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Termés-higany, Cinnabarit és Chrom-érczek Szerbiából. * —

H ofmann F e l ix  hazánkfia, a ki jelenleg kir. bányamérnök Belgrádban, a 
m. kir. földtani intézet gyűjteményét néhány Chromérczeket és Ginnaba- 
ritot tartalmazó kőzetpéldánynyal ajándékozta meg. E kőzetek egy olyan 
telérből valók, a melyet nem rég Suplja  Sztenánal az Avala  hegységben, 
Belgrád közelében fedeztek fel. A beküldött példányok a felirás szerint «a 
szerpentin és a márga határán fellépő quarczittelérből származnak. Saj
nálattal konstatáljuk, hogy a telérnek eme két mellékkőzetéből nincsenek 
mutató példányok a beküldött kis gyűjteményben.

A telérkőzet likacsos Quarczit, melynek némely példánya Pyrit-et 
hintve vagy pedig vaskosan, zsinórokban vagy nagyobb darabokban zár 
magába. A Pyritnek itt-ott még eredeti fényét és kristályaiakját (oo 0 oo) 
is láthattam, de általában mégis csak mállottnak kell mondanom. Egyik 
bomlási terménye, a Lim onit sötét rozsdaszinűvé festette az illető darabok 
telérquarczitját. Azon példányok ellenben, a melyek Pyritet nem tartal
maztak, szennyes fehérek vagy sárgásak, sűrűn tarkázva smaragdzöld és 
helyenként cochenille-vörös foltokkal. Míg a zöld foltok Chromoxyd által 
idéztetnek elő, addig utóbbi tiszta szemcsés szövetű Ginnabarit. A Cinober 
egyes telérpéldányokon erősebb bevonatként jelenkezik s úgy látszik, hogy 
a helyszínén vastagabb ereket tölt ki. Kristályokat csak egy darabon észlel
tem és ezek is csak igen aprók, k.-b. 1 m/m nagyságúak voltak. A kis kristá
lyok az n (R )  és i  (2/s R) lapok combinátióját tüntetik fel. A Cinnabaritot 
zárt üvegcsőben egy magában hevítve fekete lengületet, szódával pedig hi
gany cseppeket nyertem, a melyek a cső hidegebb részeire rakódtak le.

A főleg Chromoxydot tartalmazó példányok egyikéről vett anyagot, 
K a lecsinszky  S ándor a földtani intézet vegyésze, tette vizsgálatainak tár
gyává s a következő összetételűnek találta:

SiO*.__ ... ... ... ... ... ... 86-290
FeO ... .... ... ... . ... 0-836
AkOs ... ... ... ... ... 5-069
C1-2O2 ... __ ._   ___ ... 2034
MgO és kevés CaO... ... ... ... 0-657
H2O ... ... ... ... ... ... 3033
Kevés alkaliák. .. ... ...

97-919 %

Látni ebből az elemzésből, hogy a megvizsgált anyag egy Chrornok- 
ker-féle ásvány, csakhogy itt nem mint a svéd, franczia és sziléziai Chro- 
mokkereknél agyag, hanem főleg Quarczit festetett Chromoxyd által zöldre. 
Ez is csak olyan különböző eshetőségektől függő keverék mint amaz.

* Előterjesztetett az 1884. május 7-iki s részben a május 28-iki szakülésen.



A Chromokkeres darabok egyikén sikerült egy-ket kis szemben meg 
az eredeti Chromásványt is észlelnem, t. i. Chromit-ot, mely hasonlóképen 
mint az Okker, fűzőidre festette a bor'axgyöngyöt, mind a külső, mind 
pedig a belső lángban.

