán 
biztosan követhető K.-i irányban vagy 2 ^ -re .

Mindezekből kitetszik, hogy az északi megye sotzkai széntelepei sokkal 
nagyobb zavarodásokat mutatnak, mint a déli megyééi; de valószínűnek látszik, 
hogy az alaphegységtől nagyobb távolságban a település is rendesebb lesz. E tekin
tetben hiányoznak még a tapasztalatok, a mennyiben a meglévő feltárásokkal még 
sehol se hatoltak le nagyobb mélységre.

Ezek után szerző azon nézetének ad kifejezést, hogy az e vidéki széntelepek 
s különösen a déli telepek közül a főtelep kiaknázása hosszú időre nagyobb 
mérvű bányászatnak fogja alapját képezni. A bányászatilag nyerhető szén mennyi
sége igen nagy, de hogy a nem-szakembereket e tekintetben is megnyugtassa, 
minimo calculo 83.000,(XJO métermázsát említ, mely különböző pontokon könnyű 
szerrel fejthető.

A mi pedig a szén minőségét illeti, úgy az a jóminőségű barnaszenekhez tar
tozik. K a l e c s in sz k y  S á n d o r , aim. k ir .  földtani intézet vegyésze által végrehajtott 
elemzések alapján ezen szenek sokkal jobbak a közel fekvő sagori, trifaili és hrast- 
nififp barnaszeneknél. A légszáraz szenek elemzései a második és harmadik tizedes 
elhagyásával és eorrecturával a következő eredményeket tűntetik fel:

(i 2

C H N 0 Hamu
Hygr.
Víz S Calor.

Pleinenscsina 
Nagy tárna IV. telep 62-5 4-7 1 ’5 18M 5-0 8-0 6-7 5624

Strahinje
XX. tárna, középső telep 57*7 4M. 1-0 20 • 5 4-3 120 40 5040

Sumorec
Emilia, felső telep ... 61’0 í-7 1M 200 3-8 9-2 41 5414

Zsutina völgy 
bal lejtő, kis akna ... 67'3 í-s 1-1 16(i 4 3 5-9 4-2 6166
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Álljanak itt még összehasonlításul a következők:

63

Sotjor _ 47-4 5-7 330 IH) 30
Trifail ... 5()-7 5-3 35-2 7-9 0-9
I Irastnuifi — ... 180 5-7 3(i-4 6'9 30

K a l e c s in sz k y  n r  elemzéseiből kitűnik, liogv az északi megye szene össze
tételre nézve leginkább megközelíti a fekete szeneket. Légmentes térben izzítva, 
csak gyengén összeálló kokszot ad, mely nagy olvasztói vegyfolyámokra nem 
alkalmas ugyan, de közönséges fűtési ezélokra még mindig elég jó, mi, tekintve 
azon körülményt, hogy e szén világító gáz előállítására is használható, éltekét 
csakis fokozni képes. Kc h a f a r z ik  F e r e n c z .

A  M O C S I M E T E O R I T E K R Ő L .

Irodalom :

Dr. Koch Antal : Jelentés az 1882. febr. 3-iki mocsi meteorkőhullásról 
Kolosvári orvos-természettud. Értesítő 1882 II. Term, szak 1. füzet, 
p. 89, egy táblával.

------ Bericht über den am 3. Febr. 1. J. stattgefundenen Meteorsteinfall v.
Mocs in Siebenbürgen. Sitzungsb. d. kais. Akad. der Wissenschaften 
in Wien, LXXXY, 1882 I. p. 116.

-------Pótjelentés a f. év febr. 3-iki mocsi meteorkőhullásról. Kolosvári
orvos-természett. Értesitő 1882. II. Term, szak 2. füzet, p. 137.

-------Ergänzender Bericht über den Meteorsteinfall bei Mocs in Sieben
bürgen am 3. Febr. 1882. Tschermak’s Min. und petr. Mitth. Y. 
Band, 3. Heft. p. 234.

Koch Ferencz: Az 1882 február 3-án hullott «mocsi» meteorkőnek meny
nyileges vegyelemzése. Kolosvári orv.-természetű Értesítő 1882. II. 
Term, szak 3. füzet, p. 185.

Dr. Szabó József : A mocsi meteorkőhullásról. A magy. tud. Akad. Értesí
tője. XYI. évf. 2. sz. p. 48.

Ér. v. Hauer : Meteorsteinfall bei Klausenburg. Verhandl. d. k. k. Geol.
K. A. 1882. Nro 5. p. 77.

E. Albert Bielz : Der Meteorsteinfall von Mocs in der Mezőség Sieben
bürgens. Verb, und Mitth. des siebenbürgischen Vereines f. Naturw. 
in Hermannstadt, XXXII. Jahrgang p. 126.

Dr. Arstides Brezina : Feber die Stellung der Mocser Meteoriten im Sys
tem. Verh. der k. k. geol. B. A. 1882 Nro 5, p. 78.

E luard D öll  : lieber die Form und Oberfläche der Meteoritsteine von Mocs 
und eine merkwürdige Fallzone, in welche dieser Fall gehört. Verh. 
d. k. k. geol. B. A. 1882. Nro 9. p. 159.
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Eduard Doll : Die Meteorsteine von Mocs. Bemerkungen über die rundli
chen Vertiefungen, die Gestalt und Rotation der Meteoriten und eine 
Fallzone derselben. Mit 4 Lichtdrucktafeln. Jahrb. d. k. k. geol. R. A. 
1883. XXXII. Band, p. 431.

G. Tschermak : Leber die Meteoriten von Mocs. (Mit 3 Tafeln.) Sitzungsb.
d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien. LXXXV. 1883. I. p. 195.

Dr. Aristides Brezina: Bericht über neue oder wenig bekannte Meteoriten. 
13. Mocs, Koloser Gespannschaft, Siebenbürgen. Sitzungsber. der 
d. kais. Akad. der Wiss. in Wien LXXXV. 1883. I. p. 335.

D r . K och  A n t a l  egyetemi tanár jelentése szerint igen sokan tanúi voltak 
Kolozsvár lakói közül egy fényes meteor megjelenésének, mely 1882. február 3-án 
d. u. kevéssel 4- óra előtt k. b. ÉNy—-DK-i irányban röppent tova. E tanúk egyező 
vallomásai szerint szürkés-fehér fényes füstszalag jelezte útját az égen, de csak 
némelyek, kik azonnal észrevették, láttak a füstszalag élén ibolvas-sárgás lánggömböt 
is, mely előljárván, gyorsan eltűnt, míg a füstszalag jó ideig látható maradt. Körül
belül 3 perezre reá EK-i irányból hosszas dörgés volt hallható, mely helyenként 
még az ablakokat is megreszketteté.

Másnap híre jött, hogy Mons*, O-Oyeres és (Jtjulati'l ke vidékén meteorkŐ- 
hullás volt s csakugyan hozott is egy gyulatelkei birtokos egv darab meteoritet 
Kolozsvárra. Február 3-ika egy kiválóan csendes, szép derült na]) volt, úgy hogy e 
tüneményt nem csak Erdély egész nyugati és északi részében, hanem még Magyar- 
ország keleti megyéiben is látták a felhőtlen égen mindenütt, s a legtöbb helyen 
úgy tetszett, mintha a meteor közelben esett volna le. A hírlapi és a magántudósí
tások egybevetéséből kitűnt, hogy a meteor pályája ÉNy—DK-i volt, s hogy először 
is Terbej fölött Hontmegyében tűnt fel a láthatáron. A meteorkő elpattanása által 
okozott dörgést és az ezt megelőző suhogást az esés helyén és ahhoz közel tisztán 
kiveliették, míg nagyobb távolokban csak a pattanás s végre még az sem volt hall
ható, úgy hogy a tüneményt csendes lefolyásúnak írták le. A meteorkő lehullása 
után hátramaradt kis fehér felhőt azonban a tiszta kék égen még a legtávolibb vidé
keken is megfigyelték. így jelentették Terbejről (Hontmegyében), hogy itt délután 
Va4 órakor ÉNy-ról DK-i irányban lebegő mintegy 60 %, átmérőjű és mintegy 
10 v'j hosszú uszálytól követett és vakító fényt terjesztő tűzgömb volt látható, mely 
vagy 600 lépés távolban a földre leereszkedett s ott nesz nélkül kialudt, több másod- 
perczig szemlélhető füstöt hagyva maga után. Marutarox-Szi(/eteti és Xa<iy-Sz<'b<ui- 
bm szintén igen tisztán látták e tüneményt, de nesztelennek mondják. Az esés 
helyének közelebbi környékén és különösen attól DK-re Mnroardsdrhel// és Bexztrr- 
cze vidékén a tüneményt minden phásisában jól észlelhették. A később összeállított 
adatok alapján pedig kitűnt, hogy e nevezetes és ritka tünemény egy oly ellipticus 
területről volt látható, melynek hosszabb átmérője 607, kisebbiké 4-15 Lw volt. 
(jifulat elken, hol a meteorkő elpattant, hosszú karnyi vastagságú és szikrázó láng
ként látták közeledni, midőn egyszerre csak egy fehér füstszerű felhő váltotta fel és 
egyidejűleg dörgésszerű hangtünemény volt hallható, mit nyomban a lehulló kövek 
suhogása követett. Ezt különösen jól az erdőben lehetett kivenni, a hol a kövek 
esésük alatt a fák ágaihoz ütődtek.

