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FÖ LD TA N I KÖZLÖNY
HAVI FOLYÓIRAT

MAGYARORSZÁG FÖLDTANI, ÁSVÁNYTANI ÉS ŐSLÉNYTANI MEGISMERTETÉSÉRE 
S A FÖLDTANI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE.

Megjelenik havonként két vagy három nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal. A magyarhoni 
földtani társulat rendes tagjai 5 írt évi dij fejében kapják. Előfizetési ára egész évre 5 írt.

XX. KÖTET. 1890. NO VEMBER DECZ EMBER, 11-12. FÜZET.

NÉHÁNY ÁLLÍTÓLAGOS ÁSVÁNYVÍZ BEEEGMEGYEBEN.
Dr. Traxler LÁszLÖ-tól.

Több év óta érdeklődvén Beregmegye ásványvizei iránt, bő alkalmam 
volt tapasztalni, mennyi téves adat kering az irodalomban ezek chemiai 
alkata felől, mennyi sok forrás említtetik illetéktelenül a beregmegyei 
ásványvizek sorában. Ezen utóbbiak egy részéről czélom most tényekkel 
kimutatni, hogy ezeket részint csak a nép hite folytán tartják ásványvizek
nek, részint pedig daczára a szerzők állításának, nem is léteznek.

Czélszertíségi szempontból külön fogom felsorolni a források lelőhelyeit, 
a chemiai vizsgálat adatait, és a hőfok-méréseket.

I. A források lelőhelyei.
Az itt felsorolt adatok megszerzésére az egyes forrásokat mind a hely

színen kerestem fel, a közvetlen tapasztalás folytán tehát nem valószínű, 
hogy valamiben tévedhettem volna. Felsorolom a szerzők adatait is. A helyek, 
a melyekre többször fogok hivatkozni, Crantz, L a L angue, Kitaibel, W achtel, 
L inzbauer, H ärdtl és B ernáth általánosan ismert müvein kívül a követ
kezők :

Turóczy L. Ungaria suis cum regibus etc. Nagy-Szombat, 17G8.
Tognio L. Tekintetes Béregvármegye ásványos vizeiről. Orvosi tár, 

1841. évf. II., 389—400 1.* **
L ehoczky T. Beregmegye monográfiája. Munkács 1883.

* Bemutattatott a m. föltani társulat 1890. januárius hó 8-án tartott szak
ülésen.

** T ognio ezen értekezésében azon adatokat sorolja fel, a m elyek h ez m ásod
kézből, levelezés útján  jutott.
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1. Alsó-Hrabonicza. Ide tartozó ásványvizeket említ Crantz, La Langue, 
Härdtl és Lehoczky, utóbbi szerint ez vasas és kénes, 1832-ben 
dr. Cserszky, 1843-ban pedig Tognio elemezte volna. Mindezen adatok 
azonban a szinyáki forrásokra vonatkoznak, a melyek régente Alsó-Hrabo
nicza határába tartoztak.

2. Alsó-Schönborn. Tognio szerint némely régibb írók itt ásványvizet 
említenek. Crantz valóban szól a (fons) Schönbornensis-ről, de nekem a leg- 
tüzetesebb utánjárással sem sikerült sem Alsó-, sem Felső-Schönborn liatá 
rában oly forrást találnom, a melyet a Crantz által gondoltnak lehetne tar
tani. Minden valószínűség szerint összetévesztés ez vagy az izsnyétei forrás
sal, vagy ha Crantz Schönborn alatt Felső-Schönbornt értette, az ehhez igen
közel eső, de a munkácsi határba tartozóval./

3. Ardánháza. Itteni vizet Wachtel említ először; L inzbauer savanyú
vizet, Lehoczky pedig konyhasósat gondol itt. Eddigelé innen csupán egy 
forrást ismerek, a melynek vizéből Kossey Elek úr szíveskedett részemre 
próbát küldeni. Ez a papiak szomszédjában lévő ház kútja, a melynek vizét 
a köznép gyógyerejűnek tartja, de mely ennek daczára nem ásványvíz.

4. Berezmka. Tognio említi, hogy «itten egy kénes vizű forrás van»; 
Linzbauer és Härdtl berezinkai savanyúvizet emlegetnek; Lehoczky pedig 
részletesen elmondja, hogy a «zdorova kernicza» — egészség kútja — vasas 
és kénes, és hogy ez már egy 1781-iki összeírásban is említtetik. A nevezett 
forrást a falutól északkeletre, mintegy 1000 lépésnyire találtam meg az 
erdőben, a patak partján trachyttufából fakad. Van ezenkívül itt még egy 
gyógyhírben álló forrás, az országúttól nyugotra, a munkácsi «Város-erdő»» 
szélén, a Pleszl patak jobb partján.

5. Bukovinka. Crantz szerint «Bukován» megvizsgálatlan ásványvíz 
van ; La Langue jóllehet előszavában határozottan megmondja, hogy minden 
adatot Crantz-tói vett át, ezt savanyúvízforrásnak mondja; a későbbi szerzők 
közül csak Fényes említi a «bukóvá»-i savanyúvizet. Teljes biztossággal 
mondhatom, hogy Bukovinkán, valamint ennek közelében sehol savanyúvíz- 
forrás nem létezik, hanem egész sereg oly közönyös, hideg forrásvíz, a me
lyeknek a nép hite gyógyhatást tulajdonít. Ezek a következők : a) A «Nededa 
Polyánka» nevű hegyi kaszáló mellett: «Nededa kernicza». b) Az élőbbem
től nem messze, lent a völgyben, a Bepedéről Bukovinkára vezető út jobb
oldalán, ez a tulajdonos neve után «Hózanova kernicza»-nak neveztetik. 
c) A Bukovinkáról Repedére vezető hegyi út mentén: «Háneszova ker
nicza. »

6. Felső-Schönborn. Az összes szerzők közül egyedül Crantz és La 
Langue említ itt ásványvizet. Felső-Schönborn határában nem sikerült 
nekem semmiféle forrás nyomára jutnom. (L. Alsó-Schönborn ez. a. is.)

7. Izsnyéte A Szilas és Felső-erdő közötti tisztáson, a pataknak 
Izsnyéte felé eső partján van egy gyógyhatásúnak tartott forrás. Ezt sehol

(282)
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BEREGMEGYEI ÁSVÁNYVIZEK. 383

üem találtam ugyan az irodalomban említve, de feljegyzem, mert úgy lát
szik, hogy azonos Crantz (fons) Schönbornensis-ével. A forrást oly állapotban 
találtam, hogy chemiailag egyáltalán nem vizsgálhattam meg vizét.

8. Klacsanó. Az itteni ásványvizet Baronyai közlései után T ognio 
hozta forgalomba, a melyet L inzbauer és H ärdtl már savanyúviznek tar
tanak. Ez a «Nefelejts» nevű erdőcske alatt fekszik, mintegy G m mély kút, 
a mely az időjárás szerint majd színig van vízzel, majd pedig csak a feneken 
van egy kevés iszapos lé. A H ünfalvy által említett «Háromkép» Munkács
hoz tartozik.

9. Klastromfalva. A Hát-hegység délnyugati oldalán van a «Bur
dánké» forrás, a melyet T ognio «könkénegszeszt és sókat» tartalmazónak, 
H ärdtl savanyúvíznek, L ehoczky pedig salétromosnak és kénesnek tart. 
Lefolyás nélküli forrás, a melyben a hegyről lefutó iszapos esővíz is meg- 
gyülemlik.

10. Lmika. Eddig egy szerző sem említette a laukai forrást, amely itt 
nagy hírben áll; csekély vastartalma okozta azt, hogy egyes vállalkozók itt 
fürdőt alapítottak, a mely azonban csakhamar megszűnt.

11. Munkács. Négy ásványvíznek is kellene itt lenni. Egyet T ognio 
említ a Nagy-Hegy alatt, de a szerző leírása után pontosan feltalálható 
helyen jelenleg semmi forrás sincs. A másik a Felső-Schönborn felé vezető 
út jobb oldalán az erdőszélén van («Kizsóka»), és L ehoczky szerint «kön- 
kéneg szagú». A harmadik a várbeli kút, a melynek vizet H ärdtl szerint mint 
savanyúvizet emlegetnek; mindenkit biztosíthatok róla, hogy ezen vízből 
naponta több száz ember meríti ivóvizét, a nélkül, hogy csak eszébe is jutna 
valakinek ezt savanyúvíznek tartani. A negyedik a «Háromkép» mellett 
van, hajdan fürdőhely volt («Város-fürdő»), ez idő szerint kútja oly módon 
van beszegezve, hogy cliemiai vizsgálatra belőle vizet nem meríthettem.

12. Oroszvcc/. A Zsornina-hegy alatti bő lefolyáséi «Szvjata kernicza»-t 
már T ognio említi, és értesülése szerint ez kénes és vasas; B ernáth ezen
kívül említ itt még két fürdőt, amelyek egyike 10, másika 1G kádas lenne. 
A Szvjata kernicza mellett épült ugyan 1872-ben egy szerény épület, a mely 
azután két év múlva el is hamvadt, de távol állott attól, hogy 10—16 kádas 
fürdőnek lehetett volna nézni; ezenkívül nem volt Oroszvégben semmiféle 
fürdő, hacsak nem a Munkács melletti «Új-fürdő» van itt értve, a melyet 
azonban Munkácson nem tart senki sem gyógyfürdőnek; a H ärdtl által 
említett savanyúvíznek sincs itt híre sem.

13. Podhering. A mint Túróczy írja, vannak források, a melyek 
daczára annak, hogy nem savanyuak, tiszták és iszaptalanok, mégis «vim 
habent medicam». «In Beregiensium plaga, supra Munkacsinum eo in 
monte, qui Oroszvégiensi opponitur, habuitque Basilianos olim Moniales, 
est fons, qui sommum con.ciliat, articularibusque medetur morbis.» Ezen 
forrás most is létezik (Na tenu kernicza), T ognio értesülése szerint kénes
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és vasas, H unfal vy «égvényes savanyú víznek» tartjs, H ärdtl pedig — 
bizonyára mert Podhering mellett timsógyár volt, a hol hajdan a Muzsaly- 
ból hozott timkövet dolgozták fel — gyanakszik ezen vízre, hogy nem-e 
timsótartalmú savanyúvíz?! Chemiai alkatáról egyedül Túrőczy mond valót, 
«nec acidus, et purus praeterea ac illimes», hogy ha t. i. van benne víz; az 
legtöbbször azonban ki van száradva. A másik forrást L ehoczky említi elő
ször, szerinte ez vasas lenne (Kaszás-forrás, Bálint-forrás). A harmadikat 
(szentiniczi két forrás), a melyet levéltári adatok után * szintén ezen szerző 
említ, biztosan nem tudtam feltalálni. Létezik ugyan a Kamen hegy alatt, 
ennek keleti oldalán két közvetlen egymás fölött fakadó forrás, a melyeket 
gyógyczélokra használnak, de «szentiniczi forrás»-nak nem hallottam ezeket 
nevezni; a kettő közül csak a felsőt vizsgáltam meg chemiailag, mert ezt 
inkább használják.

14. Puszta-Kér epecz. Tognio szerint némely régibb irók itt ásvány
vizet emlegetnek. Crantz ugyan felsorolja a (fons) Koropetzensis-t, de ez 
bizonyára a Felső-Schönborn (más néven Felső-Kerepecz) melletti, vagy 
pedig az izsnyétei lesz, a mely közel esik Puszta-Kerepeczhez.

15. Rákos. L inzbauer hozza fel az itteni ásványvizet. A temető mel
letti árok partján van egy kútféle üreg, a melynek vizét kuruzslásra hasz
nálják, de a midőn ezt felkerestem (1888. jun. 9.), egészen kiapadva talál
tam. K itaibel aqua rákosiensis-e nem egyéb mint a ruszkóczi forrás.

16. Ruszkócz. «Munkácstól nem messzire, több erekből fakad egy víz, 
a mely vasrozsdát rak le, szaga olyan, mint a vassók gyönge oldatáé, íze is 
hasonló. Van benne szabad szénsav, szénsavas és sósavas szikéleg, csekély 
mennyiségű és szénsavas vasélecs.» Ezeket mondja K itaibel (ToGNio-nál), 
a melyekhez még hozzáteszi: «Prsecipitatum acidi carbonici totius e vol. gr. 
18'700 — IBs® gr.» Fel kell tenni, hogy azon forrásból fakadt ezen K itaibel 
megvizsgálta víz, a mely a Nyomás patak balpartján volt, de már sok óv óta 
be van temetve, mert a jelenleg gyógyczélokra használt jobbparti kút vize 
nem felel meg K itaibel elemzésének, több ilyféle forrás pedig nincsen 
Kuszkóezon.

17. Szent-Miklós. «A Holiczi vagy Holicski erdőben levő forrás, a 
mely Hadzsegűkának, vagy Szjata kerniczának neveztetik, úgy látszik vasat 
foglal magában.» (Tognio). L ehoczky szintén vasasnak, és az iványiihoz 
hasonlónak véli.

18. Závidfalva. Itt a szerzők hol konyhasós, hol savanyúvizet emle
getnek. En egyetlen forrást láttam itt, ez nem ásványvíz, a többiek közt

* A munkácsi uradalmi levéltárban őrzött liatárjárási okmányokbau, gazda
tiszti jelentésekben a beregmegyei ásványvizekre nézve igen sok érdekes adat, régi 
elemzés foglaltatik; kétségkívül kívánatos lenne, bogy ezek egész terjedelmükben 
közzé tétessenek.
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BEREGMEGYEI ÁSVÁNYVIZEK, 385

azonban — mert több is van ott — lehet, hogy van sós forrás i s ; savanyú- 
vízről azonban az odavalók közűi senki sem tud semmit.

II. A chemiai vizsgálat.
A vizsgálatra szánt vizet az árdánházi kivételével a szokásos vigyázat

tal mind magam merítettem. A chemiai vizsgálatot a következő módszerek 
szerint végeztem:

Az összes szilárd részek mennyiségét 100 cm3 víznek elpárologtatása 
és a maradék megmérése által határoztam meg. A csészében levő maradé
kot 5 cm8 vízben feloldván (lehetőleg), Vio normál ezüstnitrát-oldattal tit- 
ráltam meg benne — káliumchromáttal indikálván — a chlort*

100 cm3 vízben Vio normál sósavval főzés közben — cochenillel indi
kálván — titráltam meg a kötött széndioxydot. A lehűlt elegynek Clark 
módszere szerint határoztam meg a keménységét, a melyet egyszerűség 
végett csupán mésztől származónak számítottam.**

Végül 100 cm3 vízben határoztam meg a szabad és a. n. félig kötött 
széndioxydot Pettenkoffer szerint.

Az így nyert számok, ha nem is mondhatók teljesen szabatosaknak, 
mégis a hozzáértőnek teljesen elegendők arra, hogy belőlük a víz chemiai jel
legét megítélhesse. A hol ezeken kívül még minőségi vizsgálatra is volt szük
ség, azt az általánosan elfogadott módszerek szerint végeztem, és csupán azt 
kell megjegyeznem, hogy nem vettem számba a vas, kénsav stb. oly csekély 
mennyiségeit, a mennyi minden természetes vízben előfordul.

A vizsgálatok eredményét 1 1-re számítva a következő táblázatba fog
laltam össze:

A forrás lelőhelye és neve Megjegyzés
Szilárd
részek

összege
Cl

Kötött
c o 2 Ca

Szabad 
és f. k. 

C02

Ardánháza — 0,165 0,029 0,039 0,021 0,000

ßerezinka, Zdorova-Kernicza _
Vasat és ként 
nem tartal

maz
0,250 0,005 0,173 0.041 0,086

Berezinka, a « Város erdőn mel
letti forrás . . .  . . .

-

0,155 0,025 0,088 0.029 0,064

:;'s A kis m en ny iségű  viz  által leh ető leg  elkerü ltem  azon hibát, a m ely et ezen  
m ódszernél az ezüstclirom at oldókonysága okoz.

: ' Clark m ódszerének ezen m ódosítása által elkerü ltem  azon sokszor je len té 
ken y  hibát, a m elyet a szabad szénsav okoz.

Földtani Közlöny. XX. köt. 1890. (285) 25
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A forrás lelőhelye és neve Megjegyzés
Szilárd
részek
összege

Cl Kötött
C02 Ca

Szabad 
és f. k.

C02

Bukovinka, Nededa-Kernicza_ — 0,165 0,007 0,086 0,003
.

0,056

Bukovinka, Hózánova-Kernicza — 0,230 0,005 0,155 0,060 0,168

Klacsanó, Nefelejts. . .  . . .  . . . — 0,165 0,005 0,001 0,004 0,001

Klastromfalva, Burdankó  . . .
Ként és salét

romot nem 
tartalmaz

0,270 0,086 0,061 0,036 0,035

Lauka
Literenkint 

0,012 gr. vasat 
tartalmaz

0,120 0,025 0,037 0,035 0,121

Munkács, Rizsóka  . . .  . . . Nem kénes 0,176 0,005 0,029 0,009 0,086

Oroszvég, Szjata-K ernicza  ... Nem kénes és 
nem vasas 0,240 0,032 0,078 0,036 0,099

Podhering, B álin t-forrás . . . Nem vasas 0,175 0,017 0,049 0,044 0,059

Podhering, Szentiniczi-forrás_ _ « (( 0,100 0,003 0,069 0,011 0,048

Buszkócz . . .  . . .  . . . <1 (( 0,165 0,025 0,034 0,015 0,026

Szent-Miklós, Hadzsegüka « (( 0,150 0,007 0,057 0,017 0,033

Závidfalva . . .  . . .  __  . . . — ? 0,142 0,158 0,096 0,207

III. Hőmérsék-megfigyelések.
A hőfok meghatározására jénai normál üvegből készült hőmerőt hasz

náltam, a mely 2/io fokokra volt osztva, és a melynek hibái a fagyási és for- 
rási pont, továbbá a eső egyenetlenségeinek pontos meghatározása után gon
dosan számba vétettek. Nem minden elősorolt forrásnak hőfokát jegyeztem 
ide fel, mert régebbi meghatározásaimnál több különböző, nem ellenőrzött 
hőmérőt használtam, a nyert adatokat megbízhatlanságuk miatt nem tehe
tem közzé.
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A megfigyelés A A
A forrás lelőhelye és neve levegő forrás

éve hónapja napja órája hőfoka hőfoka

Berezinka, Zdorova-Kernicza. - 1888 junius 9
'

d. e. 9 18,0 12,3

Berezinka, a « Város erdő)) mel- 1888 (( « 11 « 9,4
letti fo rrá s . . .  . . .  . . .  . . .

Bukovinka, Nededa-Kernicza 1888 julius 29 d. u. 1 27,0 10,5

Bnkovinka, H ózánova le. . . . 1888 « (( déli 12 « 14,6

Klacsanó, Ne felejts . . .  . . . 1888 ■ 7 d. u. 3 ? 16,2

Lauka . . .  __ . . .  . . .  . . . 1888 május 5 ? ? 8,5

1887 szept. ? ? ? 14,0
Munkács, Rizsóka . . .  . . . 1888 nov. 3 ? 12,0 8,8

. 1889 junius 18 ? ? 14,4

1887 aug. 28 ? ? 14,4

Oroszvég, Szojata-K em icza . . .
1887
1888

junius
május

12
19

?
?

15.0
21.0

14.2
14.3

1889 febr. 17 ? —4,0 14,4

1887 szept. ? ? ? 14,0
1888 május 19 ? 28,0 8,3

Podhering, Bál int- forrás 1888 julius 29 d. u. 6 ? 11,8
1S88 szept. 5 d. e. 7 ? 12,0
1889 márcz. 31 d. e. 10 ? 7,2
1889 junius 28 d. e. 11 ? 10,8

Podhering, Hzentiniczi forrás, 
alsó . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

1888 szept. 16 d. u. 4 ? 12,6

Podhering, Hzentiniczi forrás, 1888 « « « 9 12,0
felső— ...  . . .  . . .  . . .

Ruszkócz... ... .................... . 1888 junius 9 d. u. 5 20,0 13,9

Szent-Miklós, H adzsegiíka ... 1888 «

L.

30 d. u. 5 20,0 9,3
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ADALÉK  AZ ÁSVÁNYOS VIZEK ÖSSZETÉTELÉNEK M EG
VÁLTOZÁSÁHOZ.

Dr. Ilosvay Lajos-tói.*

Az ásványos vizek elemzésének közönségesen ismert feladata az, hogy 
ezeket a természetadta kész termékeket, mint a kereskedelem jövedelmező 
czikkeit, az általok elérhető haszon kedvéért mutassuk be. Az elemzéseket 
leginkább az orvos méltányolja, és hogy hazánkban is az ásványos vizek 
megvizsgálása iránt érdeklődés mutatkozik, csupán csak annak a haszonnak 
lehet tulajdonítani, melyet az elemzésektől közegészségi és közgazdasági 
tekintetekből várni lehet.

Az ásványos víz elemzéseknek, ámbár nem egy érdekes felfedezésre 
szolgáltattak alkalmat, — miként a rubidium, carbonyl-oxysulphid tanúsít
ják, — mint jól kidolgozott módszerek alapján végzett munkálatoknak 
tudományos becset nem is tulajdonítanak, és úgy szólván egyetlen tudo
mány, mely ásványos víz elemzésekből igazságokat kideríteni törekszik: a 
geológia.

A geológia jól tudja azt, hogy az ásványos víz a föld életében nem 
szerep nélküli, egy a földre nézve felesleges valami, mely a föld titkos rejte
kéből felbuggyan s tova iramlik, hogy végre eltűnjék abban az óriási reser- 
voirban, melynek tenger a neve; tudja jól, hogy az ásványos víz, a víznek 
mint anyag- és alakváltoztató tényezőnek terméke, és hogy képződése köz
ben az oxygen és szénbioxyd tartalmú víz, később az ásványos víz maga, 
habár nem serényen, nem mindig rögtön láthatólag, de folytonosan mun
kálkodik.

Az ásványos vizek képződésekor a víznek munkája elenyészőleg cse
kély ahoz képest, a mit egy begyről gyorsan lerohanó patak, egy maga előtt 
mindent szétromboló lavina, avagy egy iszapoló folyam végez; — nem ver
senyezhet azzal a hatással sem, melyet a sziklába szívódó vízcseppek kellő 
feltételek közben kifejtenek: de ki tudná megmondani, hogy az a forrás, 
mely évenként csak 5000 m3 olyan vizet vet a föld színére, melyben ^0 q 
különféle só van feloldva, felbuggyanásának a múltban elveszett első pil
lanatától máig, hol és mekkora üreget vájt, hol és mekkora hasadékokat 
töltött ki, és általában miféle anyag- és alakváltoztatásokat idézett elő ?

Következtetéseiben a geológia sem támaszkodhatik mindig elég számú 
felvilágosító adatra. Mert ismeretes ugyan, hogy az a víz, a mely ma mint

* Előadta a m. földtani társulat 1890. márczius hó 5-én tartott szakülésén,
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ásványos víz tör elő, talán napokkal ezelőtt, mint eső hullott alá, de arról 
beszélni, hogy az az eső hol hullott le, milyen utakon haladt a víztartó 
rétegig, hogy a benne oldva levő szilárd alkatrészeket a víztartó rétegig vagy 
a víztartó rétegtől a forrásig terjedő vándorlása közben szedte-e fel, hatá
rozott meggyőződéssel csak azokban a ritka esetekben lehet, midőn a talajba 
ivódott víz útja, lehullásának helyétől forrásáig, geológiai tekintetben ismeretes. 
Pliniustól kezdve napjainkig áll az axióma: «Tales sunt aqme, qualis terra 
per quam fluunt», de nekem nincs tudomásom róla, hogy azok az összes 
feltételek, a melyektől valamely ásványos víz keletkezése függ, annyira sza
batosan meg volnának állapítva, hogy a csalódásnak útja el legyen vágva 
teljesen.

Ha ásványos vizek képződéséről beszélünk, rendszerint általánosságban 
nyilatkozunk. Tudjuk, hogy oxygennel és szenbioxyddal terhes víz szülője 
lehet számtalan chemiai átalakulásnak, melyeknek következtében a vízbe 
különböző sók, főleg hydrocarbonatok kerülnek; tudjuk, hogy növények 
korhadása, rothadása következtében képződő vagy vulkanikus származású 
szénbioxyd a víz szénbioxyd-tartalmát növelheti, s az ilyen víz nagyobb 
mennyiségű ásványos alkatrészt oldhat fel; magyarázatunkban hatha
tósan támogathat a forrás körül levő talajviszonyok megfigyelése i s ; 
de vajmi ritkán kerül szóba, hogy az ásványos víz képződését a forrás 
közelében vagy sokkal távolabb fekvő talajviszonyok és egyéb feltételek 
szabták-e meg.

A nélkül, hogy ismereteink értékét kisebbíteni akarnók, beismerhet
jük, hogy az ásványos vizek képződésére vonatkozó magyarázataink még 
hézagosak. És figyelemre méltó a geológiai ismeretek fejlődésében, hogy 
míg az ásványos vizek szerepe ásványfekűk, kőzetek képződése, vagy átvál
tozása körül behatóan tanulmányozva van, addig az ásványos vizek meg
változását jóformán alig figyelték meg. De ezt a kérdést tisztázni a nélkül, 
hogy valamely ásványos vizet lehetőleg nagyobb időközökben és többször 
meg ne elemezzenek, elképzelhetetlen. Vannak ugyan egy-egy ásványos 
vízről különböző időből származó elemzési adataink; azonban ezeket inkább 
a víz alkalmazhatóságának megítélésére, mint arra használták fel, hogy belő
lük a víz összetételének és képződési feltételeinek megváltozására vontak volna 
következtetéseket. Azt hiszem, hogy ez a tér egészen elhanyagolt; pedig 
éppen a geológia érdekében sokkal több figyelmet érdemel, mint a mennyi
ben eddig részesült.

A chemiai elemzésre szánt ásványos vizek összegyűjtésére vonatkozó
lag azt az utasítást adjuk, vagy követjük, hogy a vizet lehetőleg száraz idő
járáskor kell meríteni; mert feltesszük, hogy az ásványos vízben minden 
alkatrész mennyisége és minősége állandó és töménysége csak a víz viszony
lagos mennyiségétől függ. A forrás vizének összetétele mindenesetre meg
változhat, ha esővíz akár közvetetlenül, akár a forrás közelében fekvő patak
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vagy folyóvíz felduzzasztása következtében közvetve, beleszivároghat. De a 
víz egymagában csak akkor lehet megváltoztató feltétele valamely ásványos 
víz összetételének, ha képződésében más tényezőnek, mint a víz oldó hatá
sának, nincs szerepe. Minden más esetben, midőn a vízben feloldott szén- 
bioxyd is részt vesz a szilárd részek feloldásában, vagy szulfidok oxydatiója 
folytán képződött és oldható szulfátok töményíthetik a vizet, e föltevésnek 
csak akkor volna jelentősége, ha a szénbioxyd mennyisége állandó volna, 
ha a szénbioxydos víz állandóan ugyanazon nyomás alatt végezné munká
ját s ha a szulfátok képződése és feloldódása is mindig egyforma körülmé
nyek között történnék.

Változzék meg a szénbioxyd mennyisege és a nyomás, változzék meg 
az oxydatio körülménye, meg kell változni a feloldott szilárd részek meny- 
nyisegének is, még pedig olyan törvény szerint, melyről ma inkább elméleti 
mint tapasztalati alapon szólhatunk.

Az ásványos vizekben feloldott szilárd alkatrészek mennyisége nem
csak a víznek és a benne feloldott szénbioxydnak mennyiségétől függhet. 
Elképzelhető, hogy némely kőzetben egyes alkatrészek, melyek kis nyomás 
alatt nem oldódnak fel, feloldódhatnak nyomás vagy hőmérséklet növeke
déskor. S vájjon lehetne-e minden esetben azt állítani, hogy egy ásványos 
víz olyan hőmérsékleten képződött, mint a minővel a föld színére került? 
Azt pedig egészen bizonyosra vehetjük : hogy ha megváltozik az ásványos víz 
főgyűjtőjéből a víz folyásának iránya, és a víz más talajrétegekkel érintkezik, 
meg kell változni az ásványos vizek minőségének is. Minthogy nincs biz
tosítékunk az iránt, hogy valamely ásványos víz a főid belsejében változat- 
lanúl ugyanazon rétegekkel érintkezik, merész állítás volna, hogy az ásványos 
vizek szilárd maradékának minőségileg állandó összetételűnek kell lenni.