Ezzel azonban még nincsen befejezve a Quarczit-telér ásványainak 
sorozata. Előfordul benne még a Baryt és a (Juarez is. Vannak ugyanis 
egyes darabok, a melyek elég nagy rhombos rendszerű táblák (oo P, oP) 
negativ alakjait mutatják. Ezeket mint sok más esetben, itt is a rhombos 
telerásványok leggyakoribb]ára, a Barytra, vezethetjük vissza. A mi pedig a 
Quarczot illeti, az a telér-kőzetnek csaknem minden üregében feltalálható, 
oo P és oP combinátiójú kristályokban.

Mind ezen ásványok képződési módjára és successiójára nézve a 
következőket mondhatjuk.

A telér Chromitot és Pyritet tartalmazott, a mely ásványoknak nyo
mai meg most is megvannak, ezek oxydátiója folytán jöttek létre egyrészt 
a Chromokker, másrészt pedig a J 'asokker. Ezen terményeket tartalmazó 
telér egyes üregeiben és repedéseiben képződtek a Barytok, melyeket az
után egy Quarcz-generatió borított el. Mialatt a szilárd Quarczburkok alatt 
a Baryt kilúgozás által ismét eltávolodott, az alatt és részben még a Quarcz 
képződésének idejében is lengiilt fel a Cinnabarit, mely az üregekben a 
Quarczot mindig vastagon borítja, de ezen kívül is, a kőzetben elszórva, 
pettyenként és foltonként fordul elő. Az előttünk fekvő példányok bányá
szati szempontból a legszebb reményekre jogosítják a tulajdonosokat.

U. I. Néhány héttel később egy ugyanazon helyről származó újabb s 
mondhatni ritka szépségű darabbal örvendeztette meg H ofmann F e l ix  űr 
intézetünket. A 4 x  6 %, nagyságú darab alját Pyrit kepezi, erre követ
kezik vékony rétegben szürke Quarczit, amelyen szennyes,helyenként vas- 
oxydhydrát által egészen barnára festett B aryt-kristályok ülnek, és ezek 
fölött következik azután a kis geoda felületét képezve a legszebb 3—4 ‘>n}m 
nagyságú eochenillevörös színnel átlátszó, gyémántfényü lapokkal, kifogás
talan tükrözéssel biró és nagyobbrészt parallel állású Cinnabarit kristályok 
egesz csoportja, a melyek közé termés H igany  cseppekben van beszorulva. 
A Cinnabarit-kristályok már puszta kitekintésnél is mutatják az uralkodó 
el (oP) és ii (B), továbbá alárendelten az m (oo P), i (2/s B) és még két 
ellenrhomboéder lapokat. Ez a valóban csinos példány a m. kir. földtani 
intézet keletkező félben levő telérásványgyüjteményébe soroltatott be.

Dr. S chafarzik  F er en c z .

„Heterolepa“, egy új genus a Foraminiférák rendében * (ábrával). 
A városligeti artézi kút fúrása alkalmával elért tályag és márga rétegek
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* Előterjesztetett az 1884 május 28-ikán tartott szakülésen.
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iszapolási maradékában a foraminiferák közt feltűnt előttem néhány, igen 
nagy mennyiségben fellépő, a rotaliák családjába tartozó alak. Ezek egyike, 
a melyet különválasztottam s új génusbasoroztam — Heterolepasimplex —  
a Budapest környékén előforduló régibb harmadkorú rétegeket tárgyazó 

munkákban, mint Truncatulina Dutemplei, d ’Obk . 
sp. van felemlítve és leírva, melyről azonban már 
H antken  M iksa* megjegyzi, hogy az utolsó kanya
rulat kamráinak száma után ítélve inkább hasonlít 
a német középoligoczénben előforduló semmint a 
Bécs környékéről származó alakokhoz. A mi példá
nyaink és a Truncatulina Dutemplei eddigi rajzai és 
leírásai közt még más eltérések is tapasztalhatók, a 
mieink septalfelülete ugyanis nem likacsos, míg a 
Trunc. Dutemplei septal felülete a közlött rajzok 
és leírások szerint mindig likacsosnak van feltűn
tetve ; az utolsó kanyarulat továbbá nem támasz

kodik csak az alsó oldalon az utolsó előttire, hanem a felső oldalra át 
is hajlik; végül a szájnyílás a septalfelület felé egy kiemelkedő lemezzel 
van határolva, melynek nyoma d’Or b ig n y ** rajzán meg van ugyan, de 
melyről későbbi kutatók nem tesznek említést. E szembeötlő eltérések 
után a héj belső tanulmányozására tértem át, melyből a következők derül
nek ki. (Lásd a mellékelt vízszintes hosszmetszetet.)