6 4
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Koch, Herbich és Prjmics urak harmadnapra kisiettek az esés színhelyére s 
több napi fáradozásukat csakugyan fényes Eredmény koronázta, a mennyiben részint 
keresés, részint vétel és ajándékozás útján nem kevesebbet mint 102 követ 121 da
rabban és körülbelül 50 kfo súlyban szereztek meg az erdélyi múzeum számára.

A terület, a melyen belül a meteorkövek lehullottak, körülbelül 15 liosz- 
szú és átlag 3 'Kjm széles, felületi nagysága 45 □?%,. s feltűnő módon nyúlik el 
ENy—DK-i irányban, a melybe a meteorit útja is esik. Dr. Koch azon vélemény
ben van, hogy az esés után felgyújtott kisebb darabok csak tizedrészét képeznék az 
egész esésnek s bogy a lehullott darabok számát kereken 2000-re, súlyukat pedig 
körülbelül 245 k{g -ra lehetne tenni, mely föltevését csakugyan igazolják a pótjelen
tésében foglalt adatok.

•Junius 1-jén írt pótjelentésében kiemeli Koch, bogy ezen időig már 911 da
rabról van biztos tudomása 174,115-30 9j súlvlyal s a hullott kövek összes számát 
3000-re és súlyát 300 -ra becsüli.

A mi a leesett darabok eloszlását illeti, az feltűnően szabályosnak mondható, 
a mennyiben a terület ENv-i végén legsűrűbben estek ugyan, de egyúttal a leg
apróbbak ; DK felé pedig mindinkább nagyobbakká válnak a darabok, de jóval 
ritkábbak lesznek, míg végre az esési terület DK-i szélén a legkevesebb, de egyszers
mind a legnagyobb darabok hullottak.

A kövek ezen feltünőleg szabályosan történt elhintése magyarázatát abban 
leli, hogy a kisebb darabok a világűrben birt sebességüket a levegő ellentállása és a 
föld vonzódása következtében leghamarabb, a nagyobb darabok ellenben nagyobb 
tömegűkhez arányosan csak később veszítvén azt el, súlyuk szerint rendezkedve 
élték a földet. A végletek e tekintetben az apró néhány grammnyi darabkák Gyula- 
telkénél és az esés legnagyobb 35'70 k]g -nyi darabja Mocs mellett (Mocstól DK-re 
1300 mj távolságra), a közbeeső helyekről a darabok Mocs felé nagyobb, Gyulatelke 
felé pedig kisebb súlyúak. Ezt legjobban világítják meg azon számadatok, melyeket 
Koch pótjelentéséből átveszünk:
1. Gyulatelke, Visa és Marosbáza közt leesett körülbelül 600 db 24,000 9j súlyban.
2. Báré, V.-Kamarás és Palatka • « « « 300 « 70,000 9j «
3. Oláh-Gvéres, Keszű és Mocs « « « 10 « 44,000 9j «
4. Mocson túl « 1 « 35,700 9j «

Ezen utóbbi darab kissé meg van sértve, eredeti súlya K och  becslése szerint 
lehetett vagy 38,534 9j. A nagy darab, valamint ezen kívül még 50 kisebb darab, 
melyek a kül önböző esési helyekről valók, az erdélyi múzeum birtokában vannak, 
míg a többi részint vétel, részint pedig csere vagy ajándékozás útján Európa egyéb 
gyűjteményeibe, részben pedig egyes magánzók kezeibe jutott. Ezek között egyike 
a legszebb daraboknak a British Museum-é, súlya 8500 9j (esett O-Gyéres és Mocs 
között), továbbá a budapesti magyar nemzeti múzeumé 8370 9) (O-Gyéresről), egy 
8150 9f (Palatkai erdő), és egy 6060 9j (O-Gyéres) súlyú darab, mind a kettő Benke 
Ferencz kolozsvári kereskedőé. Egy csaknem sértetlen 5600 9j súlyú darab (O-Gyé
resről) vétel útján a bécsi cs. kir. udvari ásványtárba került. Ezen legnagyobb kö
veken kívül van még néhány 3—2 siílvú, sok 2—1 % súlyú és végre legtöbb 
van az 1 % -on alóliakból, a legkisebb talált kő súlya ellenben 0'95 9j.

Az esés helyére nézve megjegyzi Döll, hogy Mocs egy olyan zónában fek-
Eölötani Közlöny XIV. köt. 1884. 5
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szik, melyre az összes ismert meteorkőhullások 4%-ja esik. Ezen zóna, mely E—D-i 
hosszkiterjedéssel bir, Larissa városánál veszi kezdetét Albániában és fölnvúlik 
egészen a rigai tengeröböl előtt fekvő Oesel szigetéig. Az ezen zónába eső meteorkő- 
Imllások a keleti hosszúság szerint rendezve, a következők :

1877. október 13-án 19° 34' kel. hosszúság alatt. 
1868. junius 30-án 21° 12' « « «
1857. ápril 15-én 21° 17' « « «
1875. mártius 31-én 21° 18' « * *
1858. május 19-én 21° 35' « « «
1815-ben 21° 40' «
1815. május 13-án 22° 2' « « «
1827. junius 7-én 22° 24' « « «
1866. junius 9-én 22° 30' « « *
1874. május 20-án 22° 52' « « «
1827. október 5-én 23° 10' « « «
1857. október 10-én 23° 15' « « «
1818. junius hóban 23° 34' « « «
1882. február 3-án 24° 2' « « «
1852. október 13-án 24° 17' « « «
1852. szept. 1-én 24° 19' « « «

Ezen összeállításból kitűnik, hogy az említett zóna 4° 51' széles. Ezen terület 
nemcsak az esések gyakorisága áltál, hanem a hullott darabok sokasága é s összes 
súlya által is nevezetes; Knyahinya-, Pultusk-, Soko-Banja- és Mocsnál valóságos 
kőzápor hullott alá.

A kövek alakja változó, van prisma, ék, pyramis, ritkábban koczka vagy paizs- 
alakú is. A prisma és pyramisszerű alakok gyakoriságából T sc h e r m a k  a kőzet pris- 
matikus elválásra való hajlamára köyetkeztet. D ö l l  pedig minden előforduló alakot 
az ötszögű prismából akarja levezetni, hasonlóan S c h r e ib  ERS-hez, ki a Tabor, 
L ’Aigle és jEichstädti meteorkövek alakjait egy «eltorzult egyenetlen négyoldalú, 
alacsony csonka gúlára» vezette vissza. Fejtegetvén ezen többé-kev.ésbbé szabályos 
prismatikus elválás okát, nem tarthatja magában az anyagban rejlő hasadási hajlam 
eredményének, minthogy az említett alakok tekintet nélkül az anyagra, úgy az 
Asideriteknél, mint pedig a Holosideriteknél egyaránt észlelhetők. így tehát csakis 
kívülről ható erőkben kereshetjük az elválás okát és ezek vagy olyan ismeretlen 
erők, a melyek légkörünkön kívül idézték elő a meteorit széttörését, vagy pedig 
olyanok, melyek légkörünkön belül hatottak rá, a minő a lég ellenállásából szár
mazó óriási nyomás, melyet, maga után légüres teret hagyva, a planetárikus sebes
séggel haladó kő legyőzni kénytelen, vagy pedig a minő a centrifugális erő, a mely 
a nemcsak előre haladó, hanem egyszersmind forgásban levő meteoritban okvetle
nül támad. A mocsi köveknél a szétpattanás oka a legnagyobb valószínűséggel a 
levegő roppant ellentállásában és a rotátióban keresendő.