Ha már most a szilárd alkatrészek mennyisége ugyanazon talajréteg
ben a víz és szénbioxyd mennyiségétől (sok esetben az oxydatio folyamattól 
is), minősége pedig eme tényezőkön kívül a talajrétegtől is függ, ámbár 
ogosúlt követelésünk, hogy az ásványos vízforrásokat jól kell gondozni, hogy 
a palaczkozásnak kiíogástalanúl kell történni, mindazáltal eme követelések 
a víz minőségére nézve a chemiai elemzés tekintetéből csak másodlagos fon
tosságúak, mert az ásványos víz megváltozásának olyan okai is lehetnek, 
minőket elhárítani nem áll hatalmunkban. A geológiát éppen ezek az ásvá
nyos víz gondozásától független megváltozások érdeklik. E s az ásványos 
vizek elemzésével a geológiának fontos tudományos szolgálatot teljesítenénk, 
ha azokat meghatározott időszakokban megelemezvén, megállapítanák, hogy 
összetételök állandó-e vagy nem í s ha nem, a változás oka miben rejlik ? 
Egy másik nem kevésbbé fontos feladat lenne, azt keresni, hogy az ásványos 
viz és a velők érintkező rétegek összetétele között van-e olyan összefüggés, 
h gy bizonyos alkatrész vagy alkatrészek megjelenéséből ugyanazon geológiai 
szerkezetre lehetne következtetni ?

390

(290)



AZ ÁSVÁNYOS VIZEK ÖSSZETÉTELE. 391

Még a föld színén történőknek megismerése is nehéz, mennyivel nehe
zebb azoknak az átalakulásoknak felderítése, melyek megfigyelésünk elől 
liozzáferhetetlenűl el vannak zárva. Jól tudom, hogy ép^en a kijelölt irányú 
vizsgálódások nálunk nem egyhamar indulhatnak meg, mert nincs elegendő 
erőnk, de ez a körülmény nem zárja ki, hogy az anyag-gyűjtést megkezdjük 
s a figyelmet rájok irányítsuk. Ilyen adattal kívánok szolgálni én, midőn a 
luhii «Margit forrás»-nak két külömböző időben végzett elemzését mutatom 
be. Egyiket én végeztem 1877-ben október hóban merített vízből, másikat 
Pfeifer Ignácz úrral végeztettem 1888 október havában gyűjtött vízből. 
Pfeifer úrral minden alkatrészt legalább kétszer meghatároztattam, s az 
eredmény összeállításánál a közepértéket használtam fel. Egyetlen egy adat 
maradt ki a meghatározásból, t. t. a félig kötött és a szabad szénbioxyd. 
E szénbioxyd mennyiségét palaczkokból szállított vízből meghatározni, a 
felvetettem kérdésben czéltalan lett volna, mert a «Margit-forrás» vize szál
lításközben, miként erről a palaczkok fenekén összegyűlt vastartalmú csa
padék is tanúskodik, sok szénbioxydot veszít.

A  M argit-gyógyforrás vizének fa jsú ly a :

1887-ben 10,l°-on 1888-ban 20,0°-on:
1,0042 1,00316

1. A Margit-gyógyforrás alkatrészei 1000 s. r. vízben.

1877 1888

egyenérték °/o egyenérték °/o

Natrium.. __ . . .  __ 1,1709 79,96 1,5968 85,79

Calcium . . . 0,1900 14,92 0,1688 10,45
K alium .. ... . . .  . . . 0,0467 1,84 0,0115 1,32

Magnézium. . . .  . . .  . . . 0,0140 1,83
o

0,0102 1,05
o

Lithium ... . . .  . . .  . . . 0,0037 0,83 0,0032 0,65
Vas .. . . .  .... . . .  . . . 0,0109 0,62 0,0168 0,74

Szénsavcsoport (C03) . . . 1,7816 93,27 2,3802 98,24
Chlor..  . . . 0,0749 3,31 o 0,0450 1,57 ©
Bórsav (B02) . .. .  . . . 0,0864 3,16 -
Kónsavcsoport (S04) . . . . 0,0079 0,26 0,0072 0,19

Kovasavhydrát: H4 Si 0 4 0,0459 0,0653

3,4329 4,3350

(291)



3 9 2 m  ILOSVAY L A JO S:

Ellenőrző kísérletek:

1000 sr. vízből kapható 180°-on szárított maradék 
1877-ben: 3,4259. 1888-ban: 4,2594.

Az elemzés adataiból számított maradék 
1877-ben: 3,4087. 1888-ban: 4,2922.

2. A z a lk a tré s z e k e t  só k k á  c s o p o rto s ítv a  1000 sr. «M argit g y ó g y fo rrá s»-
v íz b e n  v o l t :

1877-ben 1888-ban

Natriumcarbonat. _ .... ___ 2,5333 3,6416
Calciumcarbonat . . . 0,4752 0,4219
Magnesiumcarbonat . . .  . . .  .... 0,0491 0,0356
Ferrocarbonat ... . . .  . . .  . . . 0,0228 0,0347
Lithiumcarbonat.. . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 0,0197 0,0194
Kaliumchlorid. . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 0,0749 0,0473
Natriumchlorid . .  . . .  . . . 0,0648 0,0371
Natriummetaborat. . .  . . .  .... . . .  . . . 0,1327 —
Kaliumsulphat ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 0,0145 0,0130
Kaliumcarbonat . . .  . . .  .. . . .  . . . — 0,0191
Orthokovasavhydrát, H4 Si 0 4 ... 0,0459 0,0653

Összeg... . . .  . . . 3,4329 4,3350

A közölt adatok szerént a «Margit gyógyforrás» összetétele 1888-ban 
az 1877-ben merített víz összetételétől a következőkben tér el:

1. A szilárd alkatrészek súlya több 24,03% -al;
2. a legtöbb alkatrész mennyisége észrevehetőig csökkent;
3. egyik alkatrész — a bórsav — eltűnt; *
4. a szilárd alkatrészek mennyiségének növekedése a nátriumtól, tehát 

éppen attól az alkatrésztől származik, mely a víz jellemét megszabja.
A tulajdonosnak f. é. márczius 2-án kelt leveléből megtudtam, hogy a 

forrás gondozása érdekében sok áldozatot hozott; a forrás körül a régi 
iszapos talajt kihordatta, feltöltette, s a telepet alagcsövezéssel látta el. Ezek 
az intézkedések kétségtelenül közre működtek, hogy a vizet a forrás közelé
ből bele szivárgó esővíz ne hígítsa, de azt a változást, melyen a «Margit 
gyógyforrás» keresztül ment, nevezetesen, hogy a legtöbb alkatrész meny- 
nyisége csökkent, a bórsav pedig egészen eltűnt, meg nem magyarázza. Ezt 
csak az az egyetlen feltevés fejtheti meg, hogy az 1888-ban merített ásvá

* 4,5 K víz maradékában még nyomokat sem sikerűit megállapítani.
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nyos víz más talajréteg hozzájárulásával képződött, mint az, melyet 1877-ben 
elemeztem.

Arra a kérdésre, hogy vájjon a víz a régi rétegnek bórsavat adó alkat
részeit oldotta-e már ki, vagy még mielőtt ásványos vízzé alakúit volna, 
folyásának irányát megváltoztatta s más minőségű víz létrehozására alkal
mas talajjal érintkezett, most még nem felelhetek; és miután Beregmegyé- 
nek geológiai szerkezete alig ismeretes, azt sem lehet megmondani, hogy a 
«Margit gyógyforrás# nemkülönben a többi közelében fekvő és hasonló ösz- 
szetételű ásványos vizek bórsav-tartalmukat miféle ásványnak köszönhették, 
illetőleg köszönhetik.

Annyi azonban bizonyos, hogy Beregmegye az ásványos vizek képző
désének és megváltozásának bámulatos példáit" állítja élőnkbe. H. F. von 
Crantz 1777-ben «Gesundbrunnen der oesterreichischen Monarchie» czímű 
munkájában a 200-ik lapon a következő helyeken említ fel ásványos vize
ket: Bukova, Dragobertfalva, Holubina, Hrabonitza, Koropetz, Laturka, 
Nelipina (most Hársfáivá), Paszika, Polena, Podhering. Felső-Schönborn, 
Szolocsina, Alsó- és Felső-Szolvva, Sztrojna, Zsdenyova; ezek közül ma 
ásványos vízről ismeretesek: Hársfáivá, Polena, Szolyva és Szolocsina, mely 
utóbbi községnek határában van a luhi Erzsébet-, a luhi Margit- és a bila- 
soviczi Irma-forrás. H. J. von Crantz-nál nem fordulnak elő az olenyovai, 
ploszkoi, szinyáki és zánykai vizek, s ezeken kívül az újabb irodalom még 
vagy 25 helyet nevez meg, hol ásványos \íz található.* H. J. von Crantz 
annyira lelkiismeretes kutató volt, Magyarországnak olyan kitűnő hírben 
állott megyei physicusaitól kapta a felvilágosító adatokat s a hozzá elemzés 
végett küldött vizeket, hogy leírásának helyességében kételkedni a legna
gyobb tiszteletlenség volna. Azok az ásványos vizek megvoltak; de hogy 
belőlök mi lett ? végleg «eltűntek-e, vagy folyásirányt változtatva, más helyen 
bukkantak elő, ma még talány, s hihetőleg az is fog maradni. Az éppen 
nem lehetetlen, hogy némely régebben ismert forrás fakadáshelyet vál
toztatott s a régihez közelebb vagy távolabb került felszínre; mert a bereg- 
megyei ásványos vizeknek nagy része s éppen azok, a melyek az alkalis 
vizek csoportjába tartoznak, különös módon a megye északkeleti felében — 
mondhatni északnyugatról délkeletre húzható egyenes vonalban, Szolyvától 
északnyugatra a Pinye- és délkeletre a Dusina-patak völgyében, — nehány 
pedig a Latorcza balpartján fekszik. Utóbbiak között van a zánykai, hárs
falvi, szolyvai és paszikai forrás. De ha e források egymással nem közleked
hetnek is, feltehető, hogy képződésökben ugyanazon geológiai réteg vesz részt ; 
mert az eddig közölt elemzések szerint a hársfalvi és szolyvai, továbbá a 
szolyvaitól északnyugatra eső polenai és a szolocsinai határ három forrásá
nak fontosabb alkatrészei azonosak. Ezeknek mindenikében meghatározható

* L eho czk y  T iv a d a r  : Beregmegye monograpliiája 62—63. 1.
(293)
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mennyiségben van kimutatva a bórsav, és a luhi Erzsébet-forrást kivéve, 
mindenikben előfordul a lithium is. Nem szükségképpen, de valószínű, hogy 
ezeknek a különböző helyen fakadó, de hasonló összetételű források vizének 
minősége szintén meg fog változni, ha már eddig meg nem változott. Miután 
közülök csak a szolyvai víz van forgalomban, eddig csak ezt vizsgálhattam 
meg bórsav-tartalmára és benne a bórsavat meg is találtam. Későbbi vizs
gálatok deríthetik ki, hogy ez és a többi ásványos vizek a luhi Margit- 
gyógyforrás vizéhez hasonlóan, meg fognak-e valamikorra változni vagy 
nem és hogy a luhi Margit-gyógyforrásban is megjelenik-e ismét a bórsav 
vagy nem.

A «SAROLTA» ÁSVÁNYOS VIZ CHEMTAT ELEMZÉSE.
Dr. Ilosvay Lajos-tói.*

A «Sarolta» ásványos víz Budison Turócz megyében fakad, Bakovszky 
Iván úr birtokán. Ez az ásványos víz már régen ismeretes. Első elemzését 
v. Crantz végezte, és az eredmény az ő «Gesundbrunnen der Oesterreichi- 
schen Monarchie» czimű művének 159-ik lapján van közölve, 1777-ben. 
Adataiból csak azt említem fel, hogy 1000 s. r. vízben 2,057 s. r. szilárd rész 
van savizet úgy Írja le mint egyikét a legkitűnőbb alkalis savanyú vizeknek. 
Valószínűleg már v. Crantz nyomán dolgozott Kitaibel, ki 1806-ban a bu- 
disi vizet is részletesebben leírja, de ezt az ismertetést nem olvastam, mert 
a Schuster egyetemi tanártól kiadott Kitaibel-féle «Hydrographica Hun
gária;» czimű munkában a hivatkozáson kívül bővebb ismertetés nincs.

Az elemzett víz 1884. november havában volt merítve. Ugyanazon év 
november 18-án én is voltam Budison a forrásnál végzendő munkák miatt. 
Akkor a kútban 2,3 m mély víz volt. A kút átmérője 1,48 m, a levegő 
nyomása d. e. 10 órakor 697,8 mm, a levegő hőmérséklete 0,2° C, a víz hő
mérséklete a vízoszlop minden rétegében 13,6 °C volt. A víz bősége napon
ként 54,720 1.

I. A víz minőleges vizsgálata.
A víz színtelen, szagtalan, kellemesen savanyú, gyengén lúgos ízű; 

belőle sok gáz buborékol fel. A vízbe mártott kék lakmuszpapiros színe 
mulólag megveresedik; a veres szin azután ismét kékre változik. A megvere- 
sedés szabad szénsavtól származik; a kék szilinek ismét előtünése alkali-car- 
bonatra vall. Ugyanezt bizonyítja az is, hogy a vízbe mártott veres lakmusz-

* Előadta a m. földtani társulat 1890. április hó 9-én tartott szakülésén.
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papiros állásközben meütékül, a sárga lmrkumapapiros pedig gyengén meg
bámul. A palaczkok fenekén több hónapi állása közben barnaveres üledék 
gyűlt össze.

A minőleges elemzés módszerei szerént a víz tartalm az: nátriumot, 
káliumot, calciumot, magnéziumot, vasat, alumíniumot, kovasavat, chlort, 
kénsavat és szénsavat.

Ritkábban előforduló alkatrészeket 29,122 kiló víz maradékából ered
ménytelenül kerestem. E vízben lithiumnak, ammóniának, salétromos sav
nak , salétromsavnak, foszforsavnak, bórsavnak még nyomai sincsenek, 
valamint hiányoznak belőle szénsav kivételével más széntartalmú vegyületek 
is. Hydrogensulphidtól vagy vízben oldható fémsulphidtól is mentes.

A víz fajsúlya 18,9 °C-on meghatározva 1,00284.

II. A víz mennyileges elemzése.

A vízben foglalt alkatrészeket általánosan ismert módszerek szerént 
meghatározván, az eredményt a következő táblázatban láthatjuk :

1. Elemzési adatok összefoglalása:
1000 s. r. vízben: e«yenértékek százalékai:

Siliciumbioxyd 0,0583 —
Aluminiumoxyd 0,0027 —
Vas (Fe) . 0,0095 0,83
Calcium ... 0,2394 29,20
Magnézium . 0,0602 12,24 =  100
Kalium .... 0,0521 3,25 [ i]
Natrium . 0,5147 54,48
Chlor... ... ... 0,0201 1,38
Kénsavcsoport (S0t) 0,4759 24,17 . =  100
Szénsavcsoport (C0;>) 0,9154 74,45

2,3483
Félig kötött és szabad szénbioxyd 2,4463 271,29 egyenérték %

A vízből felbuborékoló gáz a kútnál volt összegyűjtve és üvegcsőben 
leforrasztva hoztam haza. A gáz-elemzés módszerei szerént megvizsgálva, az 
eredmény a következő:

térfogat százalék:
Szénbioxyd ... ... ... 96,69 %
Nitrogen ... ... ... 3,27 «
Oxygen ... ... 0,04 «

100,00 —

(“295)
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III. Ellenőrző kísérletek.
1.459,615g vizet platinacsészében bepárologtatván, 180 °C-on szárí

tottam mig súlya állandó lett. Súlya =  1,0866 g. Ebből számítva 1000 g 
vízben van 2 ,3642  g szilárd maradék.

2. Az elemzés adataiból számított szilárd maradék a vasat és alumí
niumot oxydoknak, a kovasavat siliciumbioxydnak tekintve 1000  g víz
ben — 2 ,3422  g.

3. A 459,615 g vízből kapott maradékot tömény kénsavval leöntvén, 
a chloridókat, carbonatokat sulphatokká változtattam; most a maradékot 
ammonimn-carbonattal hevítettem, míg állandó súlya lett. A sulphátok és 
kovasavanhydrid köz vetetlenül talált súlya 1,3353 g volt; 1000  g vízre 
számítva 2 ,9053.

4. Az elemzés adataiból számított sulphátoknak és kovasavanliydridnek 
súlya 1000  g vízben 2 ,9086.

5. 345,92 g vizet kiizzitott natriumcarbonattal platinacsészében 180°-on 
addig szárítottam, mig súlya nem változott. A maradék nyomott 2,9528 g ot. 
Gyenge izzítás után a maradék súlya 2,9505 g volt. Miután hőmérséklet
emelésre a maradék színe nem változott, s az izzítás okozta veszteség is 
felette csekély, egy újabb bizonyítékát találtam annak, bogy a vízben szén
tartalmú bomlástermékek nincsenek. Érdekesnek tartom azt felemlítni, hogy 
ez a forrás 108 évi időközben sem minőségére, sem a szilárd részek menv- 
nyiségére nézve lényeges változáson nem ment keresztül. Hiszen a szilárd 
maradékban észlelhető többlet (0,3072 g 1000 g vízben) annak is tulajdo
nítható, hogy ma pontosabban dolgozhatunk.

IV. A budisi víz összetétele, az alkatrészeket sókká csoportosítva.
Az alkatrészeket sókká csoportosítván, azt a régóta követett felfogást 

tartottam szemem előtt, hogy a nagyobb chemiai erélylyel bíró alkatrészek
nek egymással kell összekapcsolva lenniök.

A chlort és kénsavat, melyek a jelen esetben szereplő, bázist képző 
elemek közül a natrium- és kaliummal szemben tanúsítanak viszonylag 
nagyobb rokonságot, e két alkatrész között egyenlő mennyiségben osztottam 
meg; mert azt tudjuk, hogy e fémek chloridjai és sulphatjai hig oldatban 
mind jelen lehetnek, de hogy milyen viszonyban vannak jelen, még két
séges.

A carbonatokat a félig kötött szénbioxyd rovására hydrocarbonatokra, 
a siliciumbioxydot orthokovasavhydrátra, az aluminiumoxydot aluminium- 
hydroxydra számíttotam át, mert a lehetséges állapotnak ezek a vegyület- 
alakok felelnek meg legjobban. E számítások szerént a budisi víz összetéte
lét a következő táblázat tünteti fel:

(-29G)
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1000 g vízben:
Kaliumchlorid ... _ KC1 0,0211
Natriumchlorid ... _ Na Cl 0,0166
Kaliumsulphat ........... k 2 so4 0,0913
Natriumsulphat ... ... Na, S04 0,6298
Ferrohydrocarbonat Fe, Hq (C03)2 0,0302
Magnéziumhydrocarbonat Mg H2 (COg)a 0,3662
Calciumhydrocarbonat _ Ca H, (C08)2 0,9696 [2]
Natriumhydrocarbonat _ Na H C03 1,1085
Orthokovasavhydrat... H4 Sí 0 4 0,0932
Aluminiumhydroxyd Al2 (OH)e 0,0041

Feloldott vegyületek súlya: 3,3306 g.
Szabad szénbioxyd (szénsavanhydrid) 1,7756 g.

903,19 cm.8

Ha — miként még mindég látjuk — az elemzés szerént talált bázist
képző elemeket csak szabályos sóknak számítjuk ki, s a siliciumbioxydot és
aluminiumoxydot változatlanul megtartjuk, a víz összetétele lesz :

1000 g. vízben :
Kaliumchlorid ... ... ... KC1 0,0211
Natriumchlorid ... ... Na Cl 0,0166
Kaliumsulphat_ _ ... k 2 so4 0,0913
Natriumsulphat ... ... Na, S04 0,6295
Ferrocarbonat ... ... ... Fe, (C03)2 0,0197
Magnéziumcarbonat Mg C03 0,2107
Calciumcarbonat Ca C03 0,5985 [3]
Natriumcarbonat .... Na, C03 0,6996
Siliciumbioxyd ... ... ... Sí 0 , 0,0583
Aluminiumoxyd ... Ala 0 3 0,0027

Szilárd alkatrészek súlya: =  2,3483 g.
Félig kötött szénbioxyd C02 =  0,6713 g.
Szabad « (( =  1,7756 g.

« « « térfogata =  903,19 cm3.

V. Vélemény.
A buciisi «Sarolta» ásványos víz szilárd alkatrészekben nem bővelke

dik. Az alkatrészek egyenértékszázalékát tekintve határozottan jellemezhető, 
még pedig a hideg alkali-alkali földfémes savanyú vizek közé tartozik. 
A savalkatrészeket tekintve, a sóknak 74,45 °/o-a carbonat, 24,17 %-a sul- 
phat, következőleg gyenge alkalis kénsavsós víznek is minősíthető.

Földtani Közlöny. XX. köt. 1890. (297) 25 a
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A chloridok és a vas alárendeltebb mennyiségben vannak benne, hogy- 
sem ezek a víz jellemzésében érdemleges szerepet játszhatnának.

Szokásos az ásványos vizeket ismertebb honi és külföldi ásványvizekkel 
összehasonlítani, hogy mind az orvosok, mind a közönség a víz használha
tósága felől jobban tájékoztatva legyen. Ilyen összehasonlítás kedvéért van 
összeállítva az alábbi táblázat:

1000 s. r. v íz b e n :

Alkatrész neve

Budisi
Sarolta-
forrás

1.

Tarosai
Miksa-
forrás

2.

Szántói
savanyú-

viz
3.

Bilini

4.

Salz-
brunni

Kronen
quelle

5.

Krondorfi

6.

Kaliumchlorid__ .... . . . 0,0211 _ _
Natriumchlorid . . . 0,0166 0,5616 0,5012 0,3823 0,0589 —
Lithiumcarbonat . . .  . . . — — ■ — — 0,0066 0,0035
Lithium chlorid . . .  . . . — — — 0,0188 — —
Kaliumsulphat... 0,0913 0,0737 0,1718 0,1283 0,0408 0,0466
Natriumsulphat . . .  . . . 0,6298 0,7027 0,4283 0,8269 0,1801 —
Ferrocarbonat .................. 0,0197 0,0200 — 0,094 0,0059 0,0140
Calciumchlorid . . .  . . . — — — — — 0,0248
Calciumcarbonat . . .  . . . 0,5985 1,0181 1,0884 0,4024 0,4399 —
Magnéziumcarbonat . . . 0,2107 0,4583 0,2473 0,1431 0,2329 0,2751
Natriumcarbonat 0,6996 0,8855 0,26ü4 3,0055 0,5508 0,8873
Félig kötött és szabad 

szénbioxyd: C O ,. . .  . . . 2,4463 2,6950 1,8739 3,2339 2,4323 3,0846

Ámbár az alkatrészeknek sókká csoportosítása szerént az ásványos 
vizek összehasonlítása nagyon gyenge alapon történik, mert a csoportosítás
nál hiányzik az egységes elv, mind az által e táblázat meggyőzhet arról, hogy 
ha a litliiumtartalmat nem elsőrendű ható alkatrésznek tekintjük, akkor 
mindazokban az esetekben, midőn a bilini, ober-salzbrunni (Kronenquelle), 
krondorfi, tárcsái (Miksa-forrás) és szántói ásványos vizet javasolni lehet, 
figyelemre erdemes a budisi Sarolta-forrás vize is.

Külföldiek közül natriiimcarbonat-ta,rtalomba,ri a bilimtől távol áll, 
de a krondorfit már nagyon megközelíti, a Kronnenquelle-t pedig felülmúlja, 
nem különben sulphattartalomban is, a hazaiak közül pedig a tárcsái Miksa- 
forrás és a szántói között foglal helyet.

Kiváló jó tulajdonsága a budisi Sarolta-forrás vizének, hogy organikus 
anyagoktól mentes, kellemes, üdítő ízű, tisztán vagy borral elegyítve kitűnő 
ital, s huzamos ideig állva sem lesz izevesztett.
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A MEGKÖVESÜLT ERDŐKBŐL.
Dr. Staub MÓRioz-tól.1

Mélyen tisztelt elnökünk szívességéből van szerencsém a tisztelt szakülés
nek az új világ egy új csodáját bemutathatni. A folyó évben (1889) Párisban tartott 
nemzetközi tárlaton méltó csodálkozást keltettek ama szép megkövesült fatörzs 
darabok, melyek egyikét tisztelt elnökünk a tud. egyetem ásványtani intézete 
számára megszerezte és most közszemlére teszi ki. Tudjuk, hogy hazánk földje 
bővelkedik a megkövesült fatörzsmaradványokban, a jászpiszokban, achátokban 
és calcedonokban; a föld egyéb pontjairól is ismeretesek az ásványgyüjtemények 
eme díszei; de szépségben fölülmúlja mindezeket az északamerikai Egyesült Álla
mok eme uj kincse. A bemutatott fatörzsdarab lelethelye Arizona territóriumban 
van, mely Uj-Mexiko és California között fekszik és pedig a Corriza nevű vasúti 
állomástól délre mintegy 8 km-nyire és Holbrooktól délkeletre mintegy 15 km- 
nyire az úgynevezett Apache-Countyban, több mint 1500 m.-nyi magasság
ban. Az amerikai geológusok stratigrafiailag a chinaroump group névvel illetik 
a harmadkor eme rétegsorozatát, mely nevet a novajo indiánusok nyelvéből vet
ték. Ezen nép nyilainak hegyét nevezi cbinaroump-nak és azt az e vidéken 
bőven előforduló achátizált fából készíti. Maga az amerikai nép ama területnek, 
melyet a megkövesült erdő — mert tényleg az, — elfoglal, a kissé magas hang
zású «Chalcedony Park» vagy «Forest of Jasper» nevet adta, mert 2000 
acre kiterjedésében akadunk a fatörzsek oly rendkívüli mennyiségére, hogy súlyu
kat egy millió tonnára becsülik.1 2 A különböző nagyságú fatörzeek ott vul
kánikus tufában és minden irány felé szétszórtan vannak eltemetve. Az ép 
törzsek ritkák, ilyen például az Agate- vagy Natural Bridge (az achát vagy 
természetes híd) nevű, mely nem egyéb, mint egy mély szurdokot áthidaló 
45 angol láb hosszú és 4—5 láb vastag fatörzs, mely azonban hosszabb is lehet, mert 
mindkét vége homokkőben van elrejtve. Emlékeztet ez minket a mi híres «gyer
tyánkő lóczánkra» Nógrádmegyében. Különben a fadarabok mennyiségét nem tud
ják még jól, mert azoknak csak egy kis része jutott eddig kimosás és kiásás folytán 
napfényre. Az említett tufát ugyanis 20—30 lábnyi vastag homokkő födi. A fatör
zsek igazi szépsége csak akkor tűnik föl, ha fölületüket csiszolják és simítják; de 
akkor a legszebb színpompában ragyognak, melyet a kovasav különböző változatai 
idézik elő. A sejtfalak és farostok helyét rendesen jászpisz és achát foglalják el, 
a sejtek üregeit pedig a quarz és amethyst, azokban gyakran apró kristályok hal
mazát képezvén. A különböző színek változatát pedig a benne levő vegyületeknek 
köszönik, a vöröst a vasoxyd, a barnát meg sárgát a vashydrát, a zöldet a vassi- 
licat, a feketét a manganoxyd idézik elő.