A kezdő kamra körül lassú nagyobbodás mellett két egész négy sor 
kamra ül.

A növekedési iránynyal párhuzamos lemezekből álló héj külső része 
meglehetős széles, egymáshoz közel álló pórusokkal át van lvukgatva, azon 
helyek kivételével, a hol egy válaszfal a külső héjjal és a hol a héj felső és 
alsó része egymással egyesül, mert ott tömör.

Tömörnek látszik egyszersmind a héj belső része a kezdő kamráig is, 
mert csak ritkán található egy még megmaradt pórus, a legtöbb valószínű
leg valami callosus anyaggal van kitöltve.

A válaszfalak hátra hajlott, a héj alkotásában résztvevő és megvas
tagodott pórus nélküli lemezből állanak. E lemezek azon részei, melyek 
közvetlenül a szájnyílásokat környezik, igen erősen meg vannak görbülve 
és előre hajlítva, miáltal alapját vetik a kívülről szegélyül szolgáló leme
zeknek.

A kamrák egész belsejükben egy külön, igen átlátszó kéreggel is ki 
vannak bélelve.

* H antken, A Clavulina (Szabói rétegek faunája; A m. kir. Földtani Intézet 
Evkönye. IV. kötet, Budapest. 1876. p. 61.

** d’ORBiGNY, Die fossilen Foraminiferen des tertiären Beckens von Wien. 
Paris. 18 6. Tab. V III. Fig. 1 9 -2 1 .
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Az átvizsgált anyag között a Heterolepa simplex-en kívül még más 
három ugyanezen nemhez tartozó fajt ismertem föl. Ezek a Heterolepa 
costata, H. praecincta és H. bullát a n. sp.

Fajaink a ScHWAGER-féle systemabeli meszes, likacsos héjju alakok 
második csoportjába helyezendők, a melyben az egy síkban fekvő kamráju, 
kúpidomu héjak vannak összefoglalva. Ennek harmadik osztálya két al
osztályra esik szét, a szerint a mint a likacsok sűrűn állanak egymás mel
lett vagy távol vannak egymástól.

Hogy a Heterolcpa génust e systemában jól elhelyezhessük, ez alosz
tályok elsejét ismét két részre osztjuk és a következőképen csoportosítjuk :

1. a. A likacsok sűrűn állanak egymás mellett, likacsos kamraválasz
falakkal (Orbulina, Ovulites, Globigerina stb.)

1. b. A likacsok sűrűn állanak egymás mellett, a kamraválaszfalak 
likacstalan lemezből állanak (Heterolepa).

Alkalmas anyag hiányában nem voltam képes a bécsi medencze típu
sos alakja, a Truncatulina Dutemplci, d’Orb. sp. és a mi fajunk között az 
azonosságot kimutatni. F ranzenau Á goston .

A bogdáni Csódi hegy Zeolithjai.* Már régóta ismeretes a minera- 
logusok előtt, hogy a Csódi hegy Biotit-Ampliibol-Labradorit-Gránát-Tra- 
cliytjának felsőbb régióiban (a koronauradalom felső bányájában, a mely
nek jelenlegi bérlője Wallenfeld Károly) az üregekben Calcit, továbbá a 
Zeolithok közül a Chabasit és a Stilbit fordulnak elő. Minap meglátogat
ván ezen kőbányát B öckh J ános igazgató úrral, a felsoroltakon kívül még 
az eddigelé innen ismeretlen Analcim -nek szép kristályait is találtuk. Ez 
az utóbbi Zeolith víztiszta, rendesen csak I—± m[m, igen ritkán nagyobb. 
Csak két esetben találunk 8 mjm átmérőjű kristályokat, a melyeken a 2 O2 -1 1  