A lapok minősége keletkezésűk ideje szerint különböző. Azon lapok, a melyek 
már megvoltak, mielőtt a kövek még légkörünkbe értek volna, egyenesek vagy csak 
kevéssé hajlottak, amazok pedig, melyek athmosphaeránk felsőbb régióiban történt
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J. Soko-Banja esett.... ...
2. Pultusk x
3. Kaba « ___
4. Zsadány * ..........
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10. Widdin «
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szétpattanás által keletkeztek, egyenetlenek és durván szennyezettek, míg végre 
azok. melyek már közel a föld felületéhez képződtek, szintén egyenetlenek, de távol
iéi sem oly teljesen bekérgezve, mint az előbbi két esetben, hanem inkább csak 
megfüstölteknek látszanak.

H a id in g e r  azon körülmények alapos tanulmányozása által, melyek között a 
zágrábi meteorkő esett, azon eredményre jutott, bog}' «a meteorkőuek a tömeg 
egyenlőtlen eloszlása által forgó mozgásba kell jönnie, mely folyton gyorsabbodik. 
mialatt az egyenes vonalban való előrehaladás sebessége csökken». A Qnenggouhi 
és a Gorukpuri meteorkövek szétpattanása, valamint azon tény, hogy a knyahmyai 
0 V2 mázsás kő, a mint a rétre hullott, a gyepet az általa okozott gödör szélén fel
hányta úgy mint azt egy magát befuródó testnél tapasztaljuk, és végre bent a gö
dörben két részre pattant szét, szintén bizonyítanak a forgó mozgás mellett. De 
csak a (ioalparai meteorkőnél sikerült Haidingernek a kő felületén a rotatió nyo
mait biztosan felismerni, olyan jeleket, a melyek nemcsak ezen, hanem minden 
következő esetben hivatva vannak a rotátió biztos ismejelei gyanánt szolgálni — 
olyan biztos ismejelekül, a minők pl. a szintén általa először lend salakszegélyek 
(Schmelzsäume) a darabok mell és hát szerinti őrien tátiójára nézve.

Ezen jelek többé-kevésbbé kerek mélyedések alakjában mutatkoznak a kövek 
mellső oldalán, előidézve az erősen eomprimált levegőnek a kő felületére irányúit 
hatása által. Hogy minő nagynak képzelte H a i d in g e r  a eomprimált levegő ellent- 
állását, mutatja ezen kifejezése; »hatása csaknem olyan, mint egy szilárd testé». 
A levegő az óriási sebességgel haladó meteorkő által helyéből kiszoríttatván, a kő 
szélein sikamlik le, miáltal egyrészt a kő forgását okozza és folyton fokozza, más
részt pedig maga is örvényszerű mozgásba jön. Úgy látszik azonban, hogy ritkán 
vannak együtt mindazon feltételek, a melyek között e mélyedések létrejöhetnek, 
mert H a id in g e r  csak kisebb számú meteorköveknél volt képes a rotátiónak ezen 
biztos nyomait kimutatni. így mai napig még egészen ismeretlenek ezen nyomok 
(vagy talán csak még nem írattak le) a pultuski és knyahinyai köveken. A mocsi 
meteorköveknél is, melyek közül igen sok bír orientátióval, csak kivételesen fordul
nak elő e mélyedések. Szerző részletesen ír le egy '.)() 9j súlyú lapos darabot, mely
nek mellső oldalán a leolvadásnak erős nyomait s azonkívül a központból kisugárzó 
barázdákat lehet látni, melyek a szélek felé mindinkább mélyebbek lesznek : hátulsó 
lapja törlap s a bekérgezés rajta nem oly tökéletes, mint a mellsőn és az oldallapo
kon ; a hátlap szélein pedig egy jól kivehető salakszegélyt látunk. A szóban lévő 
meteorkő hátlapjához kölesnagyságú bekérgezett ineteorrészecskék tapadnak, me
lyeket könnyen lehet az anyakőről lefejteni, anélkül, hogy kérgét megsértenők.

Hasonló tüneményt ír le vöm  Rath egy jmltuaki meteorkőnél, melynek hát
lapjára 30—4-0 kisebb darabka volt odatapadva, melyek repülés közben s bizo
nyára akkor tapadtak a nagyobb kőliez, midőn ennek gyorsasága csökkenő félben 
volt. H a id in g e r  egy a tanner ni kőnél hasonlót észlelt.

Tekintetbe véve, hogy ézen (mocsi) meteorkő oly kitűnő orientátióval bír, 
feltehetjük, liogv irányát egész pályafutása alatt nem változtatta meg, s hogy for
gási tengelye az egész idő alatt ugyanaz maradt. A mellső lapok, melyek legjobban 
voltak kitéve a súrlódásnak, erősebb zománczczal húzódtak be, a mely még a hátsó 
lap szélein is kissé túlhajlik. A hátsó lap ellenben kisebb, de azért mindig oly nagy 
súrlódásnak volt kitéve, hogy gyönge s vékonyabb zománczczal húzódhatott be,
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a melyre azután a kisebb meteorrészecskék tapadhattak. A meteorkő mellső lapjai 
oly fekvéssel bírnak, hogy a róluk óriási sebességgel lesikamló lég a követ csakis az 
óramutató járásával ellenkező forgásba hozhatta; a folyton nagyobbodó súrlódás 
okozta azután a sugarak irányában lefutó barázdákat, a mennyiben az erőn légár 
a megolvadt anyagot a kőről a szó legszorosabb értelmében a szélek felé lefújta. 
Hogy a kő forgása csakugyan balról jobbra történt, azt bizonyítja a csatornák alakja 
is, a mennyiben a csatornának meredekebb fala szintén balra esik.

Az előbbiekben leírt meteorkő a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. Azon 
jól orientált meteoritek sorában, a melyeknél a rotatiót is ki lehetett mutatni, a, 
lent mocsi meteorkő még csak az ötödik; alakját, valamint forgásának irányát 
tekintve, legjobban hasonlít a kn'ihenberpi meteorkőhez.

ASO^H-ig mély gödröcskéket Tschermak repedésekre hajlandó vissza
vezetni, melyeket az izzó és gyors forgásban lévő légáramlat kiszélesített. Doll pe
dig a meteoriteken általában észlelhető benyomásokat hat csoportra osztja, melyek 
közül az első három a meteorvasakra vonatkozik, és melyek részint egyes jelen volt 
silicatok leválása, részint pedig a Troilit vagy a Graphit kimálása, vagy pedig végre 
a. vasnak erősen kristályos szövete által idéztetnek elő. Utóbbi esetre különösen 
a braunaui liexaederes hasadáséi vastömeg szolgáltatja a legjobb példát. A negyedik 
csoportba állítja mindazon mélyedéseket, melyek a levegő fúró hatása következté
ben jöttek létre, és a melyekre H a id in g e e  figyelmeztette először a tudományos 
világot a goalparai meteorkő leírása alkalmával. Ezen categoriába tartozók kimu
tathatók a rnócsi köveken is. Az ötödik csoportba tartoznak a Bbezina által először 
a Dhurmsala-i kövön észlelt gödröcskék, melyek vas- és Troilit-szemek kiolvadása 
által keletkeztek, és melyek ezen anyagok olvadási terményeivel vagy ki vannak 
bélelve, vagy pedig csak olvadt vasszemeket vagy vasszálakat tartalmaznak, a me
lyekre már Tschermak is figyelmeztetett. Végre megkülönböztet Döll még olyan 
mélyedéseket is, melyeket először a mocsi darabokon észlelt, és a melyek egészen 
2 m{m átmérőjű kerek- vagy ovális szélű és be nem kérgezett gödröcskék. Ezen 
gödrök nem annyira ütés vagy idegen testek behatásának tulajdoníthatók — mint
hogy a zuzódásnak legkisebb nyoma sem látszik — hanem inkább hőbeli különbsé
gek okozta kipattanásoknak látszanak.