1 Előadta az 1889. deczember 4-én tartott szakülésen.
2 G u r l t , Ueber die verkieselten Coniferenstämme in Apache County. — Ver

handlungen d. naturálist. Ver. d. pr. Kheinlande etc. Jlirg. 44. Sitzgsb. p. 235. ff.
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Amerikai botanikusok iparkodtak e fatörzsöknek, melyek némelyike még az 
évgyűrűket is megőrizte, systematikai helyzetét is megállapítani. D u d le y  P. H. 
azt találta, hogy a fák egy része az Araucaria nevű tűlevelűek typusát tűnteti 
föl; K now lto n  J. H. azok egyikét fajilagis tudta megkülönböztetni és Araucario
xylon arizonicum-nak nevezte el és megjegyezte, a mi további fejtegeté
seinkre nézve fontos, hogy e faj sok hasonlatosságot mutat az Araucarites 
Moehlhausianm G ö p p ., Araucarioxylon Rhodeanum (G ö pp .)  K r a u s , A. virginicum 
K n o w l t . nevű és még egyéb e typushoz tartozó fosszil fatörzsekkel.1 L esq u e r eu x  
L. a fatörzsök egyikében fölismerte az ismeretes és a harmadkorban nagyon 
elterjedt Sequoia Langsdorfii B r n g t . sp. nevű tűlevelű fát, mely a californiai 
mocsári cyprusnak vagyis a «redwood» -nak előde. L e sq u e r e u x  ezenkívül még pál
mákat és tölgyfákat is vélt fölismerni. Tisztelt elnökünk ezivessége folytán én 
is megvizsgáltam a Párisból hozott tüskét, de reményemben csalatkoztam. 
A silificatio folyamata t. i. annyira tönkre tette e fadarab növényi szerkezetét —- 
a mi különben a megkövesedés e módjánál nem ritka jelenség, — hogy csak a 
radiális irányban készített csiszolatban lehetett a farostok gyenge falazatát észre
venni és csak egyetlen egy sárgára, tehát vashydrattól festett helyen nehány 
megrongált, a tűlevelű fákat annyira jellemző pettyet. Igen valószínű e szerint 
hogy az általam bemutatott példány is az Araucaria typusához tartozik.

A vállalkozó amerikaiak rögtön fölismerték e megkövesült erdő gyakorlati 
értékét ipari tekintetben. Asztallapok, mozaikmunka, levélnyomók, vázák, csészék 
és egyéb tárgyak készítésére könnyen földolgozható anyagot nyújt, mely hivatva 
van a szibériai malachittal, az angol fluorittal és achátokkal versenyezni, a mint 
tényleg a németországi Oberstein nevű helységben már föl is dolgozzák. Ily 
körülmények között e megkövesült erdőben óriási tőke fekszik; az már abból is 
kitűnik, hogy egy petersbourgi (Amerikában) kőmetsző egy 30 hüvelyknyi hosszú 
és 25 hüvelyknyi széles törzsdarabért, melyből asztallapot készített, 500 dol
lárt fizetett.

Az ilyen megkövesült fatörzsekkel borított területek nem is ritkák a föld 
felületén. Mindjárt Arizona territóriumától keletre fordulván, Uj-Mexikó terri
tóriumáról azt írja H um boldt  S á n d o r , hogy a Eio Secco mellett szétszórtan talál
hatók fosszil fatörzsek, melyeket G öppert  H. R.1 2 Araucarites Moehlhausianus-nak 
határozott meg, tehát ugyanazon faj, melyről K now lton  azt állítja, hogy igen 
közel áll az ő Araucarioxylon arizoniacum nevű fajához.

Arizonától nyugatra fekszik California, melynek egyik völgyében, a Napa 
völgyében, közel a San Francisco öbölhez Calistoga nevű gyógyhely fekszik. 
Ez utóbbi helytől kiindulva a Napa völgyből Santa Rosa felé vezető úton, körül
belül 7 km-nyi távolságban Calistogától és 14km-nyire a Mt. Helena nevű kialudt 
vulkántól egy olyan területre akadtak, melyen körülbelül 10 ha-nyi kiterjedésben 
száznál több fatörzs található, de ezeknek még sokkal nagyobb száma van a 
tufában elrejtve. E fatörzsek is föltűnnek rendkívüli méreteik miatt. M arsh  az

1 K n o w l t o n ,  J. H., New species of fossil wood (Araucarioxylon arizonicum) 
from Arizona and new Mexiko. Proceed, of the Unit. Stat. Nat. Museum. XL 
1888. p . 1— 4 .

2 Göppert, H. R., 37. Jahresber. d. scliles. Ges. f. vaterl. Cultur 1858— 9.
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egyiknek hosszát 19,2 m-nek találta és felső végén még 2,1  m vastag volt. Úgy 
mint az arizonai törzsek, ezek is több darabra vannak töredezve, de a töredékek 
olyformán sorakoznak egymás után, hogy összetartozásukat illetőleg nem 
lehet kételkedni. M a r s h  egyes törzseken még a gyökereket is megtartva találta ; 
sőt itt-ott — a mi még érdekesebb — a kérget is ; valamennyi pedig vízszintes 
helyzetben és északkeleti irányban feküdt. C o n w e n t z  H.1 megvizsgálta e fákat 
és azt találta, hogy szintén egy tűlevelű typushoz, a Taxodium sempervivum 
L a m b , nevű typushoz tartoznak és Ctipressioxylon taxodioides-nek nevezte el. Az 
egyik példányon konstatálhatta azt is, hogy legalább 1000 éves korában érte utói 
a halál, de idősebb is lehetett, minthogy a fa külső rétegei már hiányoztak 
a törzsön. C o n w e n t z  említi továbbá azt is, hogy három fokkal északra Napatói, 
már ezelőtt M e t e r  K .  fedezett volna föl hasonló megkövesűlt erdőt, melyet töl
gyek, juharok, fenyők, czedrusok, pálmák és mások alkottak.

Északra az eddig említett területektől fekszik Wyoming territóriuma, 
melyről H o l m e s  azt írja, hogy ott 10,000 angol 0  mértföldnyi területen találha
tók helyenként elkovásodott fák in situ; 1 2 ez egyszersmind ama nevezetes terri
tórium, melyen a hetvenes években a most már világhírű Yellowstone parkot 
fedezték föl, mely még ma demonstrálja a gájszirok működését és részben a 
megkövesítő folyamatot.3

Ezek után csak azt konstatálhatjuk, hogy Északamerika nyugoti partján a 
geográfiái szélesség több mint 12 fokán át egy olyan terület létezik, melyen a 
harmadkor erdősségének maradványai nagy mértékben végbe menő silificatio 
folytán a mi napjainkig megmaradtak. Amerika keleti vidékéről csak a kis Antil
lák közt fekvő Antigua sziget az, a melyről fosszil fatörzsek nagyobb mennyiség
ben való előfordulásáról tudomásunk van.4 De ezen lerakodás fiatalabb.

És ezzel áttérünk a keleti félgömbre, hol a régi világ klasszikus földjén 
s az ős Afrikában egyszersmind a legrégebben ismeretes megkövesűlt erdőkre 
akadunk. Alig van turista, ki eddig Kairót meglátogatván, elmulasztotta volna, 
az e várostól keletre a Charchab nevű sivatagban levő megkövesűlt erdőt is meg
látogatni; de itt, az úgynevezett «kis megkövesűlt erdőben» többnyire csak kis 
272—3 láb bosszú törzstöredékek találhatók; ellenben az ettől keletre fekvő 
«nagy erdőben» hatalmas méretű törzsek fordulnak elő. N ewbold 48  és 61 láb 
hosszúakat és 272—3 láb vastagokat látott o t t ; Orlebar 52, 57, 62, 68 láb hosszú- 
akról beszél; U nger ölnyi hosszúakat említ és F raas 20—30 méter hosszú meg 
1 méter vastag törzsöket ír le. Helyenként bámulatos mennyiségben hevernek 
e fák a laza homokban, azonban hiányzik rajtok a kéreg ; ág és gyökér nélküli 
tuskók azok, melyek szétszórtan, többnyire vízszintes, ritkán ferde, nagyon 
ritkán álló, egyenes helyzetben találhatók. Szinük barnás, feketés, szürkés vagy 
világos rózsaszinű és a dilettáns utazók, minthogy Afrikában jártak, nem láthat-

1 Conwentz, H., Schriften d. naturh. Ges. in Danzig, IV. Bd. 3. Heft.
2 Zeitschrift d. Deutsch. Geol. Ges. 1882. p. 171.
3 K untze, O., Ausland, 1880. p. 261.
4 G öppebt, H. R., Jahrb. der k. k. geol. Reichsanst. Wien, 1857, p. 725. — 

F elix , J. Die fossilen Hölzer Westindiens. — Sammlung pal. Abhdlgn. Ser. 1.
Földtani Közlöny. XX. köt. 1890. (301) 26
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tak bennök mást, mint megkövesedett pálmákat. U nger  volt az első,1 ki e tör
zsöket tudományos vizsgálatnak vetette alá, de a rendelkezésére álló anyag után 
azt állította, hogy az ősvilági erdőt csak egy a Sterculiaceákkoz tartozó és általa 
Nicolia aegyptiaca-n&k elnevezett fa alkotta ; későbben Ca r r ü th e r s  2 e fajhoz még a 
Nicolia Oweni-t csatolta ; S chenk  A.1 2 3 újabb vizsgálatai szerint azonban ez erdőben 
9 különböző fát lehet megkülönböztetni, ugyanis a már említett két Nicolia fajon 
kívül még az Araucarioxylon aegyptiacum-o t— tehát megint az Amerikából előt
tünk már ismeretes typus — a Palmacites Aschersoni-t, Acacioxylon antiquum-ot, 
Laurinoxylon prímigenium-ot, Capparidoxylon Geinitzi-t, Dombeyoxylon aegyp- 
tiacum-ot és Ficoxylon cretaceum-ot. Ezekhez járulnak S chenk  A. legújabb köz
leménye szerint4 még Celastrinoxylon affine, Acerinium aegyptiacum és Acacio
xylon Vegae. Ezek közűi a leggyakoribb fát, a Nicolia aegyptiaca-t és az Arau
carioxylon aegyptiacum-ot a lybiai sivatag és Nubia krétakori homokkövében is 
találták és visszamenve Kairóba, e várostól nyugatra Z it t e l  ide vonatkozó térké
pén még egy nagy kiterjedésű fosszil Nicolia-erdőt látunk jelezve.5 6

Azonban ez erdőterület még ennél tovább is folytatódott nyugat felé; leg
alább F lic h e  P.8 megvizsgálhatott olyan fatörzstöredékeket, melyeket Tuniszban 
a fensík déli régiójában találtak. F l ic h e  a következő fajokat írja le: Araucario
xylon aegyptiacum K r a u s , Palmoxylon Cossoni sp ., Ficoxylon cretaceum S c h e n k , 
Acacioxylon antiquum S c h e n k , Jordánia tunctana sp. De ez a tuniszi erdő, mely 
világosan az egyptomihoz csatlakozott, még tovább terjedhetett, mert déli Oran- 
ból is írhatta le F l ic h e  a Cassioxylon Bartholomaei-t.

Elhagyván Afrika északi partját és átmenvén annak keleti partjára, 
L ivin g st o n e  kutatásai folytán a Zambesi folyó vidékéről is van tudomásunk egy 
megkövesűlt erdőről. Tschipongától keletre a Zambesi partján, körülbelül a déli 
szélesség 15-ik foka alatt a dombsorok csillám- és agyagpalából vannak alkotva. 
E dombok tövén akadt L iv in g st o n e  a megkövesedett fák nagy erdejére. A fák 
szerinte a dombok kiemelkedése alkalmával kidőltek és a folyó felé estek. E fák 
ismét az Araucaria-typust képviselik. Délre a Zambesitől, a Tschicora területen 
L ivin g st o n e  ismét talált sok megkövesűlt fát; köztük egyet, melynek átmérője 
4- láb 8 hüvelyket tett.7

Ázsiából is bírunk a megkövesedett fák tömegesebb előfordulására vonat
kozó adatokat. G öppert 8 említi, hogy Előindia keleti partján a franczia államhoz 
tartozó területen, Pondicheryban, 10 mértföldre annak főhelyétől 2 angol mért
föld hosszú, 1U mértföld széles és 30—40 láb magas dombon fatörzsek nagy

1 U nger, F., Sitzungsber. der k. Akad. d. Wiss. Bd. 33.
2 Carrüthers. Geolog. Magazine, 1870. vol. VII. p. 306.
3 S chenk, A., Paläontographica, XXX.
4 S chenk, A., Fossile Hölzer aus Ostasien und Aegypten. — Bihang tili Kongl. 

Svenska Vet. Akad. Handb. Bd. 14. Afd. III. Nr. 2. 1888.
5 Zittel, K. A., Beiträge zur Geologie u. Paläontologie d. lyb. Wüste. — 

Palaeontographica, XXX.
6 F liche, P., Compt. Rendus etc. T. CVII. p. 569.
7 P etErmann’s Geogr. Mittheilungen 1858. p. 185.
8 Göppert, H. R., Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1857. p. 725.
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mennyisége találtatott és hasonlót jelent J u n g h u h n  F.1 Jávából, hol Lebak mel
lett a Bantam nevű kormányzóság belsejében harmadkorú rétegekben megköve- 
stílt fák fordulnak elő, melyekről közelebbi vizsgálat nélkül azt állítják, hogy 
kétszikű növények voltak. A pondichery-i fák a legújabb időben Crié L. beható 
tanulmánya folytán lettek ismeretesek. Crié1 2 két gymnosperm fát sorol föl, 
u. m. Araucarioxylon Blanfordi és Cedroxylon indiaim és a következő angio- 
sperm fákat: Etheridgea indica, Helictoxylon indicum, Bottgeria multiradiata, 
Taenioxylon indicum, T. Heberti, T. Medlicotti, Sapotoxylon indicum és Martinia 
elegáns. Valamennyien új faj, de nevezetes, hogy köztük az Araucarioxylon szin
tén előfordul.

Európa harmadkorából nem ismerünk a megkövesült fák egy helyen és 
nagyobb mennyiségben való előfordulását, ha csak Megyaszó nem ilyen silifi- 
kált erdő; de Csehország északi vidékén, Rohnowtól Sémiiig, tehát körülbelül 
10 mértföldnyi hosszú és 7s—3 mértföldnyi széles területen ősvilági erdő sűrű 
nyomaival találkozunk. Utszéleken és szántóföldek mellett, ösvényeken és víz- 
hasadékokban, mindenütt akadunk a fatörzsök 1—3 láb hosszú és ép annyi 
átmérőjű, többnyire vizszintesen és élesen töredezett tuskóira. Legnagyobb 
mennyiségben és legnagyobb darabokban Radowencz mellett találhatók, hol 
G ö ppe r t , ki ez erdőt megismertette3 négy, egyenes vonalban fekvő töredékre 
akadt, melyek összeállítva legalább 30 láb hosszú törzsöt alkotnak. A kőzetek, 
melyekben a fák előfordulnak, mutatják azt, hogy amazok részint a szénhomokkő, 
részint pedig a perm lerakodásaiban tenyésztek és túlnyomó többségük ismét az 
Araucaria-tygneba, való (Araucarites Schrollianus G ö pp .).

Ugyané korba tartozhatnak ama fatörzsök is, melyeket P. v. T sch ih a tsc h eff  
az Altai régibb szénformatiójából említ és melyek G öppert  meghatározása sze
rint szintén az Araucaria typusához tartoznak (Araucarites Tschihatscheffia- 
nus Göpp.)4

Ha mi most mind azokat, miket az úgynevezett megkövesedett erdők 
fölsorolásánál tapasztalunk, összegezzük, akkor először ama jelenséget konstatál
hatjuk, hogy a harmadkor eme maradványai egy övbe esnek, mely az egyenlítőtől 
északra majdnem a 40-ik ; az egyenlítőtől délre pedig körülbelül a 20-ik fokig 
terjed; másodszor megismerkedünk ama nevezetes ténynyel, hogy az Araucaria 
typusa, mely mai nap csak 10 faj által van Délamerikában és Keletázsiában 
képviselve, a Föld harmad, de még ennél idősebb korában majdnem az egész 
földfelületen volt elterjedve ; harmadszor még ama kérdéssel is kell foglalkozni, 
hogy honnan származott a kovasavhydrat ama rengeteg mennyisége, mely e fák 
óriási tömegét jászpiszszá, chalcedormá, acháttá tudta átváltoztatni. Mióta 
K ü n tze  O.5 1880-ban a Yellowstone Parkban tett megfigyeléseit közzé tette, egy 
ideig az a vélemény maradt érvényben, hogy mindenütt, hol ilyen fosszil fatör

1 J unghuhn , F.. Java etc. Bel. III. cap. VII.
2 Crié , L., Paléontologie des Colonies Franchises et des pays de Protectorat. 1889.
3 Göppert, H. R., Jahrb. d. k. k. geol. Reiclisanst. Wien. 1857. p. 725.
4 Göppert, H. R., Jahresb. d. schles. Ges. f. vaterl. Cultur, 1858—9.
5 K untze, O., Ausland. 1889.
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zsök találhatók, gájszirok jelenlétét is kell feltételeznünk; azonban Zittelnek 1 
Egyptomban tett tanulmányai nem szólanak e föltevés mellett. Ő ugyanis azt 
mondja, ha e fák silificatiója tényleg gájszirok forró vizének műve volna, akkor 
a fatörzsöknek más külsőt kellene mutatniok és a silificatio helyén kovatufát is 
kellene találni; pedig Kairo mellett ez utóbbinak még nyomát sem fedezték föl; 
de nem lehetetlen, hogy a vulkánikus eruptióval járó vagy azt kisérő kovasavas 
vizek beszivárogtak a fákat borító hamuba és ezt kilúgozván, előidézték a silificatio 
folyamatát, mely egyáltalában gyorsan nem mehetett végbe, sőt végtelen sok 
időt vehetett igénybe, míg a növényi állományt kiszorítván, helyében a silikát 
kristályait kiképezte. De ezen kovasavas vizek jelenléte sem szükséges minden 
egyes esetben, maga a fákat eltemető trachytos anyag is szolgáltathatta a meg- 
kövesedés anyagát. N eumayr  M.2 szerint a szénsavval telt víz képes a kovasav- 
vegvületeket is megtámadni; nevezetesen, ha a vegyületek mészszel, vasoxydullal, 
kálival és nátronnál vannak társulva. A szénsavas víz az ilyen vegyületekből 
elviszi a carbonatokat, szóval minden az ilyen vegyületekből kilúgozható alkat
részt végkép elszállítja. Tudva van ugyan, hogy a kivált kovasav is némileg old
ható vízben, nevezetesen ha ez kálit vagy nátront tartalmaz, de a folyamat 
sokkal lassabban megy végbe mint a carbonátok kilúgozása, és ily esetekben 
egyedül a kovasav marad hátra.

AKNALES GÉOLOGIQUES DE LA PÉNINSÜLE BALKANIQUE.
Ily czímtí munkának I. kötete jelent meg Belgrádban 1889-ben ; szerkesztve 

I . M. Z ujo v ic , a belgrádi főiskola tanára által.
A m unka két részből á ll, s ö sszesen  408 lapra te r je d ; h o zzá  van m ellék elve  

k ét táb la , m ely en  RADovANOvic-nak R gotin a  liasz  kövü lete i lá thatók , és egy  Szer
bia g eo lóg ia i vázlatszertí térképe Z ujovic á lta l ö sszeá llítv a .

A térképnél, mely a bécsi geogr. társ. fölvétele alapján készült, nyomban 
meg is jegyezhetjük, hogy Szerbia éj szaki részén, tehát ott, hol határos Magyar- 
országgal s a hol Mehádia, Oravicza, Yersecz, Ruma stb. magyar városok látha
tók, «Ausztria» (sic !) van oda irva.

Az egész mű két részre van osztva. Az I-ső részben Szerbia geológiai leirása 
közöltetik Zujovic-tól. Utána következik F. T oula «Revue des terrains dans le 
Balkan central» czímű értekezése szerb nyelven. Ezután egyes adatok közöltet- 
nek a belgrádi főiskola chemiai laboratóriumából; néhány szerbiai ásvány P. I lic- 
től s végre dr. Pancic életrajza. Ezen fejezethez van csatolva a bibliográfia és 
pedig a Balkán-félsziget minden egyes államairól külön-külön, ilyen sorrendben: 
Szerbia, Szerémség és Bácska, Bosznia, Dalmáczia, Görögország és Török
ország. Az ezekről Írott tudományos munkáknak rövid kivonatban közöltetik 
azok tartalma. A Il-ik fejezetben Rgotina liasz képződményeiről szól R adovano-

1 Zittel, K. A., Palseontographica. XXX.
2 N eumayr, M., Erdgeschichte I. p. 399.
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v ie  e lég  érdekesen , végül A mi B oné értekezése  az európai T örökország g e o ló g iá 
já ró l van ösm ertetve.

Mielőtt az egyes részek ismertetését közölném, a következőket jegyzem 
meg. A bibliográfiában a Bácska- és Szerémségről írott irodalmi művek közül 
K och , R ochlitzer , P opovics, S taub  és S chafarzik  részint a Földtani Közlöny
ben, részint a tud. akadémia kiadványaiban megjelent s különösen a Fruska 
Gora geológiai leírását tárgyaló tudományos értekezések említés nélkül hagyattak.

Ugyancsak a Földtani Közlönyben (IX. köt. 393. 1.) dr. S chafarzik  F. a 
doboji diabasról írt közleménye és dr. S zabó J. Magyarország és Szerbia néhány 
jelleges vulkáni kőzeteinek mikroszkopi tanulmányozása (VI. k. 1. 1.) czímű érte
kezéseik vannak közölve, a melyekről a szerző valószínűleg a kőzetekről megje
lenő értekezésében fog megemlékezni. Hazánkfiai közül Z sigm ondy  V ilm os nak 
«az avalai higanybánya Szerbiában» czímű munkálata (Földtani Közlöny, XVII. 
köt. 156. 1.) van eléggé részletesen ösmertetve.

Szerbia geológiáját
az eredetiben foglalt tudományos felosztások alapján fogom ösmertetni és pedig 
a következőkben :

I. Az ős palák területe.
Ezen kőzetek nagy területet foglalnak el Szerbiában ; nevezetesen az észak

keleti részen Golubácz, Tekija és Béla Réka közt egy háromszögben elterülve, s 
a Dunától a másodkori lerakodásoknak egy keskeny öve által vannak elválasztva. 
Szerbia délkeleti részén Szt.-Nikola mellett a S zabó által konstatált gnájsz van 
elterülve. Délkeleti részén igeu hatalmas tömegben láthatók Szent-Iliától és Ba
binától északra, a nyugati és keleti Morava összefolyásáig. Közép-Szerbiában 
Jagodintól és Kragujevácztól egészen Babocsináig vannak elterülve. Nyugat-Szer- 
biában csak kis területet foglalnak el.

A kőzetek petrografiai jellege. A gnájsz typikus, van gránitos kinézésű is. 
A l l : quarz-, Orthoklas-, oligoklas- és biotitból; azonkivül található benne magne- 
tit, apatit, sphen, mikroklin és muskovit; másodlagos képződmények benne az 
epidot, chlorit, talk és kaolin. Van granulitos és amphibol tartalmú gnájsz. 
A gnájszon kívül találhatók: amphibolitok, csillámpalák, talkpalák, fillitek, quar- 
citok, márvány, Viaszin mellett sok magnetit, továbbá Saske mellett és Kragu- 
jevácznál grafit.

II. Paleozoos képződmények.
Szerbiában különböző fillitek, homokkövek és mészkövek találhatók, me

lyeknek hovatartozandósága még nem bizonyos, de idősebbek awerfeni rétegek
nél. Carbon-systéma Mlave- és Peká-nál található. Mlávánál igen sok kövület 
van, melyek S tur  meghatározása szerint: Calamites, Sigillaria, Lepidodendron, 
Pecopteris, Annularia s mások. Likodránál Poteriocrinusok is találtattak. Ezen 
rétegeken néha áttör a diabas-porphyr és diabas.

III. A vörös homokkő területe.
A Morava jobb oldalán Ravniczánál és Szerbia délkeleti részén Sztorá- 

Planinánál látható elterülve.
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IV. Trias.
Az első, a ki Szerbiában a trias jelenlétét kimutatta, T oüla volt. A képlet 

leginkább Szerbia nyugati részét foglalja el Myophora costata és Gervilia sp. 
kövületekkel.

V. Jura.
Csak kisebb területen található. Bete mellett a következő rétegek láthatók: 

1. homokos márga, 2. szürke homokkő, 3. homokos mészkő, 4. durva mész,
5. kékes mészkő.

VI. Kréta.
A kréta Szerbiának egy igen nagy részét foglalja el, s kevés oly hely van, 

a hol oly nagyszerűen volna kiképződve, mint épen itt. Leginkább Szerbia keleti 
felén van elterjedve ; északra a Morava jobb felén és délre egészen Bulgáriába 
hatol. Szórványosan más helyeken is látható.

Az értekezésben  a szerző B oné, H ochstetter és T oüla fe lo sztá sá t m utatja  
be a krétát ille tő leg , ő azonban a következő beosztás szerin t h a la d :

a)  Neocom :
1. Csillamtartalmú homokkő és homokos agyag.
2. Agyagos márgarétegek Belemnites, Ammonites, Trochus, Terebratula, 

Bynchonella, Ausus-kagy 1 ókkai, köztük több új faj.
3. Mészkő koraitokkal, főhelye Belőve. Topcsidernél következő rétegzés lát

ható: 1. konglomerat caprotinával, 2. kouglomeratmész kövületek nélkül, 3. agyag- 
és márga rétegek Natica-, Nerinea- és Inoceramus-sál, 4. meszes homok caproti
nával, 5. márga Orbitulina-, Terebratula- és Bhynchonella-val.

b)  Gault. Topcsidernél található, a hol igen sok a kövület, köztük új fajok.
c) Cenoman. Knyazsevácz- és Kosutnyáknál van elterülve.
cl) Túron.
e)  Senon.

VII. Harmadkori terület.
Eocén. A Drina jobb felén Czerától délkeleti irányban kis kiterjedésben 

látható. Neogen különösen Szerbia éjszaki vészén van nagy mértékben kifejlődve. 
A szerző külön tárgyalja a Száva, Duna, Morava és Timok s azok környékének 
neogenjét. Morava nyugati részén az u. n. Kiticza helységnél a Mastodon arver- 
nensis fogai találtattak. A neogent felosztja a)  aquitani emeletre, mely Gobuis 
brevis-sei Bolcsevácz és Leuciscus-fajokkal Belőj Steni mellett van elterülve; 
b)  második mediterrán emelet TurriteUa-, Cardita- és Pecten-fajokkal, melyeket 
P ancic Golubácz- és Gradistánál talált; c) harmadik mediterrán emelet Belgrad-, 
Loznicze- és Golubácznál. Ezen emeletről szóló értekezésben a szerző H alavács 
G yula tagtársunkra is hivatkozik, ki a Földtani Közlöny 1880. év 293—295. lap
ján ír ezen emeletről. Z ujovic azonban még több kövületet is megemlít. Található 
ezen emelet még Negotin Veliki Izvornál, mely utóbbinál P aulovics határozta 
meg a kövületek egész sorozatát, d) Szármát emelet Belgrad-, Kipány-, Topola-, 
Karaula-, Szopot-, Kragujevácznál a Mlave és Timok medenczéjében van elterülve.
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e)  Congeria-emelet, Belgrádoál egyes kutak ásásánál konstatáltatok. Visniczénél 
találtatott a Congeria Czjzeki; Groczke táján a Congeria Zvjovigi (Fuchs) és más 
congeriák. Kamendolánál Mastodon Borsoni találtatott, f )  Levanti emelet Ivez- 
dánál és Gradistenél egy Unió nov. spec.-sei.

Legfiatalabb üledékek. A legfiatalabb képződmények lerakodása Szerbiában 
a történelmi időre esik, de vannak olyanok is, a melyek a neogenben rakodtak le. 
A tengeri lerakodások Pirot-, Bele-Palankánál, a nisi, vranjai és toplicsi meden- 
ezében láthatók. Lösz a Száva és Duna mentében találtatik zárványaival: Helix, 
Pupa, Clausilia és Succinea. A belgrádi löezben a Helix és Hyalinákon kiviil az 
Elephas primigenius is lordul elő; ez utóbbi más helyeken is találtatott.