kívül a nagyobb példányokon még a oc 0 oo is fellép alárendelten. Alak
jára nézve tehát igen jól különbözik a vele együtt előforduló Chabasittól 
(egyszerű egyének és átnőtt ikrek, B, — aB, — V2 B, mely utóbbiak közös 
főtengelylyel bírnak és a bázis irányában 60°-nyi forgatást tüntetnek fel), 
valamint a Stilbittől is ( o c  P 0 0 , o c  P 0 0 , P, oP). Az Analcim lángkisérle- 
tileg szintén jól különbözik a Chabasittől és a Stilbittől, amennyiben csen
desen olvad víztiszta gyöngvgyé, míg az utóbbi kettő erősen duzzadva 
válik gömbbé V2 p. alatt. Ezen kívül még nagyobb Natriumtartalinánál 
fogva is eltér az Analcim a társásványaitól.

A successiót illetőleg láthatjuk a gyűjtött példányokon, hogy legidő
sebb ásvány az üregekben a Calcit (Bs), a melyre mindenütt Chabasit követ
kezik ; a Chabasitnál fiatalabb az Analcim és a Stilbit, a mennyiben ezeket 
még Chabasitra is felnőve találtam. Gyakran azonban egyedül tölti ki az
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Analcim az üregeket. Az Analcim, mely chémiailag Nátrontimhydrosilicat 
(Na2 Ü, AI2 O3 , 4Si0á, 2BL0) és átlag 12—14 °/o Na20-t tartalmaz, a Csódi 
hegy ezen házisos földpátú trachytjának egy valóban nem várt, de ép 
azért annál érdekesebb ásványa. Pr. S ch afa rzik  F e r e n c z .

Pelsőcz-Ardó ásványairól dr. S chm idt  S ándor tagtársunk az áprilisi 
szakülésen hosszabb előadást tartott, melynek kivonatát, minthogy az érte
kezés a Természetrajzi Füzetekben fog megjelenni, egyik tagtársunk föl- 
jegyzései után a következőkben foglaljuk össze.

Előadó S em sey  Andor úr áldozatkészsége folytán tehetett kirándu
lást Pelsőczre, Gömörmegyében, a mely vidékről már M aderspach  L iv iu s  
es S türzerbaum  J ó z sef  közöltek egyet-mást. Utóbbi azon kőzetet, a mely
ben a czínkérczek előfordulnak, alsó-triaszkorinak ismerte föl.

Előadó a Pelsőczön található ásványok előfordulásáról, továbbá azok 
krystallographiai és chémiai viszonyairól következőképen szólott.

A Pelsőczön talált ásványok a következők:
Smithson it ; előfordul egy sárgás dolomitos kőzet üregeit kibélelve, 

mint vastag, gyakran szőllőded bekérgezés ; színe piszkos sárga egész kékes 
szürke. Szövete finoman sugaras rostos s a mellett héjjas szerkezetű, mit 
különösen egy leütött darabkán jól észre lehet venni. Ezen utóbbi szerke
zet a színezésben mutatkozó csekély kiilömbségek által válik feltűnővé. 
Előadó az egyféle színárnyalatú rétegből választott ki nagy gonddal tiszta 
anyagot, a melyet L oczka J ó z se f  a  nemzeti Muzeum vegyésze elemezett. 
Elemzésének számai a következők:
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CÖ2 ... ... ... ... ... ... 34-69 %
ZnO... ... ... ... ... ... 63-23
CaO .......... ... ... .......... 101
PbO... ... ... ... ... ... 0-75
CdO ... ... ... ... ... 0-02
M g O ... ... ... ... . . .  ... nyom

99-70
Figyelemre méltó a csekély CdO és továbbá a CaO tartalom, mely 

utóbbi valószínűleg a vékonycsiszolatokban górcső alatt látható interpo- 
sitiókra vezethető vissza.