A sértetlen darabok mindig be vannak kérgezve s a kéreg vastagsága a dara
bok nagyságától egészen független. A kéreg vastagsága Ys—7s , mi megfelel a
kövek földes, laza szerkezetű belsejének, és jóval fölülmúlja e tekintetben pl. a sok
kal szilárdabb knvahinvai esés darabjait, a melyeknek kérge egészen vékony. Tscheii- 
m ax  háromféle minőségű kérget észlelt : 1. fénytelen vagy salakos feketét; 2. barna 
fénytelent; 3. barna egész rézvörös gyengén fénylőt; utóbbi csak jól orientált kö
vek hátlapján észlelhető. A kis kövek rendesen olyan kinézésűek, mintha firnisszel 
volnának bemázolva. A fekete kéreg számtalan apró táblácskákra van széthasadozva 
olv módon, mint azt agyagedények mázán szoktuk látni; minél vastagabb a kéreg, 
annál jobban látható ez. Brezina, ki e kéreg alkotásával behatóbban foglalkozott, 
vékony csiszolatokban górcső alatt a legtöbb esetben 3, ritkán 1, néha pedig 4 réteget 
észlelt, a melyek közül az első (vagy egyedüli) és harmadik (belülről kifelé olvasva) 
fekete átlátszatlan, többnyire nem fényes és troilitnélküli, a középső réteg ellenben 
átlátszó, olivindús és a még el nem változott alapanyaghoz hasonló, a negyedik 
igen vékony réteg pedig víztiszta vagy csak kissé sárgás, isotrop.
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Igen gyakran láthatók a mocsi köveken is azon ismert vagy paralell vagy 
össze-vissza kuszáit tinóm sötét erek, melyek azonban egyes példányokban valósá
gos kis telérekké is kivastagodnak, a melyeknek legnagyobb vastagsága egy esetben 
19 Tschermak összehasonlítja ezeket a verespataki tracliyttufa finom, érczes 
ereivel: de voltaképén csak halmazai a meteoritekben fellépni szokott összes ásvá
nyos elegyrészeknek, a melyek közé egy félig üveges fekete anyag ékelődik be. 
A bennök található ásvánvlemezkék és a troilitszemek elrendezése emlékeztet vul
káni üveges kőzetek fiuidálszövetére. Ezen erecskék és telérkék eredetére nézve 
Tschermak és Brezina különböző nézetben látszanak lenni. Míg ugyanis előbbi 
azon véleményben van, hogy az erecskék a meteoritok ezen tufaszeríí anyagában 
még akkor keletkeztek, mikor az még eredeti fekhelyén volt, a hol ismételve volt 
kitéve a szétzuzatásnak és összetöretésnek, s hogy az ilv módon meglazult kőzetet 
izzó gázok és gőzök járták át, melyek a laza tufatömeget részben megolvasztották 
és a repedéseket mintegy injiciálva újból kitöltötték, addig Brezina azon nézetének 
ad kifejezést, hogy ezen erek a hőnek a repedésekbe való behatásának az eredmé
nyei, s hogy minőségileg teljesen megegyeznek a külső kéreggel, mi csak atlimos- 
phaeránkon belül, tehát repülés közben történhetett. Ezen erek nem tekintendők 
megolvadt anyagok infiltrátiójának, hanem inkább különösen a finomszemű alap
anyagból történt kiválásának a vasszernek és vasoxydóknak; a nagyobb krystálvok 
pedig csaknem változatlanul maradtak. A silicatok úgy a külső kéregben, mint pedig 
az erekben csak kis mértékben olvadtak meg valóban. A kövek könnyen repednek 
meg ezen erek mentében és ilyenkor fémfényű kiválásokban gazdag részletek tűnnek 
elő pánczélként, a mely olykor csuszamlasi lapokhoz hasonlít.

Egyes kövek, különösen a paizs- és harangalakú a k, jól vannak orientálva. 
Az orientátió Brezina szerint csakis a darabok alakjától és ebből kifolyólag a tehe
tetlenség főirányának fekvésétől függ. Ha valamely kőnél ezen feltételek kedve
zők és lapjainak helyzete repülés közben nem változik meg, akkor nagy fokban 
fogja mutatni az orientátió jeleit, ha ellenben bármily oknál fogva is elrepedne, 
vagy csak egy kisebb darab is pattanna le róla, azon esetben megváltozik súlypont
jának a fekvése, a kő lapjai más helyzetbe jutnak, a fris törési lapok zománczczal 
húzódnak be, mi, ha több ízben ismétlődik, oda vezet, hogy a kő köröskörül egy
forma sötét, csaknem fekete lapok által vétetik körül, és teljesen «nem orientálva“ 
jut le hozzánk.

A kő legnagyobb felülete rendesen a mellső; kérge barna, fénytelen és jelle
mezve van a rajta észlelhető sugaras elrendezéssel bíró hosszúkás árkok, salakcsí
kok és vasfonalak által. A hátsó lap világosabb színű szokott lenni ; a rajta lévő 
gödröcskék sekélyek és csak kivételesen láthatók itt vasfonalak is. A mellső és hátsó 
lapok határán pedig gyűlik meg a habos salak, az orientátió felismerésére e ki
tűnő ismejel.

A gyulatelkei és mócsi kövek azon Chondritekhoz tartoznak, melyeket 
Tscherjiak mint fehér, szétmorzsolható anyagúnkat és világosabb gömböeskéket 
tartalmazókat foglalt össze egy alcsoportba és melyek aránylag vastag kéreggel bír
nak (Typus Mauerkirchen, Gr. Bose, Lucéite Meunier). Brezina oda nyilatkozik, 
hogy e csoportban a mócsi meteoritek legközelebbi rokonai a Fnttekpore (Eatte- 
plmr) mellett Kelet-Indiában 1 november hó 30-án naplemente után nagy 
számban esett kövek.
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Tschermak, ki górcső alatt megvizsgálta a mocsi Chondriteket, ;i következő 
ásvány elegyrészeket mutatta ki bennök : halvány sárgás-zöld Olivin, vil. zöld In ist a - 
tit és Bronzit, mind a három üveg, lég és opak ásványszemek zárványaival, a Bron- 
cit azonkívül fekete tűket is tartalmaz. Van továbbá benne Diopsid, Plagioklas, 
Pas, Pi/rrhotin, Chromités egy fekete kagylós törésű közelebbről meg nem hatá
rozható ásvány. A Plagioklas gömbölyded szemei, melyek barna üvegzárványokat 
tartalmaznak, polarizált fényben tisztán mutatják az ikerlemezes szerkezetet. 
E földpát extinctiója az egyik esetben 6°, egy másikban pedig 0°, s Tschermak 
benne egy az Anorthithoz közelálló Calciumplagioldást gyanít. Apró szemcsék 
nagyobb számban vannak ugyan a csiszolatokban, de egészben véve mennvisége 
mégis csak alárendelt. Ez egyszersmind első eset arra, hogy az oly régóta nyomo
zott Plagioklast meteoritben határozottan észlelték ; az első, de még kétes nyomot 
Tschermak a Lodrani meteoritben látta már 1870-ben. — A Vas szabálytalan 
kiseb b-nagy óbb, egész 8 mjm nagyságú szemeket képez, a melyeken itt-ott a hexaede- 
res hasadást megfigyelte; a levegőn állva, csakhamar sárgás-barna foltok környe
zik e szemeket, mit kevés Chlorvas jelenlétére szoktak visszavezetni, jelen esetben 
azonban nem sikerült a Chlort kimutatni. Koch szerint a meteorit áll 9G’N rész 
Silicatásvány okból, Pb Nikelvas, és 0'7 Pyrrhotinból. A Silicatok tömöttsége (Koch 
szerint) =  3-24-9, az egész meteorité pedig =  3.677.

A Chondrák nagysága eléri néha a 12 mfm is, szövetre nézve részben szem
csések, ha Olivinhöl állanak, rostosak és fehérek, ha Enstatit, szürkések vagy bar
násak, ha Bronzit képezi anyagukat. Néha azonban mind a három ásvány alkotja 
őket, és ilyenkor kevés Nickelvasat is zárnak magukba. A Chondrák átmetszetei a 
kövek felületén mint kerek, fényes vagy fénytelen foltok tűnnek fel, melyek Tscher
mak szerint a mocsi meteoritekre nagyon jellemzők. Azon körülmény, hogy a mocsi 
úgy mint a Tieschitzi meteoritek Bronzitchondrái gyakran egy összefüggő átlátszó 
kéreggel vannak körülvéve és sokszor kerek benyomásokat is mutatnak, Tscher- 
MAK-ot arra indította, hogy régebbi nézetével, mely szerint a chondrák a meteorit- 
részecskék egymáshoz való súrlódás végeredményei lennének, szakítson és Sorry 
theoriájához csatlakozzék, a ki ugyanis a Chondrák alakját a plasticus állapotból 
vezeti le, azokat megmerevedett lávacseppeknek tartván, míg a chondrák közötti 
törmelékes kötőszer, az alapanyag ezentúl is csak vulkáni dctrítusnak tekintendő.