A futó homok Szerbia keleti felén és nyugati részén találtatik. Keleti felébe 
Romániából és Nyugat-Oroszországból, nyugati részébe a Bánátból hozatik.

Barlangokban szintén gazdag Szerbia, s ezekben az Ursus spaeleus és Felis 
spaelea fordulnak elő.

Az alluvialis képződmények a Száva, Drina, Duna, Timok és azok mellék
folyói által képezett völgyekben vannak elterülve.

VIII. Eruptiv kőzetek.
Az eruptiv kőzeteket három csoportba vannak osztva: A. Gránitos kiné

zésű, B. Eufotitek és szerpentinek, C. Trachytos kőzetek.
A közetek nagy gyűjteménye a belgrádi főiskola gyűjteménytárában van 

elhelyezve; valamennyien mikroszkopi tanulmány alapján vannak beosztva. 
A mikroszkopi tanulmány eredménye egy későbbi értekezés tárgyát fogja képezni. 
Az egyes kőzetekről (Corsit, Dolerit, Lamprofirit) Írott tanulmányai megjelentek a 
Szerb tudós társaság közlönyében.

Messze vezetne, ha közölném mindazon helyeket, melyek a kőzetek lelő
helyeket vannak megemlítve; csakis egyes iránypontokra fogok jelen ösmerteté- 
semben szorítkozni.

A. Gránitos kőzetek Szerbia északkeleti részén, délkeleten Szent-Nikolánál 
és délen és közép Szerbiában több helyen. Nyugaton kevéssé vannak elterjedve. 
Felosztja őket a szerző gránitokra (biotit gr., muskovit gr., amfibol gr.), porphyros 
gránitokra, gnájsz kinézésű gránitokra, dioritokra (andesitos, quarzitos diorit) és 
corsitra (Rudnik), továbbá lamprofirit-, diabasra és doleritekre.

B. Eufotit és Szerpentin Szerbia éjszakkeletén és közepén találhatók. 
A szerpentineket felosztja: a) tiszta szerpentinekre, b) szerpentin diallagittal,
c)  szerpentin bastittal és d) szerpentin diallagittal és olivinnel.

C. Traehytok. Néha nagyobb tömegekben, de kisebb pontokban is fordul
nak elő. Nagyobb tömegekben Zajcsártól nyugatra, Dél-Szerbiában Vranjától 
éjszakkeletre ; keleti Moravától éjszakra és az Ibár folyónál (Ráskánál) Szerpen
tinnel és Eufotittal. Megkülönböztet trachytokat (biotit tr., amfibol tr. trachyt- 
tufák), labradoritokat, dacitokat, bazaltokat, fonolitct porphyritet, riolithokat és 
mikrogranulitokat.

Azon nehány szerb ásvány, mely az annalesek második részében van 
közölve a magnetit és dolomit. A magnetit Rudne Glane- és Parcene-ről, réz-

(307)



4 0 8 GR. SZÉCHENYI BÉLA :

erezek Stubicza- és Padkorezki-Budáikról; továbbá gránátok, szerpentinek és 
ffesminek.

Rgotina liasz képződményei S. R adovanovic-WI. Az első, a ki a liasz létezé
sét Szerbiában kimutatta, Z üjoyic volt 1883-ban. A kövületeket dr. V . Uhlig 
határozta meg; s már 1884-ben «Ueber Jurafossilien aus Serbien» czím alatt 
közölte a Verkandl. der k. k. geolog. Reichsanst. czímű folyóiratban. Később 
Rgotina környékének részletesebb tanulmányozásához fogott s a liasz-réte- 
geket következő sorrendben találta. Lias a. =  kőszénréteg; lias ß =  Terebra- 
tula grestenensis szintje ; Has j  =  Walhemia numismalis szintje ; lias o =  a nagy 
Belemnites paxillosus és Gryphea cympium szintje, mely T ietze által Déi-Magyar- 
ország a Juráról írt beosztásban «Untere Margariatus «és» Fauna des grünen 
Tuffs der Muntjana» által van leirva. Lias s és lias £ =  homokkő növénylenyo
matokkal. Az érdekes értekezéshez két tábla van csatolva a Rgotina liasz rétegek
ben talált nevezetesebb kövületek ábráival, melyek közül csak a Rhynchonella 
argotiensis nov. spec.-1 és Modiola Zujovici nov. spec.-t említem meg.

L egeza V iktor.

GRÓF SZÉCHENYI BÉLA KELETÁZSIAI ÚTJÁNAK TUDOMÁNYOS
EREDMÉNYE *

Egy oly munkát van szerencsém bemutatni, mely bennünket első sorban 
mint a geológiai szakirodalom újdonsága érdekel, másrészt mint magyar geolo- 
gokat azon önérzettel tölt el, hogy egy magyar könyv lép a világirodalmi jelentő
ségű munkákkal sorompóba.

Gróf S zéchenyi B éla munkája voltaképen jelentés egy tudományos expedi- 
tióról, melynek eszméje, terve, vezetése, úti) és kiadási költségei gróf S zéchenyi 
B élá-ó; a tudományos kutatások pedig az ő és az általa választott három szaktudós 
megosztott tevékenységének gyümölcse.**

Az egész munka egy atlasz kíséretében két kötetre terjed, melyből eddig az 
első kötet és az atlasz jelent meg. Az első kötet az egész munka tartalmáról nyújt 
áttekintést, és így a másodikra nézve is tájékoztatva vagyunk.

Az első kötet 750 quarto lappal s takarékos szedéssel valóban sokat foglal 
magában a három szakaszban, melybe beosztva van. Az első az út történelmi 
része gr. S zéchenyi BÉLÁ-tól (235 lap), a második Kreitner  GuszTÁv-tól széles
ségi és hosszasági meghatározások, magasságmérések és topográfiai leírások 
(306 lap); a harmadik legnagyobb szakasz a geológiának van szentelve Lóczy 
LAJos-tól (430 lap).

A második kötet, melynek megjelenésére máraz anyag legnagyobbrészt ren
dezve van, folytatólag szintén három szakaszban a következőt fogja tartalmazni. 
A negyedik szakasz B álint G ábor nyelvészeti dolgozatai (Elmélet a dravida nyel-

* Bemutatta Dr. Szabó József elnök a társulat 1889. nov. 6-án tartott ülésén.
** Az expeditió 1877 végén indult el, visszajött 1880 elején, 2l/2 évet töltvén

künn.
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vekről. Ä Kanada tamil tulu telugu dialectusok.). Az ötödik szakaszban gr. S zé
c h e n y i  B éla az ilyen nagy expeditio szervezéséhez tartozó tájékoztatás szempont
jából összeállít tapasztalati adatokat, költségvetést, felszerelést stb. Az utolsó 
hatodik szakasz képezi az útról hozott múzeumi tárgyak leírását azon 12 szakférfi 
tollából, kik arra felkérve voltak, valamint a meteorologiai észleleteket, melyeket 
gr. S zéchenyi B éla jegyzett.

R em élh ető leg  a II. k ötet végén  fog m egje len n i a tárgym u tató , m ely  m ár az 
I . k ö tet végén  is épen azon  jó  sz o lg á la to t te tte  vo ln a , m in t RiCHTHOFEN-nél az 
I. kötet végén .

Valóban egy harmadik kötetet képvisel az atlasz az ő 33 folio-lapjával. Van 
már az első kötet mellett is egy terjedelmes átnézeti térkép, topográfiai részében 
KsEiTNEE-tól, geológiaiban LóczY-tól (1 : 5.000,000), azonkívül tíz főleg geológiai 
tábla és 175 ábra a szöveg között; mind e mellett az expeditio geográfiái és geo
lógiai eredményei csak egy részletesebb térképre voltak reá vezethetők. Az atlasz 
térképei (1 : 1.000,000) két sorozatot képeznek : az első orografiai 15 lap és két lap 
szelvény K reitner Gusztáv főhadnagy eredeti fölvétele szerint; a második ugyan
azon 15 lap sraff nélkül, de geológiai színezéssel L óczy L ajos-íóI. A czímlap e 
15 lapnak vázlatát adja megfelelő jelzéssel, a függélyes jel (Colonne) A B O D E ,  
a szintes (zona) I—VI. Ezen kis térkép keretéből csak azon terület lapjai vannak 
az atlaszban kidolgozva, melyeken gr. S zéchenyi keresztül ment, mi barna szín
nel van kitüntetve.

Az atlasz térképei Bécsben készültek a katonai geográfiái intézetben azon 
tökélylyel, melynek jelét kartográfiái vállalataiban a monarchia ezen jeles intézete 
már sok alkalommal adta.

Hogy mi indította gr. S zéchenyi BÉLÁ-t Keletázsiát választani, következő 
soraiból tűnik k i: «Ha Ázsiát szemeltem ki, azért történt, mert ezen világrész, 
mint az emberiség egyik főbölcsője iránt, kiváló érdekkel viseltetém, sőt még 
azon reményben is ringathatám magam, hogy eljutandok oly helyekre, hol őseink 
nyomára találhatok, vagy oly népekre, melyek velünk faj- és nyelvrokonságban 
vannak.»

Azon tapasztalatok, melyeket gr. S zéchenyi B éla előbbeni nagyobb útjaiban 
(Amerika, északi Afrika) nyert, de az érintkezés a világ legelőkelőbb népével, az 
angollal, hol ő csaknem második hazájában érezte magát, világossá tették előtte, 
hogy egy nagyobb szabású úthoz rögtönözve fogni nem lehet, ahhoz készülni kell. 
Az előkészület, miként ő mondja, három évig tartott. Tanulmányozta az Ázsiáról 
írt legnevezetesebb munkákat, valamint e világrész legjelesebb utazóinak leírását; 
ezek nehány legkitűnőbbjével megismerkedett, tőlök tanácsot és felvilágosítást 
kérvén. Csak midőn eléggé tájékozottnak érezte magát, állapodott meg abban, 
hogy egy topográfot, egy geologot és egy magyar philologot válaszszon mint tudo
mányos útjának kisérőit, mint a keletázsiai expeditio tagjait, kiknek ő nem csak 
hathatós vezetője, de a munkafelosztás elve szerint ernyedetlen társa is volt.

A geológiai társulat ülésén nagyon természetes, hogy különösen a mi tudo
mányunk szempontjából szólok részletesebben.

Ázsia bennünket közelebb érdekel, mint Amerika, a mitől az Atlanti Oczeán 
választ el. Európára csak reá van erőszakolva, hogy az egy önálló kontinens, össze 
van az nőve Ázsiával, mint annak folytatása; Európa oly módon nyúlik be az
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Atlanti Oczeánba, mintha csak félszigete volna Ázsiának. Ezen vaskos földtörzsnek 
Európa csak egy ága, de hogy R itter szavaival éljek, a legnemesebb ojtó ága. És 
mégis, ha J ules M arcon geológiai világtérképét nézzük, míg Amerikában a geoló
giai színezés csak kevés helyen hiányzik, Ázsia, mely maga nagyobb tért foglal 
el, mint Észak- és Dél-Amerika együttvéve, kevés kivétellel fehér. Afrikát leszá
mítva nincs geologiailag ismeretlenebb kontinens, mint Ázsia, honnét eleink ide 
kerültek, honnét egykor a tatárpusztítás csapott át honunkba.

Oroszország sokat tesz a geológia érdekében, de annak európai része is oly 
nagy, hogy geologjait bőven foglalkoztatja. Néhány év óta azon haladás is történt, 
hogy egy második geológiai intézetet állítottak Tiílisben. Mindez azonban még 
nagyon távol áll attól, hogy ázsiai kutatásokkal foglalkozhassanak. A világ leg
nagyobb birodalma a «British Empire» polip karjával minden kontinensbe be van 
kapaszkodva, és ott a geológia érdekében nagy munkásságot fejt ki. Calcuttában a 
«Geological Survey» sokat ismertetett meg már Ázsiáról, úgy szintén Oroszország, 
Hollandia és Francziaország egyes tudósaitól is bírunk szigetekről vagy parti vidé
kekről megismertetéseket, de mindez felette kevés arra, hogy Ázsiáról nem geo
lógiai, de még csak geográfiái megfelelő képet alkothassunk. Japáni geologoktól 
már olvasunk közléseket hazájokból, de hogy khinai vagy mongol geologokra 
számíthassunk, úgy hiszem még a XX. század munkatervébe sem lehet bevenni.

Nem marad tehát egyéb, minthogy az európai míveltségű országok geologjai 
tegyenek tudományos invasiót. Amerika kezdette meg komolyabban számbavehe- 
tőleg; P umpelly amerikai geolog tett első Kbina belsejében utazást azon czélból, 
hogy az ott előforduló geológiai képződményekről rendszeres képet szerezzen 
(1866); második báró R ichthofen, kit porosz létére hozzánk is kapocs fűz, kinek 
geológiai örökségébe a trachytokat illetőleg némileg én léptem, minél fogva sza
badjon e kiváló ember viszontagságos életének, saját jegyzetei alapján, rövid váz
latát adni. Az 1850-es évek második felében Bécsben telepedett le, hol a birodalmi 
geológiai intézet felvételeiben élénk részt vett és jelentései nagy készültséget, sok 
olvasást elárulva és szépen írva általános figyelmet keltettek. Magyarországban a 
trachytvidékeket választotta s utoBó, de egyszersmind legnagyobb értekezésének 
ezek voltak tárgyai («Studien aus den ungarisch-siebenbürgischen Tracht tgebirgen», 
von F erdinand F reiherrn v. R ichthofen. 1860.). Ezt be sem fejezhette egészen, mert 
visszament Poroszországba, hogy részt vegyen egy keletázsiai expeditióban, melyet 
a kormány Khina-, Japán- és Siámba küldött kereskedelmi összeköttetések szem
pontjából. Európát még ugyanazon (1860) évben hagyta el, és a miről akkor sej
telme sem volt, csak 12 év múlva került vissza. Az expedition személyzete a hadi 
hajókról messze be vagy huzamosb időre nem távozhatván, R ichthofen nem volt 
megelégedve s arra tökélte el magát, hogy visszamarad. A feladat megoldása után 
az expeditió csakugyan Európába tért, Richthofen pedig maradt azon szándékkal, 
hogy Kelet-Ázsiában geográfiái s geológiai tanulmányokat tegyen.

Első terve volt Kaschmirból hatolni Közép-Ázsiába, a tervnek megnyerte 
Lord EnoiN-t India kormányzóját, de Turkesztánban zavargás ütött ki, nem való
síthatta. Másik terve volt az Amur torkolatjától hatolni be Mongolia és Szibéria 
határán, mi szintén dugába dőlt. Harmadik volt a Csendes-tengert átszelni vitorla
hajóval és útba ejtve az Aleuták, Kurilek és Kamcsatka vulkáni lánczát, San- 
Franciscoban kötni ki. Ide eljutott, de azt találta, hogy ez nem felfedezési tér a
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minőt ő óhajt, mert Californiában és Nevadábau, a hol ő megfordult, az amerikai 
geologok jól szervezett törzse már rendszeresen működött. Mindazonáltal vagy 
két évig maradt és egyebek közt (ú. m. bányavállalati szakvélemények) a trachy- 
tokról újra írt, a magyarországi dolgozatát a California és Nevada trachytjain 
tett tapasztalataival kibővítve, különösen atrachytok systematikáját, mit Bécsben 
az elutazás miatt be nem fejezhetett, fejtette ki egy terjedelmes emlékiratban, 
melyet a californiai tudományos akadémia nyomatott ki, mi az amerikai geolo- 
gokra az első időben nagy hatással volt.

A  geológiai munkálatokat W hitney vezette San-Franciscoban, kivel R icht- 
hofen barátságba lépett és vele a jövőt 1867—1868 éjjelén —aSylvester-éjen—úgy 
állapították meg, hogy a földgömbön egy ország sem volna alkalmasabb R i c h t h o f e n  

kutatásaira, mint Kbina, mely geográfiái, geológiai, ipari és világkereskedelmi 
tekintetben felette fontos, de úgyszólván merőben ismeretlen.

Magam is érintkeztem P r o f .W H iT N E Y -v e l  1882-ben Boston mellett Cambrid- 
geben, hol ő a Harward egyetemen akkor tanár volt, és beszéltünk b. R ichthofen 
californiai tartózkodásáról, valamint annak motivumairól, melyek nem teljesülése 
után nem maradt egyéb hátra, mint máshova menni.

Visszament tehát a Csendes-tengeren keresztül a Khinába utazó amerikai 
nagykövet R. B rowne társaságában Shanghaiba. Khina irodalmával eddig nem is 
foglalkozott és vállalatának óriási voltát csak akkor kezdette érezni, de nem csüg
gedett. B. R ichthofen szép készültsége és jeles tolla mellett kedves modora, vala
mint rokonszenves fellépése által mindenütt hódított, és úgy történt, hogy kirán
dulásai iránt a shanghai iparkamara érdeklődését is kivívta, melytől támogatást 
kapott s viszont oda időről-időre megfelelő jelentéseket küldött. A khinai kor
mány semmiben sem segítette, legfőbb támasza volt egy belga tolmácsa, ki őt 
iitjában mindenütt kisérte és tapintatos modora, meg bátor fellépésével sok baj
ból kisegítette.

Kirándulást különböző irányban tett, egyet Japánban is. Közel négy évi 
tartózkodás után hazájába 1872-ben tért vissza.

Báró R ichthofen munkájának kiadása nehézségekbe ütközött, azonban 
ezek le lettek győzve az által, hogy a porosz kormány és a berlini akadémia anyagi 
támogatása mellett a legnagyobb kiadók egyike Berlinben D ietrich R eimer vál
lalkozott reá, ugyanazon czég, melylyel a szerződés Európa geológiai térképének 
kiadására nézve is megkötve van. R ichthofen munkája «China. Ergebnisse eige
ner Reisen und darauf gegründeter Studien» négy kötetre van osztva, melyből 
eddig az I., II. és a IV. kötet jelent meg, a III. még nem. A II. kötethez atlasz is 
van adva.

Az I. kötet csak általánosságokat foglal magában, ez már 1877-ben látván 
napvilágot, gróf S zéchenyi B éla expeditiójának rendelkezésére állott és L őczy 
többször említi is, hogy az ő munkálkodásának módjára R ichthofen e jeles műve 
döntő befolyással volt. R ichthofen II. kötete 1882 ben jelenvén meg, L őczy csak 
az eredmények kidolgozásánál vehette figyelembe. R ichthofen ezen II. kötethez, 
melynek tartalma északi Khina, szép atlaszt csatolt, melyet kis mértékben erede
tileg ő vett fel, de Berlinben megnyerte K iepert jeles kartograf közreműködését, 
ki azokból két sorozatot, egy orografiait és egy geológiait készített (1 : 750,000). 
Az atlasz kivitele szép. R ichthofen annak kiállításánál az amerikai «Geological
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Survey» nagy és páratlan luxussal kiállított atlaszait (40-tith parallel. Colo
rado stb.) tartotta szem előtt. Gr. Széchenyi Béla munkájának szép atlasza 
hasonló módon, egy orografiai és egy geológiai sorozatot tartalmaz, de rendszeres 
egészben, míg Richthofen térképei csak egyes kirándulásokra szorítkoznak. Lóczy 
geológiai térképeinél a monogrammok a színes területeken elmaradtak, azok itt is 
megtették volna azt a jó szolgálatot, melyet Richthofen atlaszában tesznek. 
Európa térképének nemzetközi bizottsága egyhangúlag oda nyilatkozott, hogy a 
monogrammok, könnyebb tájékozás szempontjából, Európa térképén is alkal
maztassanak.

L óczy az atlasz 15 lapján a következő képződményeket különbözteti meg :
Alluvium ... _ ... _ ... ... ...
Kan-szu-ban a puszták sós alluviuma ... ...
Moréna és glecserlerakódás ... ... ... ...
Lösz. Futóhomok. Laterit. Kavicspuszta ...
Kuete-i rétegcsoport (Pliocen) ... ... ... ...
Édesvizi tólerakódás ... ... ... ... ...
Homokkő, márga és szén ... \  Alsó- és
Konglomerát... ... ... ... / Közép-Juri
Közép triász ... ... ... ... ... ... ...
Perm-triasz ... ... ... ... ... ... _
Homokkő a szénmész felett ... ... ... ...
Devon ... ... ... . ..  ... ... _ ...
Silur és paleozoi általában ... ... ... ...
Diabas és melaphyrtufa... ... ... ... ...
Félmetamorph palák ... ... ... ... ... ...
ó-paleozoi mészkő ... ... ... ... . ..  ...
Yutui rétegsor (agyagpala, homokkő, konglo

merát stb.) ... ... ... ... ... ... ...
Csillámpala, phyllit, amfibolpala stb. ... ...
Kristályos mészkő ... ... ... ... ... ...
Gnájsz, gnájszgránit és a kristályos palák álta

lában ... ... .................. ... ... ...
Diabas, Melaphyr, Gabbro, Szerpentin. Paleozoi eruptio.
Andesit, Bazalt. Újabb kenozoi és diluviál eruptio.

Lóczy példányokat gyűjtött állításainak bizonyítására, s azok a felkért spe
cialisták meghatározása után a magyar nemzeti múzeumba jutottak, úgy mint 
Richthofen gyűjteményei Berlinben az egyetemi mineralogiai múzeumba.

Lóczy, mint mondja, Richthofen útjának több mint két harmadán járt és 
a mesternek az I. kötetben kifejtett nézetei szellemében tette nyomozásait. Az 
I. tábla térképecskéjén ki van tüntetve a két utazó geolog útvonala, látni hol vol
tak közösen, hol tértek el. Gróf Széchenyi útja, miután középen átszelte Khinát, 
báró Richthofen vonalaitól mindenütt nyugatra maradt, és így a magyar expe- 
ditio geológiai vívmánya abban áll, hogy Richthofen munkáit nyugat felé tete
mesen kibővíti. Lóczy jobb szerette volna, ha b. Richthofen III. kötete, mely 
déli Khinával foglalkozik, a megfelelő atlaszszal előbb jelent volna meg; de
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R i c h t h o f e n  is azt óhajtotta, hogy gróf S z é c h e n y i  munkáját lássa, mielőtt Khina
III. kötetét kiadja. így ír II. kötetében erre vonatkozólag : «Für Kansu sind wich
tige Resultate von der Expedition zu erwarten, welche Graf B é l a  S z é c h e n y i  in 
hochsinnigem Interesse für geographische Forschung, und mit Unterstützung 
eines von ihm ausgewählten Stabes von Fachgenossen auf eigene Kosten ausge- 
fiihrt hat. Die kartographischen und geologischen Arbeiten wurden den ausge
zeichneten Kräften der Herren Oberlieutenant K r e i t n e b  und Dr. von L ö c z y  an
vertraut. Da die Wege der Expedition von den meinigen verschieden waren, und 
sich mit ihnen erst bei dem Ort Tsliau-tien berühren, um von dort aus gegen 
Südwesten auf eine kurze Strecke zusammen zu fallen, so werden die Ergebnisse 
sich mit den meiningen in vortheilhafter Weise ergänzen. Wohl wäre es günstig 
gewesen die Veröffentlichung jener abzuwarten, denn ich reiste allein, und hatte 
meine Beobachtungsresultate allein auszuarbeiten gehabt. Das Kleinere und Ein
seitigere hätte sich zweckmässiger an das Grössere, und durch Zusammenwirken 
Mehrerer gewonnene angeschlossen, anstatt ihm als Vorläufer zu dienen.»

Ha báró R ichthofen jeles munkája Khina és ez által Közép-Azsia geográfiái 
és geológiai ismeretét az ő beható és sokat átölelő fogalmazásaiban egészen új 
érába vezeti, gróf Széchenyi B éla keletázsiai útjának tudományos eredményeiben 
az ezen irányban jelzett haladásnak méltó folytatása és kiegészítése foglaltatik. 
Ez a világirodalom számára is hozzáférhetővé lesz a már készülő német kiadásban.

Gróf S zéchenyi B éla a magyar tudományos akadémiához írt egyik levelé
ben (1879. ápril 12. Szó Csan, Kanszu tartomány) ez áll: «Ha voltak eddig nehéz 
napjaink, és jól tudjuk, hogy még súlyosabbak és nem minden veszély nélküliek 
várnak reánk, mindig azon öntudat kölcsönzött erőt, azon gondolat lelkesített, 
hogy a tudományt és általa az emberiség javát mozdítjuk elő.» Ez lelkesítette 
őt és társait azon az úton, melynek eszméje egy mélyen érző szív nemes sugal
latában fogamzott meg.

E nagyszabású irodalmi magyar termék egy felejthetetlen hitves emlékére 
a tudomány csarnokában emelt kegyeletes oszlop, mely fölött a tudomány hűn 
őrködni mindenkor fog. Dr. S zabó J ózsef.

Dr. J. F elix és Dr. H. L enk:

BEITRÄGE ZUR GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE DER REPUBLIK
MEXICO. I. THEIL.

Említett munka egy a szerzők által az 1887- és 1888-iki években Mexikó
ban tett tudományos utazás eredménye.

Ezen köztársaság földtani kutatása tekintettel nagy kiterjedésére H u m b o l d t  

óta csak vajmi keveset haladt előre, mivel legnagyobbrészt csakis a gazdag bánya- 
területek megismertetésére és kiaknázására fordították a legtöbb gondot.

A szerzők, részint saját tapasztalataik után indulva, részint felhasználva
Földtani Közlöny. XX. köt. 1890. (313) 2 6 a
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a gyéren megjelent szakirodalmi munkákat, Mexiko földtanát megismertetik a 
jelenlegi ismereteink alapján.

Mexiko legnagyobb része fensikot képez, mely észak felé lassan lankad, 
míg nyűgöt, kelet és dél felé meredek lejtője van.

A déli hasadékvonalon fekszik ama nagyszerű vulkánsorozat, mely Közép- 
Mexikót KÉK—Ny-i irányban az északi szélesség 19—20 fokai között átmetszi.

Megkülönböztethető egy főkasadék, s egy másik vele párhuzamosan, de 
mintegy 70 km-re délre eső kisebb hasadék. A főhasadéktól északnak több mel- 
lékhasadék vonul számos vulkánnal; míg másrészt nehány vulkáncsoport szét
szórtan el van helyezve.

Említésre méltó a közép-mexikói tavak fellépése a főhasadék északi oldalán, 
melyek részint lokális sülyedés következtében, részint a mélyebben fekvő völgy
szakaszoknak vulkáni anyag által való körülsánczolása által keletkeztek.

A mexikói fensík jellege egyhangú, többnyire vulkáni anyag fedi.
Északnyugotnak elhúzódik több «Sierra» nevű liegygerincz, melyek kris

tályos és palaeozoos kőzetekből, quarzporphyrból (a hírneves ércztelepek területe) 
s krétamészkövekből vannak összetéve. Harmadkorbeli képződmények csakis a 
mexikói tengerpart közelében tűnnek föl, míg a negyedkori lerakódásokkal 
szerteszét nagy számban találkozunk. Az archei, a nyugoti tengerpart köze
lében elvonuló lánczhegység csakis északon, s továbbá az Oaxaca nevű tarto
mányban vannak inkább kifejlődve.

A hasadék feltörése, a fensík egyoldalú emelkedése, a vulkánok és tavak 
képződése a krétakor végén ment véghez. A harmad- és diluvialkor alatt azonban 
rendkívül nagy vulkáni tevékenység uralkodott, mely mostanáig is gyenge paro- 
xysmusokban tovább tart.

A kötet első része tárgyalja Közép-Mexiko vulkánjait tekintettel a megmá
szás, tudományos kutatás, kitörések és petrografiai minőségre nézve. Itt csak a 
következő legyen megemlítve.