A Galenit Sphalerit-tel keverve vaskosan fordul elő ; s mig a Galenit 
elég üde, addig a Sphalerit mállottnak mondható. A mállottabb Galenit- 
részletek üregeiben az ennek elmállásából keletkezett Cerussit kristályok 
fordulnak elő, a melyeknek kristály alakj a az altaival egyezik meg. Alakját 
előadó egy a nemzeti Muzeum laboratóriumából kikerült csinos famintán 
mutatta be. Lapjai a következők : 0 0  P, 2 P oc, P, 4 P 0 0 , oo P 3, Poo, V2P 0 0  

1 2 P C O , oP, s ű P o c  és 0 0  P 0 0 ,  a melyek közül a három első az uralkodó. 
Azok a kristályok, melyek az üdébb Galenit-részleteken fordulnak elő, vas-
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tag hatszöges táblás habitussal bírnak, a lapokra nézve pedig teljesen meg
egyeznek az előbbi inkább hosszúkás alakokkal.

A Galenit második mállási terménye gyanánt fordul elő, de csak igen 
ritkán az Anglesit. L ang az Anglesit kristályokon 12 typust különböztetett 
meg, és a talált pelsőczi kristályok ezek közül a ritkábbak egyikéhez tar
toznak. Ha a kristályokat a Baryt analógiájára állítjuk fel, a nagy lapot 
oP-nek véve, akkor a következő lapokat különböztethetjük meg. Uralkodó 
oP és oo P, továbbá lU P <x, Va P oo, P.

A Smithsonit keletkezését illetőleg eddig az a nézet uralkodott, hogy 
a dolomitos kőzetben a fémek szénsavas oxydjai finoman eloszlott állapot
ban vannak jelen, nevezetesen a FeCOa, MnCCL, ZnCOs, s hogy ezek a 
Dolomit anyaga, a könnyebben oldható CaCCL és MgCCL kilúgozása után 
hátramaradnának. Adolf Schmidt, ki a wieslochi Smithsonittelepeket 
(Badenben) behatóan átkutatta, volt az első, a ki, minthogy nevezett bányá
ban egyszerre Sphaleritra bukkantak, a Smithsonitot a Zinksulphidból 
származtatta le. Előadó a Pelsőcz-Ardón található Galenit és Sphalerit 
erezek oxydálásából és alkatrészeinek a Dolomitéival való cserebomlásából 
a következő vegyületek keletkezését tartja lehetségesnek
PbSOi =  Anglesit . PbC03 — Cerussit CaSOi-t- 2HáO=Gypsz 
ZnSOi + 7 H2 O =  Goslarit ZnCOs =  Smithsonit MgSOi + 7H,2 0=Epsom it

Ezek közül az Epsomit és Goslarit könnyen oldhatók, a gipsz arány
lag szintén még igen könnyen oldódik és ennélfogva eltávolodik, legalább 
nem sikerült még eddig ezt az utóbbi ásványt Pelsőczön megtalálni. A többi 
vegyület pedig vízben csak nehezen oldható, és ezeket tényleg sikerült is 
előadónak megtalálni. Ennek következtében előadó a Smithsonit telepek 
keletkezését illetőleg teljesen csatlakozik Adolf Schmidt nézetéhez, a mely 
szerint a Zinksulphid szolgálhatott a Smithsonit képződésére alapul.