Tschermak-Sorby szerint azon laza tufa, a melynek részei miliozzánk meteo
ritek alakjában eljutottak, földünk vulkáni eruptióihoz hasonló kitörések által kép
ződhetett ugyan, de egy oly magas temperatura mellett, a melynél az Olivin és 
Bronzit magnesiasilicátjai még liigfolyó állapotban léteztek és így az eruptió által 
millió meg millió csöppé szétfrecscsentetliettek. E csöppek lehullás közben meg
merevedvén vagy megtartva gömbalakjukat, vagy pedig porrá szétpattanva jutottak 
ismét az égi test felületére vissza, ott a meteoritikus tufát képezvén. Ezen alkalom
mal a sokkal könnyebben olvadó Vas és Pyrrhotin még nvulós állapotban estek 
a tufa egyéb silikátánvagjai közé, miáltal csöppalakjukat elvesztve és a többi elegy
részekhez odasimulva szabálytalan szemek alakját öltötték fel. Ezen nézethez csat
lakozót Cohen is a zsadánvi meteorit leírásánál.

Végre álljon itt még a mocsi meteoritnak Koch Eerencz által véghezvitt che- 
miai elemzése. Az elemzéshez szükségelt anyag hat nagyobb meteoritből vétetett. 
Az eredmények a következők:
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Fe ... 7.9286 %
Mn _ _ .. 0.5688 %
Ni ... ... 1.3824%
Co ... ... nyom
FeO ... ... 20.8553 7«
MnO .. 1.1239 7o
AisOs ... ... nyom
CraOs ... nyom
MgO _ . 15.9457 7o
CaO __ .... 2.7841 7«
KaO 0.2012 7«
NaaO... ... 1.1986 7o
LiaO ... ... nyom
8 . . .  . . .  2.6091 7o
P .  . . .  . . .  0 .4 1 4 9  7o
Izzít. veszt. (C?) 0 .1 9 2 5  7°
Cr-vas 1.5560  7o
SiOa 42.7424 7»

" 9 9 .5045
HCl-ban oldható =  5 2 .3 0  7a.

Ebből kitűnik, hogy a Nikelvas mennyisége 9 .88  7o, a Pyrrhotin-é pedig, 
ha az összes S-t FvSs-nak számítjuk 6.63 7o; tehát sokkal több. mint a mennyire 
azt Koch A. a makroscoposan látható szemek alapján becsülte. S c h a f a r z ik  F.

Koch A .: Vivianit jegeczeknel új lelethelye. (Kolosvári orvos-természettud. 
Értesítő 1883. VIII. évf. 2. fűz.)

Mák és borsónagyságú Vivianit-gömböcskék fordulnak elő zöldesszürke csil- 
lámos agyagban a «Kulcs» nevű sziklaszorosban Nyirmező és Toroczkó-Szt-Györgv 
között. Az anyag a sziklaszorost alkotó mesozói mészkőre van települve. Tóth Mike 
meglátván ezen anyagot a kolozsvári gyűjteményben, közli lelőhelyét «Magyarország 
ásványai» czímű munkájában.

Egy másik lelőhelye a vivianitszemeknek a Felső-Marsa völgye Felek (Freck) 
vidékén, hol Dr. H e r b ic h  Ferenoz csillámos, homokos, valószínűleg mediterrán 
agyagban gyűjtötte.

Végre leír szerző két állítólag Verespatakról származó jól kiképződött sötét 
zöld pleochroistikus vivianit krvstályt 20és30mjm hosszúsággal, melyeken a következő 
lapokat észlelte: +P, -p^Poo, ooP, c c ío o  és ccScc, A krystálylapok üvegfénvüek, 
jól tükrözők, csupán a kitűnő hasadási lap, oo íoc, gyöngyfényű. A kristályok az 
uralkodó véglapok miatt kurta-vastag táblások, a félpyramis és féldoma által ferdén 
levágott végűek.— Már A k n er  is említett leveles vivianitot Verespatakról, de ilyen 
szépen kifejlődött jegeczeket mindeddig nem találtak s valóban sajnálnunk kell, 
hogy előfordulásáról biztosabb adataink nincsenek. Kérve ajánljuk ennélfogva oda
való bányászainknak e vivianit kristályoknak a telérekenvaló nyomozását, s könnyebb 
tájékozás miatt megemlítjük még itt, hogy K och  A. úr a kisebbik jegecz aljához

= 9.8798 7o fémes rész

=  89.6247 7o nem fémes rész
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«sárgásfehér lm-sadási lapoktól fénylő, sósavval erősen pezsgő szemcsés mészpátot»r 
a nagyobbikön pedig a mészpáton alúl «fehér, sósavval nem pezsgő, kaolinossá mál- 
lott telérkőzetet, gyéren behintett parányi pyritszemcsékkel» észlelt.

ScHARARZIK F.

P ri.viics György: Ásványtani közlemények Erdélyből. Kolosvári orvos-ter- 
mészettud. Értesítő. 1883. I. füzet, p. 35.

1. Szabad Orihoklas-földpátoh a Muntyele-mare gránitjából.-A Kis-Szamos 
forrásvidéki kristályos központi magját muscovit-biotit-gránitok képezi, melyekben 
az orthoklas gyakran óriási dimensiókkal bír. Hossza egészen 4—5 % , szélessége 
pedig 2—3 % . A gránit, mely csillámban igen dús, könnyen esik szét darává, és 
elekor szabadulnak ki a nagy orthoklas-kristályok is.

Egy kiváló lelőhelye ez utóbbiaknak a Muntvele-inare gerincze. A kristályok 
lapjai igen érdesek, habitusuk a oP és a ooít-o lapok túluralkodása miatt négyszögei 
oszlopalakú; ezen lapokon kívül még a ooP és a —■ "2í?o van rajtok kifejlődve. 
Az egyszerű egyének mellett karlsbadi ikrek is fordulnak elő, továbbá szabálytalan 
összenövések és átnövések. Górcső alatt nem nyújtanak egyöntetű képet, hanem 
tele vannak zárványokkal; első sorban megemlítendők a szabálytalan orthoklas-sze- 
mek, alárendelten plagioklasok, továbbá mállott Biotithalmazok, és ritka esetekben 
staurolith és Turmalin kristálykák.

2. Staurolith, Alsó- és Felső-Sebes vidékéről. Jóllehet, hogy a staurolith mik- 
roskopikus kristálykákban a fogarasi hegységben sehol sem hiányzik, mégis csak 
legnagyobb számban és legjobban kifejlődve a két Sebes feletti hegység quarezdús 
biotit csillámpalájában fordul elő bennőve. Itt a staurolith kristályok 4—5 % hosz- 
szúságot és 2—3 %, szélességet érnek el, s az anyakőzet elmállása után szabadon 
hevernek a felületen. A kissé kopott külsejű krvstálvok rendes összalaklata ocP, 
oopoo, és oP, a mely lapokhoz kivételes esetekben még a Poo is járul. Górcső alatt 
dichroismusa erős, halvány-jáczintpiros és zöldessárga. Zárványokban igen gazdag. 
előfordul benne gránát, turmalin, quarcz, rutil, clilorit, magnetit és titanvas.

3. Kyanit a fogarasi hegységben. A kyanit előfordul a fogarasi hegység csil
lámpaláiban mint járulékos ásvány különösen az A.-Sebes és F.-Sebes faluk feletti 
hegység északi lejtőjén a közepe táján, továbbá a fogarasi hegység déli lejtőjén 
(Romániában) a Muntye-Csokán és a M.-Skorisouru táján. A hosszú krystályok 
vagy száras szövetű halmazok részint gneisz, részint pedig csillámpalában fordulnak 
elő. A kyanit előfordulását a fogarasi hegységben már régóta ismerjük, de ismere 
tünk csakis a quarczhömpölyökben található zárványokra vonatkozott, melyeknek 
eredeti fekvőhelyeit azonban még mai napig sem ismerjük; szerző valószínűnek 
tartja, hogy ezen quarczitok a kyanittartalmú csillámpalák övében, azokban fészkes 
kiválásokat képezve, fordulnak elő. Jól kiképződött krystályok nem találhatók. Gór
cső alatt az ikerképződés nyomát mutatják. Zárványokban igen gazdagok, előfordul 
bennök rutil, turmalin és biotit.