A vulkánok legnagyobbika az 5420 m magas Pojiocatepetl (füstölő hegy). 
Már a XYI. század elején megmászták, s többiek között azon czélból is, hogy a 
spanyol hadsereg fogyatékfélben levő puskaporkészlete kibővítésére kén után 
nézzenek a vulkán kráterjában. Két évszázad elmúlt azóta, a mikor újból egy 
német bányász megmászta a hegyet és végezte az első magassági mérést. Emlí
tésre méltó, hogy a jelen század közepe táján a vulkán-kráterbeli kén bányásza
t i ig  egyideig kiaknáztatott. Jelenleg a Popocatepetl megmászása a Mexikóban 
megforduló utazók részéről már divattá vált. Rajta kitörések észleltettek a követ
kező években: 1519—1523 ; 1539—1664(125 éven keresztül), s utoljára 1697-ben.

A Jorullo nevű vulkán, csak a múlt század közepe táján, 1759-ben kelet
kezett. Tizenöt évi működés után, a fumarola-állapotba ment át. Hat vagy hét 
kitörésre utaló eruptiói törmelékanyag külömböztetliető meg; s nevezetesek a 
H umboldt által leírt «Hornitos» nevű a láva felületén emelkedő 4—9 lábnvi 
magas kúpok, melyek ezer meg ezer concentrikusan héjas bazaltgömbökből 
állanak.

Érdekes továbbá, hogy a Jorullótól déli irányban egynéhány diorit-kőzetből 
álló kúp bukkan ki, az egyedüli ó-korú kőzet a vulkáni területben.

Megemlítendő végül az 5010 m magas Iztaccihuatl (=  fehér asszony), mely
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a Popocatepetl szomszédja a mexikói völgyben. Dr. L enk a begyet megmászván 
4320 m magasságban kis 600—900 m2 terjedelmű glecserre akadt, 30°—40° 
lejtó'vel az alsóbb és 45° a felsőbb részletben. Felület-moréna hiányzik, mivel a 
glecser felett nagyobb terjedelmű sziklafalak nem léteznek, melyek a törmelék 
anyagáúl szolgálhattak volna; ellenben vég- és oldal-moréna tisztán kivehető.

A kötet második része a mexikói völgyet, a vulkánok északi oldalán levő 
legtypikusabb völgyét tárgyalja. A 2700 km terjedelmű völgyben hat tó terül el, 
melyek eleinte látszólag csak egy vízmedret képeztek. Minden oldalról hegyektől 
körülvéve, csak észak felé nyilt, míg vulkáni képződmények számos klip és kráter 
alakjában hol elszigetelten, hol csoportosulva a monoton völgysíkba változatos
ságot hoznak. Képződményei negyedkorbeli lerakodások, melyek közűi az allu- 
viumot nem igen lehet a diluviumtól megkülönböztetni, feküjét krétakorbeli 
kőzetek, avagy vulkáni lerakodások képezik.

A sok a főváros és környékén fúrt ártézi kút, — melyeknek száma 1883-ban 
már több mint 483 volt — átmetszete tanulságos képben mutatja az édesvizi 
lerakodások — agyag és márga — és a részben vagy egészen vulkáni anyagból 
álló víztartó rétegek közti váltakozó fekvést. Különös említésre méltó az E hren
berg vizsgálatai folytán ismeretes lett diatomea-földréteg.

A negyedkorbeli lerakodások legalsóbb rétegeiben feltalált emlős fauna — 
Elephas primigenius, Mastodon, Equus, Glyptodon — az észak- és délamerikai 
alakok egybevegyülését mutat|a. Korára nézve részben plioczén-nek tartják.

A diluviális fauna maradványai között találtak egy csontot, a láma os 
sacrum-át, melynek mesterségesen a mexikói sakál fejének alakja volt adva, 
jeléül annak, hogy az ember akkor már létezett, mit különben más leletek is 
bizonyítanak.

Az eruptió kőzetek amphibol- és hypersthen-andesitek, valamint plagioklas- 
bazaltok és a vulkáni törmelék kőzetek legnagyobbrészt andesitos jelleggel bír
nak és részletesebben, különösen mikroszkopos szerkezetük szerint vannak leírva. 
Végül pedig egy magaslati jegyzék -— méterekben számítva — soroltatik fel.

Dr. P osewitz T ivadar.

A MAGYARORSZÁGI KÁRPÁTEGYESÜLET
Budapesti Osztálya által 1890. május havában rendezett műkedvelői fotográfiái

kiállításról.

Valóban igaz elismeréssel tartozunk a magyarországi Kárpátegyesület buda
pesti osztályának nemcsak azért, mivel e kiállításon a fotografáló amateuröket 
egymással megismertette, hanem főleg azért is, hogy e fürge munkások szebbnél 
szebb fényképeit gondosan szerkesztett katalógus kíséretében a nagy közönségnek 
is bemutatta. Sokan voltak a kiállítók, még több a tárgy, s méltón volt képviselve 
a fotografozás sokféle iránya is. Eltekintve a fotográfiák elkészítésének különböző 
módjától (albumin-, aristo-, argentic-, platinpapiron Carbut-féle celluloid-filmen, 
diapositiv üveglapon) láttunk az orsz. magy. képzőművészeti társulat Andrássy-
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úti palotájának fényes termeiben tájképeket, genre-felvételeket, interieuröket^ 
arczképeket, állat-, növény-fotográfiákat, valamint láttuk a fotográfiát a csillagá
szat, a fizika és a mikroszkopia, nevezetesen H alaváts Gyula tableau-ján és 
dr. P antocsek J ózsef albumában a geológiai mikroszkopia szolgálatában is.

Bennünket geológusokat első sorban leginkább azon felvételek érdekeltek, 
a melyek a mi szakmánkkal voltak szorosabb összefüggésben. Képek vagy jó raj
zok lényegesen szokták kiegészíteni a geológusok Írásbeli feljegyzéseit; szépen 
festeni vagy rajzolni pedig a természetnek egy olyan ritka adománya, mi nin
csen mindegyikünknek megadva. Mióta azonban a fotografozás az egyszerűen és 
biztosan kezelhető «száraz lemezekkel» történik, azóta segítve van rajtunk is, a 
mennyiben egy-egy érdekes tájt, egy-egy fontos feltárást, sziklát, forrást vagy 
több effélét néhány perez alatt igen hű képben Örökíthetünk meg, a nélkül, hogy 
ezen művelethez valami különös előtanulmányok igény ehetnének.

Bécsben már hivatalos körökben is felkapták a geológiai tájképek beszer
zésének ezen új módját, és első eredmény gyanánt a cs. k. udvari múzeumok 
geológiai osztályában az effélékből egy igen válogatott és magyarázó jegyzetek
kel ellátott gyűjteményt találhatunk; másrészt pedig E. B ever, bécsi egyetemi 
tanárt azon látjuk fáradozni, hogy geológiai előadásai közben hallgatóinak a geo
lógiai szempontból charakteristikus tájakból és feltárásokból minél teljesebb 
gyűjteményeket bemutathasson.

Nálunk eddigelé tudtunkkal csak L óczy L ajos használja fel a fotográfiákat 
egyetemi geográfiái előadásainak illusztrálása czéljából. Nagyobb gyűjteményeink 
pedig ez időig még nincsenek ; ha azonban ez ügyet pl. a m. kir. földtani intézet 
venné kezébe, nem kételkedünk abban, hogy az évenként az ország minden 
részébe kiránduló tagjainak közreműködése mellett igen rövid idő alatt egy való
ban páratlan, és tárgyát illetőleg gazdag eredeti magyar gyűjteményt lehetne 
összehozni, a mely csere útján még inkább volna szaporítható. A mi szempon
tunkból ugyanis nem elég, hogy valamely táj csak lefotografoztassék, hisz azt 
elvégre megteheti akármelyik fotografussegéd is, hanem mi megkívánjuk a geoló
gus amateur-fotografustól, hogy azt az álláspontot, a honnét valamely tájt vagy 
tárgyat lefényképezni akar, nemcsak mtiizléssel, hanem szakértelemmel is 
válaszsza meg, továbbá, hogy a képhez a kellő magyarázatot is mellékelje.

Ilyen szempontból végighaladva a tárlaton, csak igen kevés kiállítóval 
találkoztunk, kik ezen kivánalmaknak megfeleltek. így említhetjük dr. S chmidt 
S ándor, egyetemi tanárt, kinek kivált az a képe vonta magára figyelmünket, 
mely Verespatakon a régi római aranybányákat a Csetátye hegyen ábrázolja. 
Kitűnő L óczy L ajos, egyetemi tanárnak «Detunatá»-ja, valamint Csikmegyéből 
az Egyes követ a Gyilkos tavat és a Czokárdot ábrázoló képei. H alaváts G yula 
oszt. geológus Dognácska-Vaskő külfejtéseit ; dr. P osewitz T ivadar Kőrösmezőt, 
a Tisza eredetét, a két Tisza összefolyását és a fehér Tisza völgyet mutatta be 
sikeresen ; dr. S chafarzik F ebencz pedig néhány geológiai részletet állított ki Me- 
hádia, Herkulesfürdő és Visegrád környékéről.

De akadt a nem-geologusok felvételei közt is sok geológiai szempont
ból ismertebb tárgy képe, a melyek közül első helyen fel kell említenem 
dr. M olnár N ándor kitűnő diapoeitivban kiállított Gellérthegyét. Figyelemre 
méltó továbbá Orelt L ajos nagyszebeni tanítónak a torjai Büdös fotográfiája^
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^Szépek dr. Kemény F erencz főv. fő reálisko lai ta n á r  és K ossi N ándor visegrádi 
képei, v a lam in t d r. Tért Ö d ö n  kir. egészségügyi felügyelő a szt.-en dre-p ilisi 
hegységre és a szá ie llő i völgyre  vonatkozó fo tográfiái. M agas hegységekből egész 
so ro za to k a t á llíto tt  ki D échy Mór azon gyönyörű  felvételeiből, m elyeket az erdélyi 
K árpátokban , az Alpokban  és a  Pyreneákban  eszközölt, de m ég ezeknél is  é rde
kesebbek a K aukázus glecserjei és m agas hócsúcsai. H o zzá ja  csa tlak o zo tt M aha- 
osek Antal n ih á n y  sikerült  alpesi felvé telével; kü lö aö s d ic sére te t pedig é rd em el- 
nekDivALD K ároly eperjesi fényképész szép, nagy  és je llem ző  T átra-képei, a m e ly  
hegységből Z soldos F erencz, szen tesi gépészm érnök  is m u ta to tt  be egyet- 
m á s t ; K öckwardt H enrik , b erlin i fényképész pedig  a dobsinai jégbarlangot és 
kö rnyéké t.

N em  lehet azonban  czélunk. hogy a geológiai szem pontból is é rdekes k ép e 
k e t ezen a helyen m ind  felsoroljuk , hanem  végül m ég csak az t ak a rju k  k o n s ta 
tá ln i, hogy a K árpát-egyesü le t budapesti o sz tá ly án ak  ez idei am ateu r-fo to g rafia i 
k iá llítása , m in t e té ren  első m egpróbálkozás, b en n ü n k e t te ljesen  k ie lég íte tt ugyan , 
de azért b izvást rem éljük , hogy egy n e tán  következő fotográfiái k iá llításo n  a geo 
lógusok kis seregének azon tö rekvése, hogy h azán k  geológiai v iszonyait a  n ag y  
közönségnek hű áb rák b an  is bem utassa, m ég jo b b an  fog k idom borodn i.

D r. S chafabzik F erencz .

AZ 1888. SZEPTEMBER 3— 7-IKÉIG BECSBEN TARTOTT ÁLTALÁNOS
BÁNYÁSZÜLÉS.

Az 1888 d ik iév i bán y ásza ti á lta lán o s  összejövetelrő l szóló je len tés  298 lap ra  
terjedő  és 12 m ellékelt táb láv a l, te tsze tő s  k iá llításban  és a következő czím  a l a t t : 
B erich t über den Allgemeinen B ergm annstag zu W ien 3. bis 7. Septem ber 1888. 
Iled ig irt und herausgegeben von dem Com ité des B ergm annstages. M it 12 F igu ren 
tafeln. W ien, 1889. je le n t m eg a folyó év elején .*  E zen te rjedelm es je le n té s  nem  
csak az összejövetelnél ta r to t t  szónok la tokat hozza, de m eg ism erte t eg y ú tta l az 
ez alkalom ból ta r to t t  értekezésekben  a bány ásza tn ak  ezen fontos ő s te rm e lé s i 
ágaza tnak , úgy A usztriában , m in t a ném et b irodalom ban  az u to lsó  év tize  dekbeli 
fejlődésével.

K itű n ik  abból, hogy a n ém et b irodalom  az, ho l a b án y á sz a tra  kü lönösen  a 
korm ány fo rd ít nagy  gondot és hogy ez m ily  áldásosán  h a t v issza az anyagi jó lé t 
e lőm ozd ítására  és a bányásza tta l kapcso la tos ip a rág ak  em elésére, m u ta tja  m á r  
azon  körü lm ény , hogy a te rm elés sok esetben  25 év a la tt  m eg tiz sze re sed e tt. 
E  tek in te tben  úgy ne 'iünk , m in t m ás á llam oknak  N ém eto rszág  ú tm u ta tá s t  sz o l
g á l ta th a t és a könyvnek ezen része nem  a ján lh a tó  eléggé az ille tő  döntő  k ö rö k n ek  
figyelm ébe, különösen m iná lunk , kik a m ező g azd u ág  m elle tt tö m é rd ek  á s v á n y 
kincseinkkel első so rban  b án y ásza to t űző ország  lenn i h iv a tv a  vagyunk .

S zep tem ber 3-án gróf F alkenhayn G yula , cs. és k ir. fö ldm ívelési m in isz ter,

* Ez a körülmény indokolja azt, liogy csak most emlékezzünk meg az érdekes 
mozzanatokban gazdag gyülekezetről. Szerk.

Földtani Közlöny. XX. köt. 1890. (317) 27(317)



BÉCSI BÁNYÁSZÜLÉS.

a bányászok 1888-diki általános összejövetelét megnyitván, a bizottság azonnal' 
az elnök és a többi tisztviselők választását megejtette, mely választás folytán 
Magyarországot néhai Z sigmondy V ilmos országgyűlési képviselő, mint egyik 
alelnök, S zathmáry B éla m. kir. bányakapitány mint az egyik jegyző, a bányá
szati szakosztályban pedig B öckh J ános miniszteri osztálytanácsos és a m . kir. 
földtani intézet igazgatója szintén mint egyik jegyző képviselte.

A négy napig tartó bányászgytílésen, az általános gyűlésekben öt, a bányá
szati szakosztályban 14ús a kohászati szakosztályban 12 előadás tartatott, melyek 
közül mint leginkább minket érdeklőket a következőket kiemelem :

1. Dr. H auer F erencz lovag: A cs.és k. természettudományi udvari muzeum.
2. Dr. H uysen A.: Európa új nagy földtani térképe.
3. Höfer H .: A földolajipar Gráesországban.
4. Dr. H uysen  A.: A porosz bányák igazgatása és a porosz bányászat fejlő

dése 25 év óta.
5. P osepny F erencz : Csehország régi bányái.
6 . R a in e r  L. S t. : Az alpin aranybányák és az aranymélység kérdése.
7. S eeland F . : Bányászati geológia.
8. N eubauer F .: A rézérczbányászat Magyarországban a jelenben és jövője.
Ezek közül különösen érdekes a következő három értekezés és pedig :
1. Dr. H uysen A., porosz főkapitányé a porosz bányaigazgatás és a porosz 

bányászat fejlődéséről szóló előadása.
Poroszországban az állam közegeinek működése a bányászat terén kétféle, 

t. i. egyrészt a fentartott ásványok adományozásával, másrészt pedig az adomá
nyozott bányák fölötti bányarendőri főfelügyelettel, meg az állami bányák veze
tésével foglalkoznak.

Míg nálunk tehát a bányászati hatóságok működésének ezen két ágazata 
teljesen külön volt választva és különböző miniszterek alá tartoztak,1 Poroszor
szágban ez mind egyesítve van.

A fejedelmi bányajog, valamint a bányászati állami közegek összmtíködé- 
sének legfelsőbb fóruma a közmunkák minisztere, középforuma a bányahivatalok, 
tartományi hatóságok társas szervezéssel. Némely ügyekre, különösen az adomá
nyozásra nézve, a főbányahivatalok képezik az első fórumot; a többi, a magán
bányászat ügyei a legalsó fórumban az állami bányászat ügykezelésétől külön
választatnak, a mennyiben a magánbányászat ügyeinek kezelésével a bányatör
vény értelmében külön kerületi bányahivatalnokok (Reviersbeamte) az állam által 
megbizatnak és kiknek bányakerületét a közmunkaügyi miniszter jelöli meg.

Ily bányamegye Poroszországban jelenleg 65 van.1 2
Ezen szervezetnek üdvös befolyását a német bányászat3 lendületes fejlő

1 1890. január 1-sejétől kezdve a bányahatóságok (bányakapitányságok) és 
állami bányászat nálunk a m. kir. pénzügyminiszterre vannak bízva, tehát szintén 
egy kézre kerültek.

2 1870 óta a bányahatóságok ilyképeni szervezése az egész német birodalomra 
terjed ki.

3 A 272—282. lapon a porosz bányahatóságok ebbeli szervezetét és szerves össze
függését részletesen leírva találjuk.

418
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élésére a statisztikai adatokban leljük, melyekből kitűnik, hogy némely ásványok
ban, úgymint szénben, vaskőben és ólomban a termelés roppant emelkedést 
mutat fel, bizonyítván azt, miszerint a bányászatnak ily módon való kezelése és 
az összes bányák művelésének úgyszólván az állam fennhatósága alá helyezése  ̂
eredményében minden tekintetben a legvérmesebb várakozásokat is felülmúlta, 
tehát utánzásra méltó példának bizonyult.

A bányaiparnak rendkívüli felvirágzását a következő statisztikai adatok 
tüntessék elő. Termeltetett kőszén :

1862-ben 13 millió tonna 672/s millió márka értékben 
1867-ben 21 « « 11772 « « «
1872-ben 29 « « 255Va « « «

Aranyeső lepi el a kőszénbánya-tulajdonosokat, de ezen hirtelen áremelés 
csakhamar visszaesik és itt mutatkozik a rohamos árfelszökésnek árnyoldala is ; 
termeltetett t. i .:

1877-ben 332/3 millió tonna 1862/3 millió márka értékben 
1882-ben 47 « « 23 22/* « « «
1887-ben 5472 « « 264 « « «

Míg a szállítás 15 év alatt tehát ismét majdnem megkettőztetik, a kőszén 
ára alig emelkedett, és az 1887. évi árak már lényegesen az 1862. évi árak alá 
szállanak, sőt gyakran a munkaköltségeken alúl maradnak.

Ezen szomorú, nem csak a bányatulajdonosok, de egyáltalán a nemzet 
elszegényedését előidéző jelenségnek okai, a korlátlan túltermelésben keresendők * 
és kitűnik ebből, mily téves azon eljárás, ha a bányászat fejlődését egyedül a szál
lítás fokozásából ítéljük meg.

Felsoroljuk még azon ágát a bányászatnak, mely Poroszországban újabban 
különös ápolásnak örvend, és melynek felkarolása az állam részéről, az illető 
vidékek anyagi jólétének emeléséhez lényegesen hozzájárult, sőt sok helyen élet
képes bányaipart teremtett. Ez pedig a mélyfúrás, és czélszerűnek látom e rövid 
megismertetést itt H üysen saját szavaival folytatni:

«Nevezetes haladás a mélyfúrás terén történt. Túlnyomó lapályos ország
ban, aránylag kevés mélyen bevésett völgyekkel, az ásványkincsek fölfedezésére 
ezen eszközre vagyunk utalva, mely nálunk gyakran igénybe vétetett. Hol erre 
alkalom nyílt, már több év óta az állami bányák gondnoksága is, itt-ott mély
fúrásokat eszközöltetett, melyek némelyike nagy mélységre lehatolt. Egy ilyennel 
már 1846-ban a «Neusalzwerk» nevű sótelepen Oeynhausen által 696'54 m-re és 
ezzel ez idáig a legnagyobb fúrlyukkal elért mélységig hatoltak.»

«Északnémetországban egy aknával már tovább is hatoltak a föld mélyébe, 
miután a «Samsonakna» St. Andreasbergen 77272 m mély és ez máig Poroszország 
legmélyebb aknája. Az előbb említett fúrlyukkal a mai Oeynhausen nevű fürdő 
vize fúratott meg.»

«Országunk nagy kősókincseinek felfedezését, kizárólag mélyfúrásoknak 
köszönhetni. 1865 óta a föld belsejének felkutatása czéljaira állami költségveté

* Az utolsó időkben szaporodó bányászstrikok nagyrészt ezen esztelen túlter
melésnek következményei.
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seinkben évente egy bizonyos összeg van kivetve és a Schönebek nevű sótelepen 
mélységfúrásokra egy központi állomás szerveztetek.»

«A mélyfúrászatnak kiváló elhaladását ezen állomásnak köszönhetni és az 
általa végzett munkálatok, eddig még nem ismert sebességgel és biztonsággal esz
közöltetnek, és eddig még sehol sem elért mélységekre lehatoltak.»

«Ezen legmélyebb fúrlyukak Sperenberg körül léteznek Berlintől délre, hol 
Z obel 1871-ben 1271'6 m-t elért; ez után következik az első Z obel és K öbbich  
által vezetett fúrás Lieth-nél Altonától északra Holsteinban, mely 1338 m volt, 
végre a K öbbich vezetésére bízott fúrás Eu-nél Weserburg mellett Stassfurttól 
északra 1293'4 m-rel, mely 1882-ben 194- nap alatt lemélyesztetett; és Schladebach 
mellett Weserburgtól keletre egy fúrlyuk 1748'40 m-rel, mely mélységnél ezen 
munka 1886-bau beszüntetett. Ezen mélységek felülmúlják a német hegyek ma
gasságait az alpok kivételével; mindazonáltal ama mélységet, melyben még lehet
séges bányászatot űzni, illetőleg a melybe az ember aknával haladt, ez az 1883-ban 
107O2 mélységre hatolt Adalbert-Mária-aknával Pribzamban, Csehországban, 
mely valamennyit túlhaladja.»

«Hardenberg-Novalis költővel végezek:
Az a földnek ura
Ki megmérvén mélységét — azt legyőzi.1

Különös figyelmet érdemel még S eeland  F. «abánydszati geológiáról» szóló 
előadása.

Szerző kiemeli, miszerint a bányageologia terén Ausztriában még igen sok 
a tenni való és ráutal azon üdvös befolyásra, melyet a század elején felállítva volt 
ú.n. kutató bizottságok1 2 3 * * a bányaiparra, különösen a kőszénbányászat lendületes 
fejlődésére gyakoroltak. Elősorolja úgy a volt «Montanistisches Museum»-nak, 
mint a cs. és kir. birodalmi földtani intézetnek, az osztrák birodalom földtani 
felkutatása körül szerzett bokros érdemeit, de sajnálattal azt találja, hogy a gya
korlati, különösen pedig a bányageologia még máig sem míveltetik kellően8 és 
hogy újabb időben a gyakorlati iránytól nagyon is eltértek, sőt hogy felsőbb 
bányászati szakoktatásunk is nélkülözi a gyakorlati mívelési irányt.

Azt mondja továbbá: «Bányahatóságaink, kiknek legszebb feladata a 
bányageologia terén való munkálkodása lenne, hogy jó tanácscsal, különösen a 
bányavállalkozókat támogassák, nem bírnak az ehhez szükséges szervezéssel. 
Czélszerű reform e téren, a bányászatnak sokféleképen hasznára válnék.»

«De mindenekelőtt a cs. és kir. kormány hivatása, az országnak alapos 
földtani felvételét bányászati tekintetben keresztülvinni, és ennek alajiján meg

1 «Der ist der Herr der Erde
Der ihre Tiefen misst — und überwindet.»

2 E kutató bizottságok működése Magyarországra is kiterjedvén, úgy a pécsi, 
mint a krassó-szörénymegyei jelenleg virágzó kőszénbányáknak megnyitása ezeknek 
köszönhető.

3 Magyarország e téren is előbbre haladt, a mennyiben 1883 óta a m. kir.
földtani intézetnél egy külön, a bányászat szükségleteit szolgáló geológiai állomás
szerveztetett.
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fontolni azt, hogy az ily módon felkutatott értékesíthető ásványok, házilag vagy 
magánosok által kiaknázandók-e.»

cHogy miként dolgoznak e téren más államok, mutatja az északamerikai 
államok országos földtani felvételekről szóló jelentés 1885-ről. Ebből kitűnik, hogy 
489,996-75 dollárnyi költséggel 57,508 angol vagy német négyzet mérföld lett fel
véve és térképezve. A földtani térképek azonnal rézlemezekre átvitetnek, hogy a 
különféle gyakorlati czélok használatára minél több lenyomat elkészíthető legyen. 
Ily gyakorlati czélok a következők : a vízlevezetés tanulmányozása, a vízöntözési 
tervek elkészítése, a folyók irányai, artézi kutak elhelyezése, forrásrendszerek elő
állítása, eljiosványosodott területek szárazzá tétele, áradási területek biztosítása,* 
a talajviszonyok tanulmányozása (agronomiai térképek előállítására), végre ország
utak, vasutak és csatornák kijelölése.»

«Eme térképek tehát rendkívüli fontosságot nyernek közgazdasági és hadá
szati czélokra is háború esetén.»

«Az 1 : 62500, 1.: 125,000 és 2: 150,000 méretű földtani térképek körözéssel 
is vannak ellátva és a magassági intervallok 10, 20, 50, 100 és 200 angol láb kö
zött mozognak.»

«Tisztán bányageologiai czélokra szolgál két osztály; az egyik Set.-Franciscó
ban Californiában a higany területek, a másik Denverben Colorado államban, az 
arany-, ezüst-, vas- és kőszénterületek átkutatására.»

«Kilátszik ezen adatokból, hogy anyaföldünk szerkezetének ismerete, azaz 
geológiája mily életbevágó befolyást gyakorol közgazdasági fejlődésünkre, hogy a 
népek életében kevés azon foglalkozás, melynek alapját közvetlen vagy közvetve 
nem képezné a geológia.»

«Az Egyesült-Államok ezt már korán helyesen fogták fel és földtani felvé
teli intézményük nagyszabású, sokoldalú, minden igényt kielégítő szervezete már 
is a legszebb gyümölcsöket hozza. Nincs ott országút, vasút, csatornaépítés, víz
szabályozás, áradás elleni biztosítás, nem nyittatik kőfejtés vagy bányaterület, 
melynek kezdeményezésénél az arra hivatott geológiai szakközeg véleménye meg 
nem hallgattatnék és a kudarezot valló vállalatok rendesen azok, melyek a földtani 
kutatás mellőzésével vakon neki mentek.»**

«A földtani intézettel kapcsolatban az állami kutatási bizottságok újból fel
állítása tanácslandó ; ezek feladata volna: kutató munkálatok által és a nyert váj- 
mányok vegyi és előkészítési kísérletek alapján kideríteni azt, hogy kitartó és a 
költségeket fizető kiaknázása egy bányaterületnek lehetséges e ; továbbá megfon
tolandó lenne, hogy ily bánya, mint mintamű az állam, vagy magánosok által 
kezeltessék, vagy pedig közös mívelés alá volna bocsátandó.»

Teljesen osztjuk szerző nézetét, hogy ilynemű intézmények életbeléptetésével 
számos, nálunk is jelenleg parlagon heverő régi bánya újból művelésre méltónak

* Talán nem ártott volna Szeged reconstructiójánál és áradás elleni biztosítása 
alkalmával a m. kir. földtani intézet tanácsát és véleményét is kikérni! !

** Tömérdek azon nemzetgazdasági tőke, mely a földtani kutatás eredményeinek 
ignorálása következtében a fent elősorolt munkanemeknél nálunk is már veszendőbe 
mentek.
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mutatkoznék, és sok szűz területen a bányaipar meghonosítása által munkás- 
osztályunk új meg új kereseti forrást nyerne, ami nemzetgazdasági fejlődésünkre 
csak üdvös visszahatást szülne.