Ardó régi bányájában a Galenitet bányászták, melyben az ezüstnek 
is van nyoma; míg a sokkal értékesebb Gálmát nem ismerve, a hányá
sokra kidobták, a hol addig hevert, míg egy véletlenül ott járó porosz, 
G eorg v. Giesche a becses anyagot fel nem ismerte és a bányákat a hányá
sokkal együtt kibérelte. A Zinkcarbonát jelenleg felső Sziléziába exportál- 
tatik s ott kiolvasztatik. A most művelésben levő bánya 35—40 mj  mély
ségű és a bányatelepen egy chémiai laboratoriummal van fölszerelve. 
A Gálma azonban fogyni kezd, és erre nézve előadó azt véli, hogy a tele
pek folytatását leginkább ott kellene keresni, a hol a Galenit és a Sphalerit 
mállott kinézésű, tehát nem annyira a mélységben, hanem inkább a fel
színhez közel eső régiókban.

Az érdekes előadás befejezése után Zsigmondy Vilmos alelnök meg- 
jegyzi, hogy Kucsajnán (Szerbiában) a viszonyok teljesen megegyeznek az 
előadottakkal, hogy ott is a Gálma csak a felső régióban volt található,
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míg a mélységben Galenit és Sphalerit következett. Gipszet ott sem 
találtak.

Dr. Szabó J ózsef elnök hivatkozva a társulat egyik régebbi ülésén 
tartott előadására, fölemlíti, hogy Lauriumban (Görögország) az ólom és a 
Zinksulphidok szintén a mélységet foglalták el, míg a felsőbb régiókban 
Zinkcarbonát rakódott le, a hová a felszálló vizek hozták fel.

R hinoceros- é s  M am m uth-csont le letek . * Az ez idei tavaszi kirán
dulásaimon sikerült néhány ősemlősnek csontmaradványait, előbbi tulaj
donosaik szives készsége útján, a m. kir. földtani intézet gyűjteménye 
részére megszerezni.

Egyike ezeknek egy Rhinoceros tichorrhinus, Cuv. alsó állkapcsának 
jókora mellső darabja 5 jól megtartott foggal, mely az O-Buda fölötti 
Kis-Czell melletti Holdspach-fele mészkőfejtőben találtatott. E szép pél
dány a diluvialis mésztuífának egyik pisolithos telepéből került ki. Az emlí
tett állkapocs sokszor változtatta birtokosát, míg végre Müller J. kiállítási 
főmérnök birtokába került, a ki azonban megtudván, hogy a földtani inté
zet e darab birtokára nagy súlyt fektetne, legott a legnagyobb szivességgel 
átengedte gyűjteményünk számára.

Egv másik nem kevésbbé becses darab egy jókora nagy rész egy Ele- 
phas primigenius, B lum. (mammuth) koponyájából. — A töredék ma
gában foglalja a bal orrmánycsontot, az agyar medrét, a.szemgödörnek és a 
felső állcsontnak egy részét, a mely utóbbiban még egy teljesen sértetlen 
fog ül. Ehhez mellékelve volt még egy jobboldali felkarcsont is. Mind a két 
darab a Tisza egyik elhagyott medréből ásatott ki Nagy-Rév táján. Első 
birtokosa J alsoviczky úr intézetünk egyik jóakarójának ajándékozta, ki 
azt azonban kérésemre a földtani intézet rendelkezésére bocsátotta.

Szobbi kirándulásom alkalmával Méry F erencz úr, letkési tanitó és 
postamester a Rhinoceros tichorrhinus állkapcsának egy kisebb töredékét, 
két sértetlen foggal, adta nekem á t , melyet a letkési határban a Bak
szarva puszta táján a Löszből ástak ki, úgy szintén egy Elephas prim ige
nius fogat, mely Szálkától Ny-ra a dombokat borító löszben találtatott.

Dr. Schafarzik F erencz.