4. Tremolith a fogarasi hegységben. Ezen ásvány termőhelye a fogarasi hegy
ség csillámpaláiba betelepült krystályos mészvonulatokban keresendő. A F.-Sebest 
lelőhely már régóta ismeretes, szerző ezenkivül még két új helyről ismerteti ezen 
ásványt: Romániában a Bői a mica patak forrásvidéki mészkövekből és a liiu maré
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patak tájáról Pörumbák (Erdély) felett. Míg a két első lelőhelyen a treinolith vagy 
egyes szálakban, vagy pedig sugaras rostos halmazokban fordul elő és rendesen az 
anyakőzetével megegyező színnel bír, addig Porumbák felett a tremolith anyakőzete 
quarczit, melyben vagy egymaga vagy rutil társaságában van kiképződve ; ezen 
quarczitoknak eredeti fekhelye azonban szintén ismeretlen.

Úgy a mészkő, mint pedig a quarczban található treinolith oszlopok majd
nem mindig hallásokat, görbüléseket és széf-szaggatásokat mutatnak, a mi utólagos 
tömegmozgásokra vezethető vissza. S c h a f a r z ik  F.

E d . D ő l d : E ine neue und einige seltene Pseudo nwrphosen von neuen F u n d 
orten. (Verhandlungen der k. k. geolog. Reichanstalt 18S3.)

Markasit Sphalerit után. A szalonnakőhez hasonló schönfeldi (Schlaggen- 
Avald in. Csehországban) Nakritban letört Quarczkrvstálvok mellett találtattak még 
bennőve szép Kasserit, Apátit és vasfekete Sphaleritkrystályok. Utóbbiból igen 
gyakran fordulnak elő nagyobb koczkák 2—3 %, éllioszszal, melyeknek csúcsai
~ és— által vannak tompítva. Ezen jegeczek arról is nevezetesek, hogy zink-
kéreg mellett még vaskéneget is tartalmaznak, s ez utóbbi vegyidet az, mely a 
Markasit képződésére szolgáltatta az anyagot. Apró Markasit - pyramisok halmaza 
képezi most az anyagát az egykori Sphalerithexaedereknek, melyeknek felülete 
elég sík, belseje azonban gyakran odvas.

Cinnabarit Tetraedrit után. A Szlanai talkos csillámpalában lapos Quarcz- 
lencsék fordulnak elő, melyekben Barnapátot, Barytot és higanyban dús Tetraéd- 
riteket találunk, egyéb kisérői ezen ásványoknak világos-vörös Cinnabarit, Pyrit 
és Chalkopyrit és kivételes esetekben termés-higany és Amalgam. Egy ilyen Quarcz- 
telér darabon észlelte szerző, hogy a tetraéderekben kifejlődött Tetraedritek karcza 
skarlátveres, egyes részei pedig górcső alatt tömött Cochenille-veres Cinnabaritból 
állóknak bizonvúltak. Szerző ezen esetet az eltolás által létrejött álalakokhoz 
sorolja.

Pyrit Markasit után. Szerző egy telérdarabon észlelte a Markasit ismert 
kristályait (ooP, Poc) finoman szemcsés Pvritté átváltozva, mely a felületen apró 
ötszögtizenkettőspk alakjait tüntette fel. Ezen pseudomorphosáknak alapját képezik 
Pyrrhotin-kristályok halmazai, melyek szintén Pvritté vannak átváltozva ; elő
fordulnak továbbá ezen a darabon még Dolomitpseudomorpliosák Calcit után 
is (V2 R) és ezen utóbbiak egyikén ül egy darabka azon gyengén viola Fluoritból, 
melyet Kennoott ismertetett először Kapnikbányáról; ennélfogva szerző bizo
nyosnak tartja, hogy e darab a leírt pseudomorphosákkal Kapuikról származik.

Mi az elváltozás módját illeti, szerző azon nézetének ad kifejezést, hogy 
jelen esetben a Pyrit a Markasit anyagából képződött átkrystályodás által. (Ennél
fogva paramorpliosának tartja.)

Sphalerit Galenit és Baryt után. Egy Nagyágról származó Quarcz-Andesit 
darabon, mely egy vékony Quarczkéreggel van bevonva, csinos kis Bournonit- 
krystálykák ülnek, ooPoo, ooP, oP ossz alaki attak Köztük szőllőded vörössárga, 
egész sárgásbarna Sphalerithalmazok és ugyanezen ásványból álló rhoffibdodeka- 
éderek és rhombos táblák fordulnak elő, melyeknek belseje üres és a melyek belső
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felületükön vékonyan Pyrittel vannak bekérgezve. Ezen rhombdodekaereket és 
táblaszerű alakokat, szerző, tekintettel a magyar telérképződménvekre, a Galenit, 
illetőleg a Boriit pseudomorphosáinak tekinti. E két ásvány között a successiót 
nem sikerűit megállapítania, de igen is a Spbalerit és Bournonitra nézve, minthogy 
határozottan észlelhette, hogy aBournonit kristályai a Sphaleritpseudomorphosákon 
ülnek. Ezek szerint első ásvány, melyezenatelérdarabon kiképződésre jutott, aQuarcz, 
erre következett a Baryt és a Galenit, azután a Sphalerit, melynek burkai alatt az 
előbbi kettő ismét eltávolodott, s csak később, de még a Sphalerit képződése ide
jében rakodtak le a Bournonit-jegeczek. Vájjon az említett Pvrit-hártyácska a 
Galenitek és Barytok incrustátióját mintegy bevezette-e, avagy csak utólagosan 
a már üres Sphaleritpseudomorphosákban képződött, arra a szerző biztos támpontot 
nem talált, de valószínűbbnek tartja e két lehetőség közül az elsőt.

Érdekes, hogy ezen különben is ritka pseudoinorpliosák a leírt darabon 
együtt fordulnak elő, és kiemelendő még azon körülmény is, hogy a Barytpseudo- 
morphosa által a Barytnak egy sokkal régibb és előbb létezett generatiója van 
kimutatva, mint az, mely Nagyágon még jelenleg is található és mely H öfer szerint 
a legfiatalabb telérásványoklioz tartozik. P e t e r s  szintén kimondotta azt, hogy a 
magyar traeliyt-érczteléreken egy a mostaninál régibb Barvtgeneratió is létezett, 
melynek nyomait azonban még csak a pseudomorphosákban látjuk megörökítve.

Ezeken kívül megismertet szerző még Quarcz és Haematitpseudomorphosá- 
l:at Gránát után Karinthidbdl és Szalonnal:ápscudomorphosálat (Juarez és Dolo
mit után (teherről a IIr/rg-hegységben. S c h a f a r z ik  F.

A. Cathrein : Ueber Sanssurit. (Groth’s Zeitschrift für Krystallographie und 
Mineralogie. 1882. III. Heft). Mit 4 Holzschnitten.

«Sanssurit» névvel jelölt Th. S a u s s u r e  atyja tiszteletére egy tömött, fehéres 
ásványt, melvet utóbbi «Jade»-nek nevezett volt el. Utána számosán foglalkoztak 
ezen ásványnyal és míg egyesek önálló ásvány-fajnak tekintették, addig a legtöbb 
búvár elemzések alapján változó labradorit majd anorthit összetételűnek tartotta és 
képződését másodlagos körülményekre vezették vissza. Legismertebbek az u. n. 
saussurit-gabbróban, de hazai trachytjainkban is elég gyakran találkozunk, különösen 
az andesin-labradorit földpátok rendellenes tömött, ezen tulajdonsága által magát 
már makroskoposan eláruló és saussuritnek mondott féleségével, a mely mikroskop 
alatt bizonyos nemét a granulátiónak engedi felismerni és nem egészen homogén 
anyagból áll, hanem a földpát anyaga közé nagy számú finom mikrolithok és lemez
kék tolódtak. Hogy ezek főbb anyaga földpát, arról a Szabó-féle lángkisérleti mód
szer segítségével referáló is ismételten szerzett meggyőződést, de ezen általános né
zetet szerző tvpusos tiroli saussuriten megejtett vizsgálatai is megerősítik, kinek 
azonban egyszersmind sikerűit a parányi mikrolithok természetét is tüzetesen 
meghatározni.