A mennyiben rézbányászatunk hanyatlásának orvoslásával foglalkozik, 
végre még a következő czikket röviden bemutatjuk.

N eubauer  F erencz, szomolnoki m. kir. kohófőnök Magyarország rézbá
nyászatának jelenéről és jövőjéről czímű előadásában javaslatot tett a Magyar- 
országban jelenleg teljesen pangó rézgyártás emelésére. Oda utal, hogy a Besse- 
mer-módszernek alkalmazása által a réznek kohósítási költségei vagy 40%-al 
leszállíthatok. Felhozta, hogy a MANHÉs-íéle converterekben előállított réznek 
metermázsája csak 7 frt 65 kr. ba kerül, míg Angliában 15 frt 75 kr.-ba; tehát 
M anhés kohósítási módszere mellett a réz 50%-al olcsóbban állítható elő, és tisz- 
tátlan érczekből is a legjobb minőségű fém kerül ki, arany- meg ezüsttartalmú 
érczek pedig akadály nélkül feldolgozhatok.

Az előállítási költségek ily lényeges leszállítása mellett tehát kiviláglik, 
hogy a felső-magyarországi számos felhagyott rézbánya újból való felélesztése 
lehetővé tétetnék.

A Bessemer-módszernek nálunk való alkalmazása ellen egyedül az szól
hatna, hogy ezen módszer sikeresen csak nagyobb termelésnél keresztülvihető, 
szerző azonban megkisérti kimutatni, hogy a réznek Bessemer szerint való fel- 
kohósítása, egy 1000 q évi termelésre felszerelt kohóban is jövedelmezően foga
natosítható volna. G ezell  S ándor.

IRODALOM.
(25.) Bittner A. Ueber die Mündung der Melania Escheri Brongt. und 

verwandter Formen. (Verhandlungen der k. k. geologischen Beichsanstalt. 
Wien, 1888. p. 89.)

A Tinnyea nov. géné' g eo lóg ia i fekvésén ek  ism ertetése  és rövidre fogott  
le irása  u tán , a h o l  a n y ilá s  tu la jd on sága i vann ak  főként m élta tva , e lősoro lta tn ak  
a m eg k ü lön b öztető  sajátságok az új genus, a Faunus és a Melanatria közt, 
m elyek et H antken m in t ahhoz legközelebb állóknak je lö l m eg  és k iem eltetik  —  
m it hason lóan  u g y an azon  szerző is te tt  —  a n agy  h a son la tosság  a Melania 
Escheri-hez

Irodalmi adatok és saját észleletek alapján szerző azon eredményre jut, 
hogy a Tinnyea-1 jellemző tulajdonságok a Melania fajok és azok rokonainál 
(Pirena, Melanopsis, Melanatria) mind megtalálhatók, kivéve a Tinnyea-nál emlí
tett duzzadékot a csatorna felett, mely azonban ennél sem látszik állandó jelleg
nek lenni, mert a H antken által közlött teljes alaknál ez szintén hiányzik. Ha az 
azonban a Tinnyea valamennyi példányainál is megvolna, szerző nem tartja 
szükségesnek a Melania Escheri-t magát és rokonait tőle nembelileg elválasztani.

F r a n ze n a u  Á goston .

* H antken : Tinnyea Vásárhelyit nov. yen. et nov. spec. Földtani Közlöny, XVII. 
köt. 313. lap. Egy táblával. Budapest, 1887.
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(26.) Bittner A .: Orygoceras aus sarmatischen Schichten von Wiesen. 
(Verhandlungen der k, k. geologischen Beiehsanstalt, Wien, 1888, p. 177.)

A bécsi cs. k. geológiai intézet gyűjteményében a sopronmegyei Bétfalu 
(Wiesen) határában talált szánnátkorú kövületek összehasonlitó áttekintése alkal
mával szerző egy darabot Dentalium Jani Hoern. jelöléssel talált, mely azonban 
az Orygoceras dentaliforme Brus-Iioz igen közel álló alak egy jól megmaradt pél
dányának bizonyult.

Ezen sajátságos genus eredetileg Dalmátiából Íratott le,1 elterjedési terü
lete újabb magyarországi leletek által azonban tetemesen nagyobbodott.1 2

Azon tény, hogy ezen alakok előfordulása a szármátkorú rétegekben kon- 
statáltatott, az Orygoceras és a marin Caecidák közti direct öszzeköttetésére utal, 
melyet egyrészt Böttger 3 már hangsúlyozott, valamint másrészt Brusinának az 
Orygoceras alakokra használt «Édesvizi-caecidák» elnevezését is megigazolta.

F r a n ze n a ü  Á goston .

(27.) H azat Gyula: A  «József főherczeg barlang» a Biharban. (Természett. 
Közlöny. XIX. k. Budapest, 1887. p. 233.)

Egy órai távolban Rézbányától északnak, a Priszlop tövében fekszik Sze- 
gyestyel falu, a honnan a falu nevét viselő völgyben, a szerző által elnevezett 
«József főherczeg» barlang másfél órai jó gyaloglás után érhető el, elhaladva egy
szersmind a Schmidt-féle «Albrecht főherczeg» barlang mellett is.

Az alig 1000 méter hosszú vízszintesen elterjedő új barlang bejárata félkör- 
szerű, 11 m széles, 7'5 m magas és délnek fekvő. A barlangnak alja majdnem 
mindenütt fehér mészburok. Az oldalfalakat tömör mészkéreg borítja ugyannyira, 
hogy a kopár közét csak egyes oldalfülkékben látható. Az egyes üregek telve van
nak a legcsodálatosabb cseppkőképződésekkel.

A valószínűleg itt is nagyobb mennyiségben összegyűlő tavaszi vizeknek 
nyáron csak nyomait találni. Ilyenkor a csepphullás is igen gyér, úgy hogy a bar
lang száraznak mondható. Hőmérséklete 9—10° R. között változik, a meden- 
czékben levő viz hőmérséke 8°. Levegője tiszta, légvonat nem érezhető benne.

Mint minden cseppkőbarlangban, úgy ebben is a stalagtitek és stalagmitek 
legcsudálatosabb alakulásaival találkozunk, melyek a fantáziának tág teret nyit
nak ismert tárgyak összehasonlítására. Szerző vagy 68 ilyen alakulatot ismertet, 
sőt néhányat még rajzban is bemutat.

A barlangot összetevő 11 nagyobb üreg vagy terem helyrajza egy térképen 
van adva.

Az ásatások a barlangban medve- és hiéna-csontokat hoztak felszínre. Ezek 
vagy a felső mészrétegben voltak, vagy pedig 1, sőt l ‘5m vastag mészréteg áttö
rése után löszszel vegyes kőtörmelékek között. F r a n zen a ü  Á goston .

1 B rusina : Orygoceras, eine neue Gasteropoden Gattung der Melanopsiden- 
mengel Dalmatiens. Beiträge zur Paläontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients. 
II. Band p. 33.

2 P ethő Gy. Dr. : Boros-Jenő, Apatelek, Buttyin és Beél környékének geológiai 
viszonyai a Fehér-Kőrös völgyében. A magyar kir. Földtani Intézet évi jelentése 
1886-ról, p. 96.

3 B öttger: Ueber Orygoceras Brus. Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1884, 
II. Bd. p. 44.
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TÁRSULATI ÜGYEK.
IV . S Z A K Ü L É S  1 8 9 0 .  N O V E M B E R  H Ó  5 -É N .

Elnök: Dr. S zabó J ó z se f .

Elnök melegen üdvözli a megjelent tagokat és kívánja, hogy a hosszabb 
nyári szünet után ismét újult erővel vehessenek részt a társulati működésben.

A titkár erre sajnálattal jelenti K ubacska  H ugó a körmöczbányai pénzverő 
hivatal igazgatójának halálát. Az elhunyt 1872 óta volt a társulat buzgó tagja. 
Szomorú tudomásul vétetett.

A titkár bejelenti továbbá, hogy rendes tagoknak ajánltatnak:
Dr. K önig  H e n r ik , kir. törvényszéki és vízaknai fürdőorvos Nagy-Sze- 

benben;
K ászonjakabfalvi L ászló  Z oltán gazdász Kolozsvárott; 

mindkét urat ajánlja K r em n itzk y  Á m ánd  rend. tag.
Az előadások sorát megnyitja
K a lec sin szk y  S ándor  «Fajsúly meghatározás volumenometerreU czimtí 

értekezésével. Az előadó bemutatja saját volumenometerének szerkezetét és kimu
tatja, hogy e készülékével a szilárd halmazállapotú testeknek, különösen pedig 
a vízben vagy más folyadékban oldható esetleg ezekben bomlékony, továbbá lika- 
csos, poralakú vagy víznél könnyebb testeknek fajsúlyát, illetőleg térfogatát pon
tosan lehet meghatározni.

Dr. M üraközy K ároly megjegyzi, hogy ő évek óta az élelmi szerek meg
vizsgálására ajánlott módszerek átdolgozásával foglalkozván, csakhamar meggyő
ződött arról, hogy sok élelmi szer jóságát közelítőleg már a fajsúlyból meg lehet 
állapítani, azonban sok esetben a szokásos fajsúlymeghatározási módszerek éppen 
meg nem bízhatók, ez okból ő is szerkesztett volumenometert, melylyel már 1887 
deczember havától kezdve dolgozik, de a melynek leírását a kir. m. természettud. 
társulat megbízásából szerkesztendő és az élelmi szerek minőségének megálla
pítását tárgyaló munkában szándékozta közölni. K alecsinszky  előadása azonban 
szükségessé teszi, hogy most a maga szerkezetű volumenométerét is mutassa be, 
a mit az előadó nyomban meg is tesz.

Dr. S chm idt  S ándor a «délausztráliai zirkont ésalmandinU ismerteti meg, a 
mely ásványokat H a ntk en  M iksa  egyet, tanár ajándékozta az egyetem ásványtani 
intézetének. A nevezett almandin bányászatára nehány évvel ezelőtt több társaság 
alakult ott, mert rubinnak gondolták ez élénk piros színű köveket, de csakhamar 
megszűnt valamennyi —- természetesen a befektetett tőkék kárával — mihelyest 
megtudták, hogy a rubin helyett gránátot bányásznak.

Előadó azután a hunyadmegyei Porkura község határában lelt azon gyö
nyörű ju/ní-kristályokat ismertette meg, melyeket a nevezett helyen dr. P rim ics 
G yörgy úr gyűjtött.

Dr. S zádeczky G yula  előadja a Nagy-Bári (Zemplénmegye) mellett lévő 
Pilishegy geológiai és kőzettani viszonyait. Geológiai szempontból nagyon érdekes
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kettős kúphegy ez, a melynek andesit-lávája éppen hogy áttörte a palaeozoos 
üledékeket, nagyobb lávafolyásnak nyoma sincs a hegy oldalán.

Dr. Staub M óricz bemutatja Conwentz H. a borostyánkőre vonatkozó és 
«Monographie der baltischen Bernsteinbäume» czímű munkáját és előadja egy
szersmind az ide tartozó ismereteket az újabb kutatások alapján.

V. SZAKÜLÉS 1 8 9 0 .  DECZEMBER HÓ 3 -Á N .

Elnök : Dr. S zabó J ózsef.

Titkár bejelenti B rzobád B ezső rendes tag halálát.
Bendes tagságra ajánlja T. Both Lajos vál. tag a következő urakat:
S inger B álint , az osztr.-magy. államvasút társ. bányamérnöke Aninán.
V oyta A dolf építész Pápán.

Az előadások sorát megnyitja
Dr. S zabó J ózsef az «Awaruit» megismertetésével. Ez ásvány egy maori 

szó után kapta nevét, és találták New-Zealand déli részén olivin-kőzetben és az 
ebből származott szerpentinben. Alkatrészei nikel és vas, tehát anyaga olyan 
mint a meteorvasé, melyhez hasonlót eddig a földi ásványok között nem találtak.

M elczer G usztáv értekezik a coloradói topáz-kristályokról, melyeket Na- 
tliorp mellett találnak. Ez és az analog előfordulások figyelemre méltók, mert 
mutatják, hogy az eddig csak idősebb kristályos kőzetekből ismert topáz fiatalabb- 
kori eruptiv kőzetekben is fordul elő.

Dr. S taub M óricz bemutatja ama fosszil növényeket, melyeket B aciborski

M. krakói palaeophytologustc 1 ajándékba kapott. E növények a magyar geoló
gusokra nézve is fontosak, minthogy a galicziai Kárpátokon és pedig a következő 
lelethelyeken lettek gyűjtve. Karniuwice-n a «rothliegend»-hez számított kris
tályos mészben; a Magas Tátra tövén, a koscieliskoi völgyben elterülő keuper- 
márgákban ; a Krakó környékén előforduló, a középső jurához tartozó tűzálló 
agyagban. Ez csak az utolsó évtizedben bizonyult be gazdag növénylelethelynek, 
melyben eddig 70 fajt gyűjtöttek. Végül megemlítendő a Taonurus ultimus Sáp. et 
Mar. nevű példány, ama problematikus szervezetek egyike, melyeknek az állat
vagy a növényvilághoz való tartozása heves vita tárgyát képezi. A szóban levő 
faj még az által válik nevezetessé, hogy három évvel ezelőtt legelőször Spanyol- 
országban a felső mioczénhez tartozó rétegekben találták, és most B aciborski 
Galicziában valószinűleg a középső mioczén-korból való homokkövekben álla
píthatta meg tömeges előfordulását. B aciborski valamely fúró szervezetnek 
magyarázza.

IV . V  Á L  A SZ TM ÁN  Y I  Ü L É S  1 8 9 0 .  N O V E M B E R  HÓ 5 -É N .

Elnök : Dr. S zabó József.

A szakülésen bejelentett urak megválasztatnak rendes tagoknak; a titkár 
jelenti továbbá, hogy semsei S emsey A ndor tiszt, tag 4-0 forinttal járult a társulat 
folyó évi forgó tőkéjének gyarapításához, mely összeggel néhai Z sigmondy V ilmos- 
ról írt emlékbeszédhez mellékelt arczkép költségeit fedezni kivánta. Köszönettel 
fogadtatott.

Titkár jelenti továbbá,
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hogy a társulat a m. orvosok és természetvizsgálók Nagyváradon tartott XXV. 
vándorgyűlésére; valamint a Magyar Kárpát-Egyesület Keleti Kárpátok osztálya
XIII. közgyűlése alkalmával tartott társas kirándulásra és az aggteleki barlang 
új áttörésének ünnepélyes megnyitására meghívókat kapott.

A Specula Vaticana Rómában csere viszonyba kiván lépni társulatunkkal. 
Az ajánlatot egyelőre nem fogadja el a választmány.

A danzigi természettudományi társulat; a m. orvosok és természetvizs
gálók vándorgyűlésének állandó központi választmánya, dr. Wülfing E. A. és 
Vadona János urak könyvajándékait köszönettel veszi a választmány.

V. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S  1 8 9 0 .  D E C Z E M B E E  H Ó  3 -Á N .

Elnök : Dr. S zabó J ózsef.

A 8zakülésben bejelentett urak megválasztattak rendes tagoknak.
A titkár jelenti, hogy Ehleitner Károly Tokodon, Hellwig Nándor Kör- 

möczbányán, Krutkovszky Károly Zalathnán és dr. Székely József Tokajon beje
lentették a társulatból való kilépésüket.

S iegmeth Károly «az aggteleki cseppkőbarlang» és dr. F elix János «Bei
träge zur Kenntniss der Gattung Protosphyrama Leidy» czimű könyvado
mányait a választmány köszönettel veszi.

A titkár bemutatja «A magyar Földrajzi Intézet» körlevelét, melyben az 
magát az érdekelt körök figyelmébe ajánlja; továbbá

a selmeczbányai fiókegyesület 1890. évi működéséről szóló okmányait.
Titkár jelenti továbbá, hogy Czanyuga J ózsef társulati pénztáros tek in

te tte l arra, hogy szembaja m iatt a legközelebbi időben műtétnek veti magát alá, 
de tekintettel előhaladott korára is a pénztárosi hivataláról lem ond. M inthogy 
az idő rövidsége m iatt a titkár nem értesíthette m egelőzőleg a társulat elnökét 
ús választm ányát a pénztáros eme elhatározásáról, kötelességének tartotta 
C zanyuga JózsEF-tól a társulat vagyonát és pénztári könyveit átvenni és az e 
ténykedéséről szóló jelentését m ost a választm ány elé terjeszti. A választm ány 
sajnálattal vette túdom ásúl a pénztáros lem ondását és a közgyűlésre bízza, hogy 
neki, ki huszonkét éven át társulatunk vagyonát őrizte és pénztárát kezelte, 
elvállalt tisztségének hű teljesítéséért köszönetét szavazza; egyszersm ind elhatá
rozta a választm ány, hogy a pénztárosi teendőkkel további intézkedésig dr. S taub 
M óricz, társ. első titkár bízassák m e g ; a pénztár megvizsgálása és átadása czél- 
jából pedig dr. S chmidt Sándor és dr. S chafarzik F erencz választm ányi tagok 
küldettek ki.

•JELENTÉS A SELMECZBÁNYAI FIÓKEGYESÜLET 1890. ÉVI 
MŰKÖDÉSÉBŐL.

A fiókegyesület Péch Antal min. tanácsos és orsz. képviselő elnöklete 
ala tt 1890. fcbruárius hó 1-én tartotta közgyűlését. Az elnök megemlékezvén a 
fiókegyesületnek a múltban kifejtett és a jövőben kifejtendő működéséről, fölkérte 
a jelenlevő bányaigazgatót, hogy a körmöczi bányavidék térképének második
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lap já t e lk ész íttesse , m ire a két kész la p o t a fiókegyesü letn ek  ren delk ezésére  
b ocsássa , abból a czélból, b o g y  rajtok a G ezell  Sándor kir. b á n y a ta n á cso s és 
b án yafőgeologus részéről fö lv ett g eo ló g ia i v iszonyok  fö ltü n te th essen ek , és úgy  
m in t a se lm eczi geo ló g ia i térkép kiad ath assanak .

Az eln ök  m egny itó ja  u tán  dr. Cserey A dolf a következő  czím ű  e lőad ást  
ta r to tta : «A fo sszil harasztok o sz tá ly o zá sa  fructificatiójuk  a la p já n » .

Cseh  L ajos titkár előterjeszti az 1890. évi zárszám adást, m elynek átvizs
gálására S chelle R óbert és H egedűs P ál tagok kérettek föl. A zárszámadások 
teljes rendben találtatván, a titkárnak m egadták a fölm entvényt.

Ezután az elnök saját és tiszttársai nevében a viselt egyesületi tisztségről 
lemondván, kéri a fiókegyesületet új tisztviselőket választani és egyszersmind az 
ő személyét ez alkalommal tekinteten kivül hagyni, minthogy képviselői köteles
ségei a fiókegyesület székhelyétől távol tartják. A közgyűlés sajnálattal vette 
tudomásúl eddigi elnökének ebbeli nyilatkozatát, és V eress J ózsef indítvá
nyára tiszteleti elnöknek választotta. Egyesületi elnökké H ültl J ózsef m in . 
tanácsos és bányaigazgató; titkárrá Cseh L ajos kir. bányageologus lettek meg
választva.

Az 1890. április hó 1-én tartott szakülésben R ichter G éza röviden ismer
tette meg a kapnikbányai telérek települési viszonyait; az 1890. október hó29-én 
tartott szakülésben F aller Károly «Földünk jégkora» czímű előadást tartott.

A fiókegyesület vagyona az 1890. év végén 417 frt. 59 krt tesz.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK A M. KIÉ. FÖLDTANI INTÉZETBŐL.
A nyári részletes földtani felvételek, eme intézetünk tevékenységének alapját 

alkotó munka, az e folyóirat 212. lapján közölt tervezethez szorosan ragasz
kodva, eredményesen folytak le. A felvevő geológusok szeptember végén tértek 
vissza a fővárosba, s a tavaszszal megjelenendő «Évi jelentésből»-bői értesülni 
fogunk a felvételek tapasztalatairól. Azonban most sem lesz érdektelen annyit 
megemlíteni, hogy nehány térképlap fölvétele kiegészült, kiadásra előkészíttetik.

Ajándékok. A közelmúltban ismét számosán adták intézetünk iránti érdek
lődésüknek tanújelét olvkép, hogy gyűjteményeinket szaporítani sziveskedtek. 
Ugyanis:

Glosz A rthur úr, a csízi (Gömörm.) jódfürdő igazgatója, az ottani új 
jódvíz-kútból származó s alsó mediterrán (Schlier) korú kövületeket;

Gregüs János úr, a köpeczi szén b án ya  igazgatója , ki már a m últban  az 
o tta n i lig n ite s  barnaszénben  előfordu lt em lős-m aradván yokk al kedvesk ed ett in té 
zetünknek újabban ism ét, ugyancsak  a barnaszénben  ta lá lt teknős békapánczél 
p o sitiv  és negativ  len y o m a tá t ajándékozta  ;

Z sigm ondy Á rpád  úr, az osztr.-magy. államvasút-társaság igazgatósági 
tisztviselője, a mannsfeldi palákból származó palaeoniscus-féle lenyomatot, réz
tartalmú palát, csehországi trilobitot és predetti (Krassó-Szörénymegye) Peri- 
sphinctes-t;

Stoczek Miklós úr, egy a sz t.-lő r in cz i kavicsbán yában  ta lá lt  nagy kövült 
fa tu sk ó t;
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K och F erencz, B ene G éza és Dr. T raxler L ászló urak, még pedig az első  
kettő pécsi, illetőleg Besicza melletti liaszkorbeli, az utóbbi pedig Munkács vidé
kéről való növénylenyomatokat;

Dr. S taub M óricz tanár úr 39 darab gáceországi növénylenyomatot aján
dékozott.

H ofmann B afael úr, bányaigazgató pedig Allcharról (Macedonia) származó 
auripigmenttel;

H úsz S amú úr, az osztr.-m agy. á llam vasiít.-társ. ny . főm érnöke, P om áz  
határából va ló  bauxitra  em lékeztető  a g y a g fé ié v e l;

a diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár művezetősége ellenben tűzálló téglából, 
agyagból és ezekkel kapcr olatos tárgyakból álló gyűjteménynyel gyarapította 
bányageologiai, illetőleg technológiai gyűjteményünket;

S emsey A ndor iir k ö n yvtáru n k at gazd a g íto tta  ism ét szám os becses m u n 
kával, m iá lta l fő leg  az ő sem lősek et ille tő  irodalom  le tt  k ieg ész ítv e; végül

Kukuk S zilárd úr, a szab. osztr.-magy. államvasút-társaság bányamű
vezetője Vaskőn, a dognácskai Julianna-külfejtésben talált számos réz sarlót 
és karpereczet ajándékozott intézetünknek, de a melyeket mi régiség voltuknál 
fogva a nemzeti múzeum régiségtárának engedtünk át.

Fogadják a megnevezett urak ajándékaikért e helyen is a m. kir. földtani 
ntézet köszönetét.

Hivatalos kiküldetések. A kir. intézet tagjai a közelmúltban is több hiva
talos ügyben szerepeltek szakértők gyanánt s így intézetünk e tekintetben is 
eleget tett a hozzá fűződő igényeknek. Fs pedig az igazgatóság számos forrás 
védterülete ügyében ejtette meg a feliilbírálatot.

G esell  S ándor bányatanácsos és bányafőgeologus, a Balási Lajos tulaj
donát képező kászonjakabfahi gyógyfürdő védterülete iránt adott szakértői 
véleményt;

T elegdi B oth L ajos, íőgeologus, egy Várpalotán (Veszprémmegye) meg
tartott helyszíni szemle alkalmából működött szakértőként; majd a Szt.-László- 
fürdő védterülete érdekében működött;

H alaváts Gyula, o sz tá ly g eo lo g u s, az u. n . delib láti fu tóh om ok-terü let 
ta laját v izsg á lta  m eg p liy lloxera-im m u n itás tek in te téb ő l s a v ízb eszerzés iránt 
n y ila tk o z o tt ; végül

Dr. S chafarzik F erencz, segédgeologus, a Hirsch és Hőmmel párisi 
czég által Magyarországon szándékolt tíikörüveg-gyár érdekében adta meg a 
kellő felvilágosítást, a nevezett czég főnökével hosszabb utat téve meg a gyár 
helyének kiszemelt vidékeken.

Budapesten, 1890. deczember hó 13-án.

M. KIR. FÖLDTANI INTÉZET.
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S U P P L E M E N T
E N T H A L T E N D  D I E

A U S Z Ü G E U N D  Ü B E R S E T Z U N G E N
D E R  IM

FÖLDTANI KÖZLÖNY
M IT G E T H E I L T E N

ORIGINAL-AUFSÄTZE UND VERHANDLUNGEN.
XX. BAND. MO NOVEMBER-DEZEMBER. 10-13. HEFT.

ÜBER EINIGE VERMEINTLICHE MINERALQUELLEN DES 
COMITATES BEREG.

V on

Dr. L. T r a x ler .*

Mehrere Jahre hindurch beschäftigte ich mich mit dem Studium der 
Mineralwässer des Comitates Bereg und konnte mich so davon überzeugen, 
dass sich bezüglich derselben zahlreiche Irrthümer in die Litteratur ein
geschlichen haben, welche zu berichtigen, Zweck der folgenden Zeilen 
sein soll.

I. Die Fundorte der Quellen.
Alle im Folgenden aufzuzählenden Quellen habe ich an ihren angegebe

nen Fundorten aufgesucht und glaube dadurch vor jedem Irrthum geschützt 
zu sein. Ich folgte hiebei den bekannten Publicationen von Cr an tz , L a L angtje, 
K it a ib e l , W achtel , L in z b a u e r , H ärdtl  und B e r n ä th  und noch folgenden 
Publicationen:

T uróczy L., Ungaria suis cum regibus etc. Nagy-Szombat, 1768.
T ognio L., Tekintetes Beregvármegye ásványos vizeiről. Orvosi tár 

1841, II. évf. 389—400 1.
L ehoczky  T., Beregmegye monográfiája. Munkács 1883.
1. Alsó-Hrabonicza. Von dieser Ortschaft erwähnen Mineralwasser 

Crantz , L a L a n g u e , H ärdtl  und L ehoczky , welch’ letzterer sie für eisen- und 
schwefelhältig erklärt; 1823 habe sie Dr. Cs e r s z k y ; 1843 T ognio analysirt. 
Alle diese Angaben beziehen sich aber auf die Quellen von Szinyák, die 
einst zum Gebiet von Alsó-Hrabonicza gehörten.

* Aus der der ung. geolog. Gesellschaft am 8. Jänner 1890 vorgelegten Ab
handlung des Verfassers auszugsweise mitgetheilt.

Földtani Közlöny. XX. köt. 1890. [101] 27 a
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2. A lsó -Schönborn. Ich konnte die hier von Tognio und Crantz erwähn
ten Quellen nicht auffinden. Es scheint hier eine Verwechslung mit der 
Quelle von Isnyéte (Man vgl. unter 7) oder mit der von Felsö-Schönborn 
vorzuliegen. (Man vgl. unter 6).

3 . A rd á n h á za . W ach tel , L inzba u er  und L ehoczky  erwähnen von hier 
eine Quelle; L inzba u er  spricht von einem Sauerwasser, L ehoczky  von einer 
Kochsalzquelle. Es findet sich aber nur eine einzige Quelle vor, im Brunnen 
des Hauses des Ortsgeistlichen, die vom Volke zwar als Heilquelle angespro
chen wird, dennoch aber keine Mineralquelle ist.

4 . B erezin ka . Hier sei nach T ognio eine schwefelhaltige Quelle; L in z 
ba u er  und H ärdtl  erwähnen ein Sauerwasser von Berezinka; L ehoczky 
sagt, die Quelle sei eisen- und schwefelhältig und schon seit 1781 bekannt. 
Ich fand diese Quelle wieder auf, NO-lich von der Ortschaft etwa tausend 
Schritte weit im Walde, wo sie am Ufer des Baches Trachyttuff entspringt. 
Ausser dieser befindet sich dort noch eine in heilkräftigem Kufe stehende 
Quelle, W-lich von der Landstrasse, am Saume des «Stadtwaldes» von 
Munkács, am rechten Ufer des Baches Pleszl.