F igy e lm ezte tés  és  kérelem  a Bacillariákat és Diatomaceákat tar
talmazó kőzeteket illetőleg. Dr. P antocsek J ózsef gyakorló orvos Tavarno- 
kon (Nagy-Tapolcsány mellett) évek óta foglalkozik azon kőzetek (csiszoló 
palák es menilit palák) vizsgálatával és tanulmányozásával, melyek fosszil 
Bacillaria és Diatomacea maradványokat tartalmaznak. A szükséges anyag 
beszerzésénél a fősúlyt a hazai előfordulásokra fordította és ezen czélból

* Az 1884. május 7-iki szakülésből.
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dr. Szabó J ózsef egyetemi tanárhoz is fordult, kérve tőle az egyetemi 
ásványtani intézet tulajdonában levő ilynemű kőzetekből és hogy munká
jánál kritikailag is járhasson el, a már Neupauer által régebben feldolgozott 
szép anyag eredeti példányaiból is kért. Dr. Szabó tanár P antocsek eme 
kérésének szokott előzékenységgel és buzdító jó akarattal eleget teendő, 
mintegy 65 ilyféle kőzetet küldött neki. — P antocsek úr ezenkívül igen 
sok külföldi (ausztráliai, amerikai) anyagot is szerzett.

Az eddigi eredményekről néhány rövid levélben a következőket volt 
szives dr. Szabó tanár úrral és velem előlegesen is közleni.

A küldött hazai Menüitekből csiszolatokat készíttetett, de ezek Bacil- 
lariakat nem tartalmaznak.

A  veróczei, szoko lü i (Hontmegye), lö rinczi (Nógrádmegye) kőzetek erő
sen megtámadott Bacillariákat tartalmaznak, melyek nem igen határozha
tók meg. — A  gyöngyös-pa ta i kátrányos mészpala igen érdekes. Ezen 
réteg elegyesvíz lerakodásra enged következtetni. — A  dem énd i (Hevesm.) 
anyag csupa Melosira arenaria, radulata, nehány Gymbella és egy új Gon- 
phonema stb. fajokból áll. — Az crdöbényei rétegek anyaga igen gazdag 
Bacillariákban. — A  szurdok-püspök ii kátrányos Menüit egyetlen ilyfele 
honi kőzet, a mely nagy könnyedséggel hagyja magát kezelni és szép p re
parátumokat ad. — A  h id a sd i (Bárányára.) lerakódás igen szép kétféle 
anyag. A tömöttebb, világosabb színű és bizonyára vastagabb rétegzetű 
csak Melosirából, a sötétebb színű vékonyabban palás Melosira, Gompho- 
nema, Cymbella és számos Spongillitesből áll.

P antocsek azonban a legkitűnőbb anyagnak a fds'ó -csztergályi már- 
gát (?) találta. Igazi elragadtatással ír róla s azt állítja, hogy ennek nin
csen párja «nec urbi, nec orbi.» Ez az egyetlen valóságos tengeri lerakódás 
az eddig átvizsgált magyarországi anyagok között. Benne ez ideig 8 0  f a j 
n á l több B a c illa r iá t és D iatom aceát fedezett fel és a jelesebbeket 5 táblára 
rajzolta le.

Horvátországban D olejbó í (Zágráb mellett) egy tengeri eredetű kátrá
nyos márgapalát (mely ez ideig ismeretlen volt) szintén megvizsgált és 
feldolgozott. Az erre vonatkozó munkában 5 7  B a c illa r iá t és 3 5  D ic tyo ch á t 
ír le és 2  tábla rajzot készített.

Dr. P antocsek úr végre, hogy munkáját kiegészíthesse, kér élesdi 
m árgát, m a gyar-herm ányi csiszoló palát íigy szintén hasonló anyagot Z a -  
m ntó  és F üzesér (Zemplénm.) környékéről. Az egyetemi ásványgyüjtemény 
ezen helyekről való anyaggal nem rendelkezik. Azon szaktársaink, kik ezen 
vidékeken laknak, nem csak P antocsek úrnak, de a tudománynak is jo 
szolgálatot tennének, ha a hiányzó anyagot a vizsgáló részére megszerez
nék s társulatunk titkári hivatalához beküldenék. Szontagh Tamás.
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