Szerző szerint a tvpusos saussuritek vékony csiszolatban általában homályosak 
és csak 300-szoros nagyításnál vehető ki jól szerkezetük. Ekkor színtelen, tiszta 
anyagban, mint alapanyagban, egy színtelen majd halavánv zöld, erősen kettős 
fénytörésű ásvány oszlopos mikro! itkjait- és szabálytalan szemecskéit látni beágyalva. 
Utóbbiak physikai tulajdonságai és mikroskopos szögértékei leginkább a zoisit-nak,



IRODALOM. 75

vagyis az epidot rliombos dimorph módosulatának felelnek meg, miről szerző hatá
rozott zoisit preparátumok összehasonlítása által is meggyőződött. A színtelen 
alapanyag parányi, szabálytalan, élénken polározó egyének összeségéből áll és szerző 
több oldalú, úgy vegyi, mint optikai pontos vizsgálatai, annak földpát-, többnyire 
plagioklas (albit, oligoklas), ritkábban orthoklas-természetét derítették ki, mint 
maradványát a részben zoisit által helyettesített eredeti anyagnak. Sokszor igen 
szépen észlelhető fokozatos átmenet, midőn a zoisit mindinkább való szaporodása a 
földpát szövetét megváltoztatja és a saussurites állapothoz közelebb hozza. Szerző 
némely saussuritnél a földpátos anyagban csupán epidot jelenlétét konstatálta, má
soknál ezt zoisittal keverve észlelte, de tekintetbe véve e két ásvány vegyi azonos
ságát biztos megkülönböztetés sokszor nem is lehetséges és mikroskop alatt szerző 
legbiztosabbnak véli erre nézve a pleochroismust. A saussurit képződésnél, a mely 
metamorphismus eredménye, a földpát annyiban szenved változást, amennyiben 
kovasavat és alkáliákat veszt, timföldet, meszet és vizet pedig felvesz, melyekhez 
még meglehetős mennyiségű vas is járul. Képződése hasonló folyamatokkal jár, 
mint a földpát epidotosodása. mely kettő között fokozatos átmenet is tapasztalható. 
A saussurit vegyi összetétele a legtöbb esetben hasonló a 11íész- nátrium-földpátoké- 
hoz, csakhogy kovasavban aránylag szegényebb, mészben ellenben dúsabb; ezen
kívül még tömöttségük is jóval nagyobb amazokénál, megfelelőleg a zoisit nagyobb 
tömöttségének.

Dr. Sztkkényi H.

A. Saubii : A Krakatau vulkán hamujával. ( l 'eher dir K r akutod-Aachen des 
Jahres 1 8 8 3 . Berichte der Naturf. Gesellschaft zu Leipzig Jg. 1883.)

Szerzőnek alkalma volt a lipcsei földtani intézethez beküldett vulkáni hamut, 
melyet a Krakatau 1883 augusztus 26. és 27-én szórt, tüzetesen mind mikroszkóp 
alatt, mind pedig chemiailag megvizsgálni. A hamu fehéres-szürke, laza tinóm 
por, a melyben csak ujjak közt szétdörzsölve vesszük észre a durvább szemeket; az 
iszapolásnál azonban kitűnik, hogy e durvább részek az egésznek k. b. csak egy 
negyedét képezik. Iszapolás után eme durvább részek finomabb homokhoz hason
lítanak, a melyben a szemeknek egyik része szürkés, feketés átlátszatlan, másik 
része víztiszta üveges, részint tömör, részint pedig salakosán felfújt külsejű. Ezen 
utóbbiak képezik a hamuban a legnagyobb szemeket, melyek minden tulajdonsá
gaikról könnyen mint horzsakődarabkák ismerhetők fel ; számos, leggyakrabban 
hosszúra nyújtott orsóalaku légzárványainál fogya szövete rostossá válik. Anyaga 
különben isotrop üveg, melynek egyöntetűsége csak szórványosan előforduló aniso
trop mikrolithok álfák szakíttatik meg. Vannak ezen kivül sötét üvegrészletek is, 
melyek az előbbiekkel ellentétben csak kevés légzárványt tartalmaznak, és ennél
fogva amazoknál tömörebbeknek mondhatók. Górcső alatt keresztalakban össze
nőtt magnetitszemcséket és zöldes mikrolithokat, valószínűleg augitokat tartal
maznak.

A hamuban található ásványos elegyrészeknek egy harmadik nemét képezik 
a kis 1—2'”'/»! átmérőjű víztiszta üvegfényű földpátkristálykák, a melyek között 
igen gyakran fordulnak elő jól kifejlődött egyének is. Habár polvsynthetes ikrek a, 
ritkaságok közé tartoznak, mégis optikai viselkedésük szerint plagioklasoknak lát
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szanak. A legjobban kiképződötteknél a következő alakokat sikerült felismernie r 
U(oP), iV/(ooPoc), 7' (ooT), I\ocjV), x (Poo), fi (2Poo); az M és a 1' lapok uralko
dása miatt többé kevésbbé táblás-oszlopos habitussalbirnak. E földpátok ikrei gyak
ran az albittörvény szerint vannak képezve, de nem hiányoznak más törvénysze
rintiek sem. Mikroszkóp alatt üvegzárványok, olykor a főkristály negativ alakjait 
kitöltve, apatitkristálykák és magnetitszemcsék figyeltettek meg.

Az optikai módszerek segítségével nem sikerült e földpátok természetét 
közelebbről meghatározni, ügy hogy csakis a chemiai út maradt hátra. A 0135 gr- 
anyaggal véghez vitt chemiai analysis a következőket eredményezte :

SiO‘2, a veszteségből kiszámítva . . .  ... ... ... 51.03%
A U h .  vas nyomaival . . .  . . .  . . .  ... ... 28.37 «
Ca() ... _ ... ... ___ ... 10.74- «
Na«!) ... ... ... ... ___ 8-74- «
KaO ... ... ... ... _ . . .  __ 1.11 «

100.0 0 “/ «

a miből labradoritra lehet következtetni.
A földpáton kivid előfordul a hamuban még az augit; dimensiói azonban 

már sokkal csekélyebbek és ritkán ütik meg az 1 1, alakja gyakran jól kivehető
és egészben véve oszlopos. Lapjai a következők: 0 0 P, 0 0 P0 0  és P. A magnetit 
szemek vagy szabad octaederekben, vagy pedig kis kristályhalmazokban fordulnak 
elő a hamuban.

Ugyanezen ásványok alkotják a hamu legfinomabb porát is. Jellemző a 
Krakatau hamujára, hogy ezen ásványos elegyrészek többnyire átlátszó üvegbe 
vannak burkolva, olyanba, a minőből a horzsakő darabkái is állanak.és hogy ezen 
burkok éles hegyes szilánkok körvonalaival birnak. Ezen körülmény azt bizonyltja, 
hogy valamikor összefüggésben voltak az egyes szemek egymással s hogy azon láva, 
a melynek elegyrészeit képezték, tiszta, üveges magmával birt.

Miután egyéb ásványok nem találtattak a hamuban, világosan szólallak ezen 
eredmények a mellett, hogy ez esetben egy augit-tracliyt hamujával van dolgunk. 
E feltevésében megerősítették szerzőt még a következő két analyzis eredményei is. 
Ezeknek egyike (I) vonatkozik a hamu általános összetételére, másika (II) csupán

sak a h a m u b ó l k isz e d e tt ta jtk ő é re .
I. 11.

S i(L  . . .  . . .  . _ . . .  A ,. . . . 0 3 .3 0 % 0 0 .7 3 %
A k ü s 14 52 « . . . . . . 16.59 «
E e 2 ö s, F eO  . ._ __ 5.82  « 4 .08  «
T ÍO 2 . . .  . . .  . . . 1.08 « 0 .5 0  «
CaO . . .  . . .  . .  . . .  . . . 4 .0 0  <« 3.82  «
M gO  . . .  . . .  _. . . . 1 .0 0 «  . . .  . . . 1.50 «

nyomaM nO  . . .  . . . .  . . . . . 0 .23  « . . .  . . .
NaaO . . . .  _ . . . . 5 .1 4  <« J 5 .0 5 %

veszteségből
K 2 O 1.43 « . . .  . . . kiszámítva.
H 2O . . .  . . .  . . .  . . .