5 . Bukovinka. Entgegen den Angaben von Crantz , L a L angue  und 
F é n y e s  kann ich mit voller Bestimmtheit versichern, dass sich weder bei 
Bukovinka, noch in dessen Umgebung eine Mineralquelle vorfinde, sondern 
ein ganzes Heer von gewöhnlichen kalten Quellen, welchem das Volk Heil
kraft zuschreibt; solche sind die «Nededa Kernicza, Hózanova Kernicza» 
und «Háne8zova Kernicza».

6 . Felsö-Schönborn. Nach Crantz und L a L ang ue  soll hier eine Mineral
quelle Vorkommen, deren Spur ich nicht wiederfinden konnte.

7. Isnyéte. Auf der Waldblösse zwischen Szilas und Felsőerdő, am 
Isnyéte zu liegenden Ufer des Baches ist eine als heilkräftig bekannte 
Quelle, die in der Litteratur nicht erwähnt wird. Ihr Wasser befindet sich 
aber in einem Zustande, der die chemische Untersuchung nicht zulässt. 
(Man vgl. unter 2.)

8. K lacsanó . Hie hier bekannte Quelle liegt unterhalb des «Nefelejts» 
benannten Wäldchens; der Brunnen ist beiläufig 6 m tief und wechselt sein 
Wasserstand mit der Witterung.

9. K la stro m fa lca . Auf der südwestlichen Seite des Hátgebirges befin
det sich die keinen Abfluss habende Quelle «Burdankö», von der die Auto
ren behaupten, sie enthalte Schwefel und Salpeter, was ich nicht bestäti
gen kann.

10. L a n k a . Steht hier in grossem Rufe, ist aber bisher von keinem der 
Autoren erwähnt worden.

11. Munkács. Hier sollen sich der Litteratur nach vier Mineralquellen 
vorfinden; ich kenne aber nur ihrer drei, die aber durchaus keine «Sauer
wässer» sind.
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12. Ch'oszvég. Unterhalb des Berges «Zsornina» befindet sich die schon 
von Tognio erwähnte reiche Quelle «Szojata Kernicza». Das von einem ande
ren Autor erwähnte Bad existirt aber nicht.

13. Podhering. Wie Turóczy schreibt, gibt es Quellen, welche trotzdem 
sie nicht sauer, rein und schlammfrei sind, dennoch «vim habent medicam. 
In Berengiensium plaga, nostra Munkacsinum eo in monte, qui Oroszvégiensi 
opponitur, bábuit que Basilianos olius Moniales, est fons, qui sommum con- 
ciliat, articularibusque medetur morbis.» Diese Quelle existirt noch (Na tenu 
Kernicza). Nach Tognio sei sie Schwefel- und eisenhaltig; H unfalvy hält sie für 
für ein alkalisches Sauerwasser; Härdtl vermuthet — wahrscheinlich, weil bei 
Podhering früher eine Alaunsiederei war — dass das Wasser ein alaunhäl- 
tiges Sauerwasser sei?! Von der chemischen Zusammensetzung sagt bloss 
Turóczy Wahres «Nec acidus, et purus prueterea ac illimes» ; nämlich wenn 
sie Wasser enthält, was aber sehr selten ist.

Die zweite Quelle (Kaszás-, Bälintquelle) erwähnt Lehoczky; die dritte 
oberhalb von diesem Autor erwähnte Quelle (die zwei Quellen von Szentinicz) 
konnte ich nicht sicher auffinden. Es befinden sich zwar auf der östlichen 
Seite des Berges «Kamen» zwei unmittelbar übereinander entspringende 
Quellen, die zu Heilzwecken benutzt werden, aber unter der erwähnten 
Bezeichnung kennt man sie nicht. Chemisch konnte ich nur die obere unter
suchen.

14. Puszta- Kercpecz. Es kann diese von älteren Schriftstellern erwähnte 
Quelle nur die von Felsö-Schönborn oder Isnyéte sein.

15. Rákos. Die Mineralquelle dieser Oertlichkeit wird von Linzbauer 
erwähnt; es mag dies das Wasser der neben dem Friedhofe am Rande des 
Grabens vorfindlichen brunnenähnlichen Vertiefung sein, welches zu aber
gläubischen Zwecken verwendet wird. Bei meinem Besuche (9. -Juni 1888) 
fand ich es vollständig ausgetrocknet. Kitaibel’s «aqua räkosiensis» ist 
nichts anderes als die Quelle von Ruszkócz.

16. Ruszkócz. Von Kitaibel, wie im vorhergehenden erwähnt, beschrie
ben und untersucht. Die Quelle befand sich am linken Ufer des Baches 
Nyomás, ist aber schon seit vielen Jahren verschüttet. Die am rechten Ufer 
des benannten Baches vorfindliche und zu Heilzwecken verwendete Quelle 
entspricht nicht Kitaibel’s Analyse.

17. Szent-Miklós. Die von Tognio unter dem Namen «Hadzsegüka» 
auch «Szjata Kernicza» angeführte eisenhältige Quelle erwähnt auch Le
hoczky und hält sie für ähnlich mit der von Ivänyi.

18. Závidfalva. Von hier erwähnen die Autoren bald ein kochsalz- 
hältiges, bald ein Sauerwasser. Ich fand hier eine einzige Quelle vor, die aber 
kein Mineralwasser ist; möglicherweise befindet sich unter den übrigen 
auch eine Salzquelle; von einem Sauerwasser weiss aber niemand etwas zu 
sagen.
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II. Resultate der chemischen Untersuchung.
Die von mir analysirten Wässer wurden mit Ausnahme jenes von 

Árdánháza von mir selbst den Quellen entnommen und nach den neuesten 
Methoden untersucht. Die Berechnung bezieht sich auf ein Liter.

Fundort und Name 
der Quelle Anmerkung

Summe
der

fixen
Be

stand
te i le

CI
Gebun

dene
C02

Ca

Freie
und
halb-

gebun
dene
co„

Árdánháza . . .  . . .  ... _ 0,1(J5 0,029 0,039 0,021 0,000

Berezinka, Zdorova Kernicza 
Berezinka, Quelle neben dem

Enthält weder 
Schwefel noch 

Eisen
0,250 0,005 0,173 0,041 0,086

«Stadtwald»__ ... _ ... — 0,155 0,025 0,088 0,029 0,064

Bukovinka, Nededa Kernicza — 0,165 0,007 0,086 0,003 0,056

Bukovinka,Hözdnova Kernicza — ■0,230 0,005 0,155 0,060 0,168

Klacsanó, Nefelejts... ... ... — 0,165 0,005 0,001 0,004 0,001

Klastromfalva, Burdankő ...
Enthält weder 
Schwefel noch 

Salpeter
0,270 0,086 0,061 0,036 0,035

Lauka __ . . .  . . .  . . .  . . . Enthält in 1 Ltr. 
0,012 gr. Eisen 0,120 0,025 0,037 0,035 0,121

Munkács, Bizsóka ... ... Ist nicht 
schwefelhältig 0,176 0,005 0,029 0,009 0,086

Oroszvég, Szojata Kernicza ...
■

Ist weder 
schwefel- noch 

eisenhaltig
0,240 0,032 0,078 0,036 0,099

Podhering, Bdlintqueüe ... Enthält nicht 
Eisen

0,175 0,017 0,049 0,044 0,059

Podhering, Szentinicz- Quelle... Enthält nicht 
Eisen

0,100 0,003 0,C69 0,011 0,048

Buszkócz . . .  . . .  . . .  . . . Enthält nicht 
Eisen

0,165 0,025 0,034 0,015 0,026

Szent-Miklós, Hadzseyüka ... Enthält nicht 
Eisen

0,150 0,007 0,057 0,017 0,033

Závidfalva . . .  . . .  ... . . . — ? 0,142 0,158 0,096 0,207

III. Temperatur-Beobachtungen.
Wurden von mir mit einem Jena’er Normal- Thermometer unter genauer 

Beachtung aller Nebenumstände ausgeführt.
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Name des Fundortes
Datum der Beobachtung Temperatur der

und der Quelle
Jahr Monat Tag Stunde Luft Quelle

Berezinka, Zdorova Kemicza . . . 1888 Juni 9 Vorm. 9 18,0 12,3

Berezinka, Quelle neben dem
«Stadtwald» — ... — ... * « « • 11 « 9,4

Bukovinka, Nededa Kemicza.. « Juli 29 Nachm. 1 27,0 10,5

Bukovinka, Hdzdnova, Kemicza . « « Mittag 12 t 14,6

Klacsanó, Nefelegts... ... ... « (( 7 Nachm. 3 ? 16,2

L auka. .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . « Mai 5 ? ? 8,5

1887 Sept. ? ? ? 14,0
Munkács, Rizsdka... ... ... 1888 Nov. 3 ? 12,0 8,8

1889 Juni 18 ? ? 14,4

1887 Aug. 28 ? ? 14,4

Oroszvég, Szqjata Kemicza. ... ((
1888

Juni
Mai

12
19

?
?

15.0
21.0

14.2
14.3

1889 Febr. 17 ? — 4,0 14,4

1887 Sept. ? ? ? 14,0
1888 Mai 19 ? 28,0 8,3

Podbering, Bdlint-Quelle. ... « Juli 29 N achm. 6 ? 11,8
12,0« Sept. 5 Vorm. 7 ?

1889 März 31 « 10 ? 7,2
« Juni 28 « 11 ? 10,8

Podhering, untere Szentinicz-
Quelle ... ... ... ... ... 1888 Sept. 16 Nachm. 4 ? 12,6

Podhering, obere Szentinicz-Quelle « « « « 4 ? 12,0

Ruszkócz . . .  . . .  . . .  . . .  . . . « Juni 9 Nachm. 5 20,0 13,9

Szent-Miklós, Hadzsegüka . . . < « 30 « 5 20,0 9,3
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ÜBEB DIE VERÄNDERLICHKEIT DER CHEMISCHEN ZUSAM
MENSETZUNG DER MINERALWÄSSER.

V on

Prof. Dr. L udw . v. Ilosvay.*

Bekanntlich hat die chemische Analyse der Mineralwässer den 
praktischen Zweck, sie als Handelsartikel begehrt zu machen. Abgesehen 
davon, dass die chemische Untersuchung solcher Wässer bereits auch wich
tige wissenschaftliche Resultate zu Tage förderte, wie dies die Entdeckung 
des Rubidium und Carbonyloxysulphid beweisen, so hat man ihnen trotzdem 
wenig wissenschaftlichen Werth beigelegt und es ist sozusagen nur eine 
einzige Wissenschaft, die aus der chemischen Analyse der Mineralwässer 
wissenschaftliche Thatsachen zu schöpfen sucht. Es ist dies die Geologie.

Die Geologie weiss es gut, dass das Mineralwasser im Leben der Erde 
seine Rolle spielt, dass es aus dem geheimnissvollen Schoosse der Erde her
vorspringt um jenem grossen Reservoir, dem Meere, zuzueilen. Die Geologie 
kennt gut die stoff- und form ändernde Kraft des Mineralwassers; weiss, 
dass das oxygen- und kohlenbioxydhältige Wasser schon während seiner 
Bildung und auch hernach als fertiges Mineralwasser, kaum bemerkbar, 
aber unausgesetzt thätig ist. Wer kann es bestimmen, wo und welch’ grosse 
Höhlung jene Quelle vom Augenblicke ihrer Entstehung bis heute im 
Erdinnern ausgelöst habe, die jährlich nur 5000 m3 solchen Wassers zur 
Erdoberfläche bringt, in welchem 20 q verschiedener Salze sich gelöst 
befinden ? Wo und wie grosse Spalten mag es ausgefüllt haben und über
haupt, welche Stoff- und Formveränderungen mag sie hervorgebracht 
haben ?

Die Geologie kann sich bei ihren Folgerungen nicht immer auf eine 
genügende Zahl aufklärender Daten stützen. So ist es bekannt, dass das 
Wasser, welches heute als Mineralquelle hervorbricht, vor Tagen vielleicht 
noch als Regenwasser in die Erde drang; aber von dem, wo dieser Regen 
niederfiel, auf welchen Wegen er zur wasserhältigen Schicht drang, ob er 
die in ihm befindlichen Substanzen auf diesem Wege oder auf seinem Wege 
von der wasserhältigen Schicht bis zur Quelle aufnahm, von all’ dem kann 
man mit entschiedener Ueberzeugung nur in jenen seltenen Fällen sprechen,

* Aus dem am 5. März .1890 der Faehsitzung der ung. geol. Gesellschaft vor
gelegten Abhandlung auszugsweise mitgetheilt. — Bed.
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■wenn jener Weg von cler Stelle an, wo das Wasser sich niederschlug, bis zur 
Quelle in geologischer Hinsicht bekannt ist. Von Plinius an bis zu unseren 
Tagen steht das Axiom: «Tales sunt aquse, qualis terra per quam fluunt»; 
ich habe aber keine Kenntniss davon, dass die Bedingungen, von welchen 
die Entstehung eines Mineralwassers abhängt, in ihrer Gesammtheit sa 
präcise festgesetzt seien, dass jeder Irrung der Weg abgesperrt sei.

Wenn wir von der Bildung von Mineralwässern sprechen, so äussern 
wir uns gewöhnlich im Allgemeinen. Wir wissen, dass das mit Oxygen und 
Kohlenbioxyd geschwängerte Wasser zur Mutter verschiedener chemischer 
Umgestaltungen wird, infolge welcher in das Wasser verschiedene Salze, 
vornehmlich Hydrocarbonate gelangen; wir wüssen, dass das sich beim Ver
faulen der Pflanzen bildende oder auch vulkanischen Ursprung habende 
Kohlenbioxyd den Kohlenbioxydgehalt des WTassers vermehren kann und 
dass dieses Wasser die Auflösung mineralischer Bestandteile in grösserer 
Menge befördern kann; wobei uns in unserer Erklärung die Beobachtung 
der Bodenverhältnisse im Umkreise der Quelle unterstützen: aber wie selten 
spricht man davon, dass die Bildung des Mineralwassers die in der Nähe 
der Quelle vorherrschenden oder die um vieles entfernter von ihr liegenden 
Bodenverhältnisse und andere Bedingungen beeinflussten ?

Ohne den Werth unserer Kenntnisse verringern zu wollen, müssen wir 
eingestehen, dass unsere Erklärungen bezüglich der Entstehung der Mine
ralwässer noch sehr lückenhaft sind und es ist für die Entwickelung der 
geologischen Kenntnisse bemerkenswert, dass obwohl die Bolle der Mine
ralwässer bei der Bildung oder Veränderung von Mineralstätten und Gestei
nen gründlich studirt ist, die Veränderung der Mineralwässer selbst kaum 
beobachtet wurde. Diese Frage ist aber auch nur so in’s Beine zu bringen, 
wenn man irgend ein und dasselbe Mineralwasser in möglichst längeren 
Zeiträumen wiederholt untersucht. Hier hat die Geologie noch vieles zu 
erwarten.

Bei der Entnahme von zur chemischen Analyse bestimmten Mineral
wassers befolgt man die Vorschrift, jenes bei möglichst trockener Witterung 
zu schöpfen, weil man annimmt, dass im Mineralwasser die Quantität und 
Qualität eines jeden Bestandteiles constant sei, und dass seine Dichte nur 
von der relativen Menge des Wassers abhänge. Die Zusammensetzung des 
Wassers der Quelle kann sich jedenfalls verändern, wenn Begenwasser entwe
der unmittelbar oder infolge des Anschwellens des in der Nähe der Quelle 
befindlichen Baches oder Flusses mittelbar hineinsickern kann; aber das 
W'asser selbst an und für sich kann nur dann in der Zusammensetzung 
eines Mineralwassers die verändernde Bedingung sein, wenn bei seiner Bil
dung keinem anderen Faktor, als der lösenden Kraft des Wassers eine Bolle 
zufällt. In jedem anderen Falle, wenn das im Wasser gelöste Kohlenbioxyd 
ebenfalls Theil nimmt an der Lösung der festen Theile, oder wenn die
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infolge der Oxydation der Sulfide entstandenen und löslichen Sulfate das 
Wasser verdichten können, so hätte jene Voraussetzung nur dann Bedeu
tung, wenn die Quantität des Kohlenbioxyd constant wäre, wenn das mit 
jenem Oxyd beladene Wasser immer unter demselben Druck seine Arbeit 
verrichten könnte und wenn auch die Bildung und Auflösung der Sulfate 
immer unter gleichförmigen Umständen geschähe. Sobald sich die Quanti
tät des Kohlenbioxyd und der Druck und die Umstände der Oxydation 
ändern; muss sich auch die Quantität der gelösten festen Theile ändern und 
zwar nach einem Gesetze, von dem wir heute mehr nur auf theoretischer 
als auf praktischer Grundlage sprechen können.

Die Quantität der im Mineralwasser aufgelösten festen Bestandtheile 
kann nicht allein von der Quantität des Wassers und des in ihm befindli
chen Kohlenbioxyd abhängen. Es ist denkbar, dass einzelne Bestandtheile 
eines Gesteins unter kleinem Druck sich nicht lösen, dies aber dennoch bei 
steigendem Druck oder sich eihöhender Temperatur thun können. Es lässt 
sich ja nicht in jedem Falle behaupten, dass sich das Mineralwasser bei jener 
Temperatur gebildet hat, bei welcher es zu Tage tr itt; mit voller Sicherheit 
aber können wir annehmen, dass wenn sich die Richtung des Ausflusses 
des Mineralwassers aus seinem Reservoir ändert und wenn das Wasser mit 
anderen Bodenschichten in Contact gelangt, sich dann auch die Quantität 
des Mineralwassers ändern muss. Wir haben daher nicht die Versicherung, 
dass der feste Rückstand der Mineralwässer in qualitativer Beziehung von 
constanter Zusammensetzung wäre. Das Studium dieser Umstände interes- 
sirt eben die Geologie. Mit der chemischen Analyse der Mineralwässer 
erweist man der Geologie einen wichtigen wissenschaftlichen Dienst, wenn 
man jene in bestimmten Zeiträumen analysiren und dadurch festsetzen 
würde, ob ihre Zusammensetzung constant sei oder nicht ? Wenn nicht, worin 
liegt die Ursache der Veränderung % Eine zweite nicht weniger wichtige A u f
gabe wäre die, zu untersuchen, ob zwischen den Mineralwässern und der 
Zusammensetzung der mit ihnen in Contact befindlichen Erdschichten ein 
solcher Zusammenhang besteht; dass man aus dem Auftreten eines gewissen 
Bestandtheiles oder Bestandtheile au f dieselbe geologische Structur schliessen 
könne?

Ich bin mir der Schwierigkeiten wohl bewusst, die sich bei uns einem 
solchen Studium entgegenstellen, doch darauf aufmerksam zu machen hielt 
ich für noting, umsomehr, da ich zu dieser Frage selbst einen Beitrag zu 
geben im Stande bin. Ich kann im Folgenden zwei zu verschiedenen Zeiten 
ausgeführte chemische Aualysen der «Margitquelle» von Luhi vorlegen. Die 
erste führte ich selbst im Jahre 1877 durch, mit im Oktober dieses Jahres 
geschöpftem Wasser; die zweite liess ich in meinem Laboratorium von Herrn 
J. Pfeifer machen, mit im Oktober 1888 geschöpftem Wasser. Herr 
Pfeifer bestimmte jeden Bestandtheil wenigstens zweimal und bei der
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Zusammenstellung des Resultates benützte ich den Mittelwerth. Aus der 
Bestimmung blieb nur eine einzige Angabe weg, nämlich das halbgebundene 
und freie Kohlenbioxyd. Die Quantität dieses Bestandteiles aus in Flaschen 
transportirtem Wasser zu bestimmen, wäre in der aufgeworfenen Frage 
gänzlich zwecklos, indem das Wasser der «Margitquelle », wie dies auch der 
am Boden der Flaschen angesammelte eisenhältige Niederschlag beweist, 
während des Transportes viel Kohlenbioxyd verliert.

Specifisches Gewicht der «Margit-Heilquelle»

1877 : 10-1° 1888 : 20-0°
1,0042 1,00316.

L  Die Bestandtheile der «Margit»-Heilquelle in 1000  Gew.-Theilen
Wasser:

Vgl. die Tabelle auf S. 391 (291) d. ung. Textes unter (1) 

Controllversuche:

Aus 1000 Gew.-theilen Wasser bekommt man bei 180° getrockneten 
Rückstand:

1877: 3,4259 1888: 4,2594

Aus den Daten der Analyse berechneter Rückstand:

1877: 3,4087 1888: 4,2922.

I I . Die Bestandtheile zu Salzen gruppirt waren in 1000  Gew.-Theilen 
Wasser der «Margit»- Heilquelle:

Vgl. die Tabelle auf S. 392 (292) d. ung. Textes unter (2)

Aus den mitgetheilten Daten geht hervor, dass die Zusammensetzung 
des 1888 von der des 1877 geschöpften Wassers der «Margitquelle» in Fol
gendem abweicht:

1. Die Gesammtmenge der fixen Bestandtheile ist um 24'03% grösser;
2. Die Menge der meisten Bestandtheile nahm sichtbar a b ;
3. Der eine Bestandtheil, die Borsäure, ist verschwunden.*
4. Die Zunahme der Menge der festen Bestandtheile rührt vom 

Natrium, daher gerade von jenem Bestandtheil her, der den Character des 
Wfassers bestimmt.

Dem vom 2. März 1. J. datirten Briefe des Eigenthümers der Quelle 
entnehme ich, dass derselbe für die Pflege der Quelle keine Kosten scheut.

* Im Rückstand von 4,5 Kilo Wasser Hessen sich selbst Spuren nicht nacli- 
weisen.

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER MINERALWÄSSER.
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Den alten schlammigen Boden, der die Quelle umgab, liess er entfernen 
und ersetzte ihn mit frischer E rde; das ganze Terrain liess er mit Drainage- 
rohren belegen. Dies trug sicherlich dazu bei, dass das in den Boden drin
gende Begenwasser sich mit dem Wasser der Quelle nicht vermischte, aber 
die Erscheinung, dass die Quantität der meisten Bestandteile abnahm, die 
Borsäure aber gänzlich verschwand, bleibt unerklärt. Es ist hier nur die 
einzige Annahme möglich, dass das 1888 geschöpfte WTasser durch den 
Hinzutritt anderer Erdschichten beeinflusst wurde, als das 1877 untersuchte. 
Auf die Frage, ob das Wasser die Borsäure liefernden Bestandteile der älte
ren Schicht schon aufgelöst habe, oder ob es, bevor es zum Mineralwasser 
wurde, die Richtung ihres Zuflusses verändert habe und mit einer zur Her
vorbringung eines qualitativ verschiedenen Wassers geeigneten Schicht in 
Contact trat, kann ich heute noch keine Antwort geben, und nachdem die 
geologischen Verhältnisse des Comitates Bereg, in welchem die Quelle liegt, 
kaum bekannt sind, so lässt sich auch das nicht sagen, welchem Mineral 
haben die Margitquelle und die übrigen in ihrer Nähe liegenden Quellen 
von ähnlicher Zusammensetzung ihren Gehalt an Borsäure zu verdanken 
gehabt, respective zu verdanken.

So viel ist gewiss, dass das Comitat Bereg uns hinsichtlich der Bildung 
und Veränderung der Mineralwässer wunderbare Beispiele bietet. H. J. von 
Crantz erwähnt in seinem Werke* 16 Ortschaften aus diesem Comitate, 
welche Mineralquellen besassen; von diesen befinden sich heute nur fol
gende im Besitze solcher: Hársfáivá (früher Nelipina), Polena, Szolyva und 
Szolocsina. In der Umgebung der letzteren Ortschaft befinden sich die 
Erzsébetquelle, die Margitquelle, beide bei Luhi und die Irmaquelle bei 
Bilasovicz. v. Crantz führt die Quellen Olenyova, Ploszko, Szinyák und 
Zányka nicht an und ausser diesen führt die neuere Litteratur noch etwa 
25 Oertliclikeiten an, an denen sich Mineralquellen befinden**. Dav. Crantz 
selbst im Rufe eines ausserordentlich gewissenhaften Forschers stand und 
die von ihm mitgetheilten Daten von ebenfalls im besten Rufe stehenden 
Comitatsärzten erhielt, so wäre es ein Zeichen von Misachtung, an der 
Richtigkeit seiner Mittheilungen zu zweifeln. Diese Mineralquellen existir- 
ten, aber was wurde aus ihnen ? Sind sie definitiv verschwunden, oder bra
chen sie, ihren Zug verändernd, an anderen Orten wieder hervor ? Das ist 
heute noch ein Räthsel und bleibt es wahrscheinlich auch fernerhin. Es ist 
eben nicht unmöglich, dass einige der früher bekannten Quellen ihre Aus
bruchstelle verändert haben und in grösserer oder geringerer Entfernung 
von jener zu Tage tra ten ; denn ein grosser Theil der Mineralwässer des

* H. J. v. Crantz, Gesundbrunnen der österreichischen Monarchie, 1777,
S. 200.

** L ehoczky J., Beregmegye monographiája, p. 62—63.
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Comitates Bereg und gerade jene, welche in die Gruppe der alkalischen 
Wässer gehören, liegen eigenthümlicher Weise in der nordöstlichen Hälfte 
des Comitates — man kann sagen in einer geraden von NW—SO streichenden 
Linie, NW-lich von Szolyva im Thale des Baches Pinye und SO-lich im Thale 
des Baches Dusina — ; einige dagegen liegen am linken Ufer der Latorcza. 
Unter letzteren befinden sich die Quellen von Zányka, Hársfáivá, Szolyva 
und Paszika. Aber wenn auch diese Quellen miteinander nicht communiciren 
können, so ist dennoch anzunehmen, dass in ihrer Bildung eine und die
selbe geologische Schicht Theil nim m t; indem nach den bisher mitgetheil- 
ten chemischen Analysen die wichtigeren Bestandteile der Quellen von 
Hársfáivá und Szolyva, ferner der von Szolyva nordwestlich liegenden Quel
len von Polena und die der im Grenzgebiete von Szolocsina liegenden drei 
Quellen identisch sind. In einer jeden derselben ist die Borsäure in bestimm
barer Menge nachgewiesen und in einer jeden derselben, mit Ausnahme der 
Erzsébetquelle von Luhi, kommt auch das Lithium vor. Nicht notwendiger-, 
aber möglicherweise ist zu erwarten, dass sich die Qualität des Wassers die
ser an verschiedenen Orten hervorsprudelnden Quellen von ähnlicher Zusam
mensetzung verändern wird, wenn sie sich schon bis jetzt nicht verändert 
hat. Nachdem von ihnen nur das Wasser der Quelle von Szolyva im Verkehr 
ist, so konnte ich bis jetzt nur dieses auf seinen Borsäuregehalt prüfen und 
konnte denselben auch constatiren. Spätere Untersuchungen werden es klar 
machen, ob das Wasser dieser und der übrigen Mineralquellen ähnlich dem 
der Margitquelle von Luhi sich verändern wird oder nicht und ob im letzte
ren die Borsäure wieder auftreten wird oder nicht.

DIE CHEMISCHE ANALYSE DER SAROLTA-QUELLE.
V on

Prof. Dr. L. v. Ilosvay.*

Die «Sarolta- Quelle» entspringt bei Budis im Comitate Turócz am 
Besitzthume des Herrn J. v. Bakovszky. Sie wird schon von den älteren Auto
ren, so von Crantz, Kitaibel, Schuster erwähnt.

Das von mir analysirte Wasser wurde im November 1884 geschöpft; 
ich selbst besuchte die Quelle am 18. November 1884. An diesem Tage hatte 
der Wasserspiegel im Brunnen eine Höhe von 2,3 m ; der Durchmesser des 
Brunnenschachtes betrug 1,48 m, der Luftdruck Vormittag 10 Uhr 697,8 
mm, die Temperatur der Luft 0,2° C, die des Wassers in einer jeden

* Vorgetragen in der Sitzung vom 9. April 1890.
[IUI
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Schichte der Wassersäule 13,6° C. Die Wassermenge beträgt täglich 
54,7 20 Liter.