Víz által kilúgozható anyagok ; főleg 
Ca és SO;, továbbá nyomai

2.17 « izz- veszt.
CO  ̂ áramban.

2 .13 «

a K és Na-nak 0 .8 2  « 

1 0 0 .1 7 % 1 0 0 .0 0 ° «
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Tekintve a hamu augitban való szegénységét, a calcium legnagyobbrészt a 
labradorit rovására esik, s minthogy ezen- mésztartalomnak a labradoritban csak 
k. b. 3% nátrium felel meg, feltehető, hogy a földiátok között egy nátriumban 
dusabh. tehát az alhitlioz közel álló féleség is foglaltatik. Mindezeket figyelembe 
véve a Krakatau hamuja Santorin némely lávájához hasonlít legjobban még pedig 
azokhoz, a melyeket E o u q u é  labradorit és álhit tartalmú augit trachytoknak 
ismert fel. • •

Az 1883-diki eruptiók által kisért hamu vizheli oldata főleg kénsavas calciu- 
mot tartalmaz; az eruptió alkalmával nagy mennyiségben kiömlött kénessav a 
vizgőz jelenlétében kénsavvá oxidálódott és ily alakban megtámadta a hamu mész- 
silicátjait, ezek calciiunával kénsavas sót alkotván. A szóban lévő vizbeli oldatnak 
készítésénél kitűnt, hogy a hamunak egy része oly rendkívüli finomsággal hír, 
hogy a folyadékot háromszor kellett átszűrni, még pedig két ízben egy kettős, har
madszor pedig egy négyes szűrőpapíron keresztül, de még ekkor is gyengén zava
rosnak mutatkozott a folyadék!

Utólagosan májusi hamu birtokába is jutott, a mely azonban szerző szerint 
az augusztusival minden tekintetben megegyezik.

Áttérve a hamu keletkezésére, mindenek előtt konstatálja, hogy az nem 
annyira a Vesuv és Aetna mikroszkopikus lávacsöppek által jellemzett halmijaihoz 
hasonlít, hanem inkább a Tunalba-é\\oz (Costarieaban) a mennyiben ez is csupa 
éles szögletes részecskékből áll. De azért nem hajlandó szerző L ang  nézetéhez 
csatlakozni, a mely szerint a turialbai hamu már a megszilárdult láva szétzuzatá- 
sából eredt volna, minthogy ezen nézetet nem tartja kielégítőnek a Krakatau rop
pant hamutömegei keletkezésének megmagyarázására. Hanem ő épen ellenkezőleg 
a láváknak hevenfolyó— de a már kivált kristályoktól szemcsés - - állapotát tételezi 
fel, a midőn a gőzexploziók — melyek, miként e füzet előbbi lapjain foglalt leírásból 
kitűnik, igen sűrűn követték egymást — azt hamuvá szétporlasztották. Az így 
keletkezett apró részek, ha kezdetben az olvadás szülte gömbölyű alakokkal bír
tak, is szédítő sebességgel légkörünk magasabb régióiba feldobva oly hirtelen hűltek 
le, hogy a legcsekélyebb mechanikai külbeliatás, a minő a szemeknek egymást való 
érintése is elegendő volt arra, hogy ezen felette rideg lávacsöppecskék újból szám
talan és most természetesen szögletes részecskékre pattanjanak szét.

Ezen nézet kielégítőnek tetszik, megjegyzendő azonban, hogy S a u e r  előtt 
már S o rby  magyarázta ily módon a meteoiitikus tuffok keletkezését; S o rby  ezen 
nézetéhez csatlakoztak később mások is, többi között C o h e n  és T s c h e r m a k , utóbbi 
a mocsi meteoritek tanulmányozása alkalmával, d Lásd jelen füzet 60-ilc lapját.)

V égre m ég  m eg em líth e tjü k , ho g y  a m e teo ro lo g u so k  és p h y sik u so k  le g n a 
gyobb része  e g y e té rtv e  LocKYER-rel a m ú lt évi n o v e m b e r és d eczem b er h ó n a p o k b a n  
a n a p  leáldozása  és felkelése  a lk a lm áv a l lá th a tó  vo lt s z o k a tlan  és r i tk a  szép piros- 
ságo t az é g b o lto za to n  eg y en esen  a  K ra k a ta u  k itö ré se k o r lé g k ö rü n k  legfelsőbb  r é te 
geibe rö p íte t t  leg fin o m ab b  p o rfe lleg ek n ek  tu la jd o n ítja . A leh e tő ség  a r r a  c sak u g y an  
m egvan , m in th o g y  k ísé rle tileg  és ta p a sz ta la ti la g  is he v an  b izo n y ítv a , h o g y  tin ó m  
o sz ta tó  por- vagy  gőzfel]égek a  n a p fé n y  k ü lönböző  rezgésse l b író  su g a ra in a k  á th a la 
dására  kü lö n b ö ző  fo k b an  k ép ezn ek  a k a d á ly t ; n é h a  csak  a  v ö rös su g arak  m e n n e k  á t, 
m ásk o r p ed ig  a n a ra n c s , a zöld  vagy  a kék su g arak . A tü n e m é n y n e k  az in d ia i
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arehipelből kiinduló vándorlása szintén megerősíteni látszik ezen feltevést. — 
E tüneménynyel azonban nem foglalkozhatunk e helyütt bővebben, hanem utalunk 
a Természettudományi Közlönynek 1 8 8 4 . februári füzetében, B a r t o n ie k  Gézá- 
tói «Az ég szokatlan pirossága» czím alatt megjelent, bő tájékozást nyújtó közle
ményre. ScHAFARZIK FERENCZ.

TÁRSULATI ÜGYEK.
JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL.

KÖZGYŰLÉS
1 8 8 4 - d i k  év i  j a n u á r  2 3 - ik á n .

Elnök : Dr. Szabó József.
Jegyző : Dr. Pethő Gyula.
Jelen voltak: Zsigmondy Vilmos, alelnök; Dr. Sehafarzik Ferencz, másod- 

titkár ; Czanyuga József, pénztárnok ; Bruimann Vilmos, Lóczv Lajos, Matyasovszky 
Jakab, Both Lajos, Báró Splény Béla, Dr. Staub Móricz, választmányi tagok; 
Bernátli József, Dr. Dietz Sándor, Farkass Bobért, Gezell Sándor, Guckler Győző, 
Halaváts Gyula, Kecskóczv Ödön, Kossuch János, Legeza Auktor, Aíakay Ágoston, 
Bennert Gyula, Szádeczkv Gyula, Szauer Arnold, Szontagh Tamás, Dr. Szterényi 
Hugó, Válva Miklós rendes tagok és számos vendég.

I. Elnök a Közgyűlést hosszabb beszéddel nyitja meg (1. a jelen füzet első 
czikkét), melynek elmondása után

II. bemutatja a múlt— 1883 évi január 24-ikén tartott — Közgyűlésnek 
Aía k a y  Á g o sto n  és Válya Miklós rendes tagok által hitelesített jegyzőkönyvet, — és

III. a mai Közgyűlés Jegyzőkönyvének hitelesítésére Gezell S á n d o r  és 
Legeza Viktor rendes tagokat nevezi ki.

IV. Pethő Gyula első titkár felolvassa titkári jelentését a társulat mult 
1883-ik évi működéséről a következőképen :

Tisztelt Közgyűlés!
Holnap lesz egy éve, hogy a magyarhoni Földtani Társulat legutóbbi tiszt

újító Közgyűlését tartotta s az ügyek vezetését a jelenlegi választmány és tisztikar 
kezeire bízta. E rövid év oly gyorsan lepergett, hogy szinte meglep bennünket 
rohanása s habozva állunk egy pillanatig: vájjon fordult-e elő ezalatt a társulat
életében olvan neveztesebb mozzanat, a melvről méltó volna részletesebben is' oszamot adni.

Egy rövid év krónikáját röviden össze lehet foglalni; s e rövid foglalatban, 
mai jelentésem folyamán, mégis nehány oly örvendetes mozzanatról emlékezhetem 
meg, a melyek, lia gyökeres átalakulást nem is — hiszen erre a mi társulatunk-, 
nak, hála az érdeklettek éber buzgalmának, nincs is szüksége — de mégis némely 
tekintetben élénkebb lendületet adott ügyeink mozgalmának.

Az esztendő kedvező jelek közt indult meg.