I. Die qualitative Untersuchung des Wassers.

Das Wasser ist färb- und geruchlos, von angenehm säuerlichem, 
schwach alkalischem Geschmack und scheidet viele Gasblasen aus. Das in 
das W^asser getauchte blaue Lakmuspapier färbt sich vorübergehend ro th ; 
nimmt aber bald wieder seine blaue Farbe an. Die Eöthung rührt von freier 
Kohlensäure her; das WTedererscheinen der blauen Farbe weist auf Alkali
carbonat hin. Dasselbe beweist auch die Erscheinung, dass das in das Was
ser getauchte rothe Lakmuspapier während dem Stehen sich blau färbt, das 
gelbe Curcumapapier aber bräunt sich schwach/- Mehrere Monate lang in 
Glasflaschen verschlossen, sammelte sich am Boden derselben ein braun- 
röthlicher Niederschlag an.

Nach den Methoden der qualitativen Untersuchung enthält das Was
ser: Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Aluminium, Kiesel
säure, Chlor, Schwefelsäure und Kohlensäure. Nach seltener vorkommenden 
Bestandtheilen suchte ich in dem Rückstand von 29,122 kg Wasser ohne 
Erfolg. In diesem W'asser sind selbst die Spuren von Lithium, Ammoniak, 
salpetriger Säure, Salpetersäure, Phosphorsäure, Borsäure nicht zu finden; 
ebenso fehlen in demselben mit Ausnahme von Kohlensäure andere carbon
haltige Verbindungen. Es ist ferner frei von Hydrogensulphid oder von in 
Wasser löslichem Alkalisulphid.

Das spec. Gewicht des W7assers ist bei 18,9° C 1,00284.

II. Die quantitative Untersuchung des Wassers.

Indem ich die im Wasser'enthaltenen Bestandtheile nach den allge
mein bekannten Methoden bestimmte, erhielt ich folgendes Resultat:

in 1000 Gew. Th. %> der Aequivalente.
Wasser

Man vgl. die Tabelle auf S. 395 (295) des ungarischen Textes unter [1]
Das dem Wasser entströmende Gas sammelte ich beim Brunnen auf 

und brachte es in festverschlossener Glasröhre heim. Dasselbe enthielt nach 
den Methoden der Gasanalyse

Rauminhalt
Kohlenbioxyd 96,69%
Nitrogen 3,27 «
Oxygen 0,04 «

100,00%
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III. Controlversuche.

1. 459,615 g Wasser in der Platinschale verdampfend, trocknete ich bei 
180° C ein, bis sein Gewicht constant wurde. Gewicht ==. 1,0866 g. Daraus 
berechnet sind in 1000  g Wasser .2,3642 g fester Rückstand.

2. Der aus den Daten der Analyse berechnete feste Rückstand, das Eisen 
und Aluminium als Oxyde, die Kieselsäure als Siliciumbioxyd betrachtet, 
ist in 1000 g Wasser =  2 ,3422  g.

3. Den aus 459.615 g. Wasser erhaltenen Rückstand mit concentrirter 
Schwefelsäure behandelnd, verwandelte ich die Chloride und Carbonate in 
Sulphate; worauf ich den Rückstand so lange mit Ammoniumcarbonat 
erhitzte, bis sein Gewicht constant wurde. Das unmittelbar gefundene 
Gewicht der Sulphate und des Kieselsäureanhydrides betrug 1,3353 g, au f 
1000  g Wasser berechnet 2 ,9053.

4. Das Gewicht der aus den Daten der Analyse berechneten Sulphate und 
des Kieselsäureanhydrides beträgt in 1000  g Wasser 2 ,9086.

5. 345,92 g Wasser trocknete ich mit erhitztem Natriumcarbonat so lange 
in der Platinschale auf 180°, bis sich sein Gewicht nicht mehr ver
änderte.

Der Rückstand wog 2,9528 g. Nach schwachem Erhitzen war das Ge
wicht des Rückstandes 2,9505 g. Nachdem sich bei erhöhter Temperatur die 
Farbe des Rückstandes nicht veränderte und der durch das Glühen ver
ursachte Verlust äusserst gering ist, so fand ich darin einen neuen Beweis 
dafür, dass in dem Wasser carbonhaitige Zerfallprodukte nicht Vorkommen.

Ich halte es für interessant, hervorzuheben, dass die Quelle in dem 
Zeitraum von 108 Jahren sowohl hinsichtlich ihrer Qualität, wie der Quan
tität ihrer festen Theile keine wesentliche Veränderung erfuhr. Der bemerk- 
liche Ueberschuss an festem Rückstand (0,3072 g in 1000 g Wasser) kann 
auch dem zugeschrieben werden, dass wir heute sorgfältiger arbeiten 
können.

IV. Die Zusammensetzung des Wassers von Budis, die Bestandtheile
zu Salzen gruppirt.

Die Bestandtheile zu Salze gruppirend, hielt ich jene längst befolgte 
Auffassung vor Augen, dass die grössere chemische Energie besitzenden 
Bestandtheile mit einander verbunden sein müssen.

Das Chlor und die Schwefelsäure, welche in dem vorliegenden Falle 
unter den als Basen bildende Elementen dem Natrium und Kalium gegen
über relativ grössere Verwandtschaft zeigen, habe ich unter diese beiden 
Bestandtheile in gleicher Menge vertheilt, denn wir wissen, dass die Chloride
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und Sulphate dieser Metalle in dünner Lösung alle vorhanden sein können, 
aber das Yerhältniss, in welchem dies geschieht, ist noch zweifelhaft.

Die Carbonate habe ich auf Kosten des halbgebundenen Kohlenbioxy- 
des auf Hydrocarbonate, das Siliciumbioxyd auf Orthokieselsäurehydrat, 
das Aluminiumoxyd auf Aluminiumhydroxyd umgerechnet, indem diese 
Verbindungsformen am besten dem möglichen Zustande entsprechen. Nach 
diesen Berechnungen zeigt uns die Zusammensetzung des Wassers (nach 
1000 g) von Budis folgende Tabelle:

Man vgl. die Tabelle auf S. 397 (297) des ung. Textes unter [2i.
Gewicht der gelösten Verbindungen 3,3304 g.
Freies Kohlenbioxyd (Kohlensäureanhydrid) 1,7756 g.

903,19 cm3.

Wenn wir — wie wir noch immer sehen — die nach der Analyse 
gefundenen basenbildenden Elemente nur als Normalsalze berechnen, und 
das Siliciumbioxyd und Aluminiumoxyd unverändert beibehalten, so wird 
die Zusammensetzung des Wassers (nach 1000 g) sein:

Man vgl. die Tabelle auf S. 397 (297) des ung. Textes unter 31.
Gewicht der festen Bestandtheile =  2,3483 g.
Halbgebundeues Kohlenbioxyd C0.2 =  0,6713 g.
Freies « « =  1,7756 g.
Volumen des freien Kohlenbioxydes =  903,19 cm3.

V. Schlussfolgerung.
Das Wasser der Saroltaquelle von Budis ist nicht reich an festen Be

standteilen. Es ist dem Aequivalentprocent nach entschieden zu cha- 
rakterisiren und gehört unter die halten alkalischen — alkalisch erdmetal
lischen Säuerlinge. Die Säurebestandtheile berücksichtigend, sind 74*45% 
der Salze Carbonat, 24* 17% Sulphat, folglich ist das Wasser auch als 
schwach alkalisch =  salinisches Wasser zu qualificiren. Die Chloride und 
das Eisen sind in ihm in viel untergeordneterer Menge vorhanden ,als 
dass sie in dem Charakter des Wassers eine bemerkenswerthe Rolle spie
len würden.

In folgender Tabelle wollen wir da3 Wasser dieser Quelle mit anderen 
bekannteren Quellen vergleichen :

Man vgl. die Tabelle auf S. 398 (298) des Ungar. Textes unter 4 , wobei 
die mit 1 — 6 bezeichneten Rubriken sich auf folgende Quellen beziehen:

1 2 3 4 5 6
Barolta-Quelle Maximilian- Sauerwasser Wasser Kronen quelle Quelle

von Budis Quelle von von von von von
Tarcsa Szántó Bilin Salzbrunn Krondorf
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Obwohl eine solche Vergleichung der Mineralwässer nach den zu Sal
zen gruppirten Bestandteilen auf sehr schwacher Basis steht, indem in der 
Gruppirung das einheitliche Princip fehlt, so kann uns diese Tabelle den
noch davon überzeugen, dass wenn wir den Gehalt an Lithium nicht als 
Bestandtheil von hervorragender Wirkung betrachten, so kann in allen 
jenen Fällen, in welchen das Wasser von Bilin, Ober-Salzbrunn (Kronen
quelle), Krondorf, Tarcsa (Maximilianquelle) und Szántó angerathen werden, 
auch das Wasser der Sarolta-Quelle von Budis der Aufmerksamkeit gewür
digt werden. Seinem Natriumgehalt nach steht es dem Wasser von Bilin 
nach; aber nähert sich schon bedeutend dem von Krondorf; übertrifft jenes 
der Kronenquelle, ebenso auch seinem Sulphatgehalt nach; unter den ungar
ländischen Mineralwässern steht es zwischen der Maximilianquelle von 
Tarcsa und dem von Szántó.

Eine hervorragende gute Eigenschaft des Wassers der Sarolta-Quelle 
besteht darin, dass es frei ist von organischen Substanzen, angenehmen, 
erfrischenden Geschmack besitzt, rein oder mit Wein vermischt ein ausge
zeichnetes Getränk gibt und selbst nach längerem Stehen seinen Geschmack 
nicht verliert.

ÜBER DIE SOGENANNTEN VERSTEINERTEN WÄLDER 1
Von Dr. M. S t a u b .

Bei Gelegenheit der internationalen Ausstellung in Paris (1889) haben die 
verkieselten Baumstrünke aus Arizona, einem zwischen Neu-Mexiko und Califor- 
nien liegenden Territorium der vereinigten nordamerikanischen Staaten ihres 
prächtigen Farbenspieles wegen gerechtes Aufsehen erregt. Die wissenschaftliche 
Welt hat schon früher durch G u r l t ’s2 Publication davon Ivenntniss genommen 
und man weiss, dass in dem benannten Gebiete ein kolossaler Reichthum — eine 
Million Tonnen — von diesem petrificirten Holze vorliege. Nach den Bestim
mungen D u d l e y ’s , K now lton’s 3 und L e sq u e r e u x ’ ist es vorzüglich der Arauca- 
rien-Typus (Araucarioxylon arizonicum), der dort seine Vertreter findet, obwohl 
L e sq u e r e u x  auch von Palmen und Eichen spricht.

Aus dem westlich von Arizona liegenden Californien kennt man aus 
dem Napathale ein Gebiet von 10 Hectaren, welches ebenfalls mit fossilen Baum
stämmen bedeckt ist, die von H. C onw entz 4 als Cupressioxylon taxoclioides 
beschrieben wurden; von diesem Orte drei Breitegrade nördlicher soll K. M eyer

1 Aus dem am 4. Dezember 1889 gehaltenen Vortrage auszugsweise mitgetheilt.
2 G u r l t , Verhandlungen der naturhist. Ver. d. pr. Rheinlande etc. Jhrg. 44. 

Sitzgsb. p. 235.
K n o w l t o n , J. H., Proceed, of the Unit. Stat. Nat. Museum. XI. 1888.

4 Conwentz, H. N. Jhrb. f. Min. 1878. p. 800.
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einen versteinerten Wald entdeckt haben, der aus Eichen, Ahornen, Nadelhöl
zern, Cedern, Palmen und anderen bestand.

Auch in dem östlich von Arizona liegenden Neu-Mexiko hat A. H um boldt  
a m  Rio Secco versteinerte Bäume gefunden, die G ö p p e r t1 als Araucarites Moehl- 
hausianus benannte, welches nach K now lton  sehr nahe zu seinem Araucario- 
xylon arizonicum stehen soll.

Nördlich von diesen Gebieten hegt das in der Jetztzeit durch seinen 
Yellowstone Park berühmt gewordene Wyoming Territorium, von wo H olmes 1 2 3 
berichtet, er habe auf einem Gebiete von 10,000 englischen Quadratmeilen ver- 
kieselte Baumstämme in situ gefunden. Wir haben daher an der westlichen Küste 
Nordamerika^ ein sich über 12 Breitegrade erstreckendes Gebiet, welches mehr 
minder reiche Fundorte von versteinerten Baumstämmen aufzuweisen hat. Von 
der Ostseite dieses Continentes kennt man nur die unter den kleinen Antillen 
liegende Insel Antigua, die schon früher von G öppert  8 9 erwähnt, erst durch 
F e l ix ’s4 Arbeit näher bekannt ist.

Von der östlichen Hemisphäre ist schon lange her der «versteinerte Wald» 
von Kairo durch die Mittheilungen der Reisenden und die wissenschaftlichen 
Publicationen U n g e r ’s ,5 6 C a r r u t h e r ’s 8 und S c h e n k ’s 7 bekannt. Bis S c h enk  
glaubte man, der berühmte Wald sei nur durch zwei den Sterculiaceen angehö- 
rige Nicolia-Arten vertreten; aber S chenk  zählt ausser diesen noch folgende 
Arten auf: Araucarioxylon aegyptiacum, Palmacites Aschersoni, Acacioxylon anti
quum, A. Vegae, Laurinoxylon primigenium, Celastrinoxylon affine, Acerinium 
aegyptiacum, Capparidoxylon Geinitzi, Dombeyoxylon aegyptiacum und Fico- 
xylon cretaceum. Nach Z it t e l ’s 8 Karte von der lybischen Küste wissen wir, dass 
sich westlich von Kairo noch ein Nicoliawald von grosser Ausdehnung erstrecke 
und F liche  9 theilt uns mit, dass auf dem Hochplateau von Tunis Araucarioxylon 
aegyptiacum K r a u s , Palmoxylon Cossoni n. sp., Ficoxylon cretaceum S chenk , 
Acacioxylon antiquum S c h e n k , Jordánia tunctana n. sp. gefunden wurden ; dass 
aber dieses Waldgebiet noch weiter nach Westen reichte, denn aus dem Süden 
von Oran beschreibt uns F l ic h e  Cassioxylon Bartholomei n. sp.

Yon Afrika’s Ostküste haben wir eine alte Mittheilung von L iv in g st o n e ,10 11 
der an den Ufern des Zambesi auf die fossilen Trümmer eines grossen Waldes 
stiess. Auch diese Stämme gehören nach G ö p p e r t11 dem Arawcana-Typus an.

1 G ö p p e r t , H. R., Verlidlgn. d. Ges. f. vaterl. Cultur 1858-9 .
2 Zeitschrift d. Deutsch. Geol. Ges. 1882. p. 171.
3 G ö p p e r t , H. R., Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien, 1857. p. 725.
4 F e l i x , J., Sammlung pal. Abhdlgn/Ser. 1.
5 F. U n g e r , Stzgsber. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien, Bd. 33.
6 C a r r u t h e r s , Geolog. Magazine, 1870. vol. VII. p. 306.
7 A. S c h e n k , Paläontograpliica XXX. 1. — A. S c h e n k , Bihang tili Kongl. Svenska 

Vet. Akad. Handl. Bd. 14, Afd. III. No. 2. 1888.
8 K. A. Z i t t e l , Paläontograpliica XXX.
9 P. F l i c h e , Compt. Rend. CVII. p. 569.

10 P e t e r m a n n ’s  Geogr. Mitthlgn. 1858. p. 185.
11 H. R. Göppert, Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1857. p. 725.
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Spärlicher sind die Nachrichten aus Asien. J. Junghuhn1 berichtet zwar 
von in der Regentschaft Bantam in tertiären Schichten gefundenen Baumstäm
men, die dicotylen Pflanzen angehört haben sollen; G ö p pe b t  erfuhr von in 
Pondichery gefundenen fossilen Bäumen, die erst durch die neueste Publication 
L. Cr ié ’s 1 2 bekannt wurden. Es sind dies folgende Arten: Araucarioxylon Blan- 
fordi, Cedroxylon indicum, Etheridgea indica, Helictoxylon indiaim, Bottgeria 
multiradiata, Taenioxylon indicum, T. Heherti, T. Medlicotti, Sapotoxylon indi
cum und Martinia elegáns.

Aus Europa kennt man bis jetzt keinen ähnlichen Fundort, wenn nicht 
das in Ungarn liegende Medgyaszó ein solcher ist ; dagegen ist schon lange der 
versteinerte Wald vonRadovencz in Böhmen bekannt, den uns G öppert  beschrie
ben hat. Die zahlreichen Stammfragmente entstammen Ablagerungen, die theils 
dem Kohlensandsteine, theils dem Perm angehören und überwiegend dem 
Araucaria-Typus (Araucarites Schrollianus G öpp .) entsprechen.

Derselben Zeit mögen vielleicht auch jene Baumstämme angehören, die
J. v . T sc h ih a tsc h efe  aus der älteren Kohlenformation des Altai erwähnt und die 
von G öppert  als Araucarites Tschihatscheffianus bestimmt wurden.3

Eine Ueber8icht über die hier aufgezählten Funde regt manche Frage an. 
Wir sehen vor allem, dass die jüngeren Fundorte «versteinerter Wälder» sich 
nördlich vom Aequator beinahe bis zum 40-ten, südlich aber bis zum 20-ten Grade 
erstrecken ; wir begegnen ferner der interessanten Thatsache, dass der heute 
räumlich engbeschränkte Typus der Araucarien beinahe die ganze Erdoberfläche 
als sein Gebiet erklärte und schliesslich kommen wir aus den Umständen des 
Vorkommens der fossilen Baumstämme auch zu der Ansicht, dass es nicht unbe
dingt nothwendig sei, wie man es seit 0. K u n t z e ’s 4 5 Beobachtungen im Yellow
stone-Park glaubte, dass die Geysire die Kieselsäure, das Versteinerungsmaterial 
liefern; Z ittel  5 widerspricht dem, denn er fand in der lybischen Wüste keine 
Spur von Kieselsinter und M. N eum ayr  6 erklärt uns, wie das die Baumstämme 
einschliessende Material selbst durch Einwirkung kohlensauren Wassers die zur 
Silification nothwendigen Kieselsäureverbindungen liefere.

VERSTEINERTE WÄLDER. 4 4 5

1 F. J u n g h u h n , Java etc. Bd. III. Cap. VII.
2 L. Crié, Paläont. des Colonies fran9aises et des pays de Protectorat. 1889.
3 H. R. G ö p p e r t , Jahresb. d. scliles. Ges. f. vaterl. Cultur, 1858—9.
4 O. K u n t z e , Ausland, 1880.
5 K. A. Z i t t e l , Polaeontographica XXX. 
ö M. N e u m a y r , Erdgeschichte I. p .  399.
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44ü AMATEUR-PHOTOGRAPHISCHE AUSSTELLUNG IN BUDAPEST.

AMATEUR-PHOTOGRAPHISCHE AUSSTEIIUNG IN BUDAPEST 1800.
Auf der von der Budapester Section des ungar. Karpathen-Vereines arran- 

girten Amateur-photographischen Ausstellung befanden sich theils von Geologen, 
theils von Nichtgeologen herstammende Bilder geologisch bemerkenswerther Ob
jecte. Mikroskopische Aufnahmen lieferten blosSectionsgeologe J. H a l w a t s  (Dünn
schliffe von Eruptiv-Gesteinen und Kalken), und Bezirksarzt Dr. J. P antotsek 
(reiche Sammlung fossiler Diatomaceen).

Reichlicher dagegen waren Landschafts-Amateure vertreten. Wir erwähnen 
von den nach Hunderten zählenden Objecten blos einige der gelungensten. 
Besonderes Interesse erweckte Prof. Dr. A. S chm idt’s «altes römisches Goldberg
werkin Verespatak», Prof. L. v. L óczy ' s «Detonata» mit ihren prächtigen Basalt
säulen, ferner der «Egyeskő» in der Csík. J. H alaváts zeigte uns eine ganze 
Serie Tagbaue von Moravicza-Eisenstein; Dr. Th. P osew itz dagegen stellte ein 
prächtiges Panorama von Kőrösmező aus.

Dr. F. M olnár exponirte unter anderen von gut gewähltem Standpunkt ein 
künstlerisch tadelloses Diapositiv vom Bloksberg bei Budapest. L. Oralt sendete aus 
Hermannstadt auch ein gelungenes Bild der auch Schwefelwasserstoff ausströmen
den Mofette ersten Ranges Büdös bei Torja. Bemerkenswerth waren auch die Auf
nahmen Prof. Dr.F. K em ény’s aus dem Visegrdder, sowie des kön. Landessanitäts- 
Inspectors D t. E . T éry aus dem Sadellö-ev Thale. Ganz hervorragende Leistungen 
lieferte der auch in London und Wien bekannte Alpinist M oriz v . D échy mit seinen 
unvergleichlichen Hochgebirgs- und Gletscher-Aufnahmen aus den Alpen, den 
siebenbür gischen Karpathen, den Pyrenäen, dem Himalaya und namentlich aus 
dem Kaukasus. An diese Gruppe, welche die Wände eines halben Zimmers 
bedeckte, schloss sich A. M ahacsek mit vorzüglichen Alpenbildern an. Schliess
lich sei noch rühmlichst erwähnt K. D ivald , Photograph in Eperjes, der keine 
Mühe scheute, um von Tátra-Ansichten ein Album in grösstem Formate und 
sehr guter Ausführung der Ausstellung einsenden zu können.

Der eine Saal des ungarischen Landes-Künstlerliauses war den Wiener 
Gästen zur Disposition gestellt, die in dieser Beziehung anerkannt Treffliches 
leisten ; doch war trotz zahlreicher Betheiligung von geologischer Amateur-Pho
tographie, die doch unseres Wissens in Wien besonders cultivirt wird, leider 
nichts eingesendet worden. Dr. F ranz S chafarzik .

Auf S. 404- (304) bis 408 (309) bespricht V. L egeza  den I. Band der von 
Prof. J. M. Z ujovic verfassten «Annales Geologique de Ja Peninsule Balkanique.»

Auf S. 408 (308) bis 413 (313) bespricht Prof. Dr. J. v. S zabó den I. Band 
jenes Werkes, in welchem Graf B éla S zécheny i die wissenschaftlichen Resultate 
seiner 1877—1880 in Begleitung von G ustav K r e it n e r , L udw ig  v . L óczy und des 
sich früh von der Expedition trennenden G abriel  B álint ansgeführten ostasiatischen 
Reise publizirt. Da dieses klassische Werk unserem Wissen nach auch in deut
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scher und englischer Sprache erscheinen wird, so überlassen wir es der auslän
dischen wissenschaftlichen Litteratur ihr Urtheil über dasselbe abzugeben. Wir 
erwähnen hier nur, dass in diesem I. Band Graf B éla  S zéch en y i, der Leiter und 
Patron der Expedition, auf 235 Seiten die Geschichte derselben beschreibt; auf 
den folgenden 306 Seiten theilt G. K r e it n e r  Breiten- und Längenbestimmungen, 
Höhenmessungen und topographische Bestimmungen m it; schliesslich sind 430 
Seiten, der grösste Tlieil des Bandes, der geologischen Beschreibung des durchzo
genen Gebietes gewidmet. Dieser Tlieil, welcher von zahlreichen Abbildungen 
und Karten begleitet ist, entstammt der Feder L. v. L öczy’s .

Auf S. 413 (313) bis 415 (315) bespricht Dr. Th. P osew itz  den ersten Theil 
der «Beiträge zur Geologie und Paläontologie der Republik Mexico», verfasst von 
Dr. J. F e l ix  und Dr. H. L enk  ; schliesslich referirt

auf S. 415 (315) bis 421 (321) A. G e z e l l  über den «Bericht über den all
gemeinen Bergmannstag zu Wien 3. bis 7. September 1888.» (Erschienen 1890).

LITTERATUR.
(24.) Alois Schüller : Ueber die chemische Zusammensetzung des Senar

montit und Valentinit (Mathem. és természettud. Értesítő, VI. Buda
pest, 1888, S. 163— 164 [Ungarisch]).

Indem Verf. das metallische Antimon im Porzellan-Tiegel röstete, unterzog 
er die erhaltenen Oxygenverbindungen einer Erwärmung im Vacuum. Durch das 
Rösten sind zweierlei krystallinische Körper entstanden, von welchen der eine 
in Salzsäure löslich, optisch isotrop, während der andere nadelförmig, optisch 
anisotrop und in Salzsäure unlöslich ist. Die isotrope Verbindung sublimirt im 
Vacuum vollständig bei jener Temperatur, bei welcher auch das metallische An
timon verflüchtigt, und es bilden sich sehr schöne, stark glänzende, reguläre Kry- 
stalle, welche hauptsächlich die Form des.Oktaeders besitzen ; diese Verbindung 
hat sich als Sba Os erwiesen.

Die anderen anisotropenKrystalle sublimiren aber nur theilweise im Vacuum 
damals entsteht gleichfalls Sba Os, jedoch ein Theil der Krystalle bleibt in seiner ur
sprünglichen Form zurück. Dieser nicht flüchtige Theil ist aber nur mehr durch
scheinend, spielt Farben und zeigt die Doppelbrechung nicht; auf diese Art ver
ändert ist er selbst in Salzsäure unlöslich, wogegen der sublimirte Theil sich in 
beiden Fällen mit Leichtigkeit lösen lässt. Wird der in nadelförmigen Kry- 
stallen zurückgebliebene Körper mit Antimon gemischt im Vacuum neuerdings 
erwärmt, dann sublimirt wieder Sbi Os; aber ein Theil bleibt auch diesmals zurück. 
Aus diesen Versuchen zieht Verfasser den Schluss, dass die nadelförmigen Kry
stalle eine höhere Oxydationsstufe des Antimons, wahrscheinlich Sba 0« bilden, 
welche bei der Zersetzung Sb2 Os abgiebt.

Verfasser beschäftigte sich noch mit dem Senarmontit von Algier, wie auch 
mit dem Valentinit von Algier und Pribram, und erfuhr er bei der Sublimation, 
dass der Senarmontit von Algier beinahe ganz reines Sb2 Os ist. Der Valentinit von

11191 28*
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Pribram, obwohl er Doppelbrechung besass, zeigte eich beim Verflüchtigen so, 
wie der Senarmontit, nur blieb ein flockenartiger, ausserordentlich leichter Rück
stand zurück, welcher die ursprüngliche Form bei behielt und auch optisch anisotrop 
geblieben ist. Verfasser meint, dass dies ebenfalls Senarmontit ist (jedenfalls in 
chemischer Beziehung. Ref.), dessen Doppelbrechung durch wenig fremde Sub
stanz verursacht sei, was auch durch den Umstand bekräftigt wird, dass derselbe 
in Salzsäure mit Ausnahme von wenigen Flocken, leicht löslich ist.

Der Valentinit von Algier zeigt aber ein verschiedenes Verhalten. In conc. 
Salzsäure ist nur ein Theil desselben löslich, ein überwiegender Theil bleibt 
zurück; Doppelbrechung konnte durch die trüben, beinahe undurchsichtigen 
Krystalle nicht constatirt werden. Im Vacuum erwärmt, verflüchtigt nur ein 
geringer Theil, welcher in Salzsäure vollständig löslich is t; das Zurückgebliebene 
besitzt die ursprüngliche Form, und giebt mit reinem Antimon erwärmt, im Va
cuum wieder Sb2 Os ab. Aus diesem Verhalten folgert Verfasser, dass der Valen
tinit von Algier möglicherweise aus Sb2 O4 zusammengesetzt sei. A. S chmidt

(25.) L u d w ig  T öm ösváry  : Eigenthümlich geformte Hagelkörner. (Termeszet- 
tudom. Közlöny, XX. Budapest 1888, S. 273—274. [Ungarisch.])

Verf. beschreibt die eigenthiimlichen Formen der am 18. Juni 1885 in Klau
senburg (von 11 Uhr Vorm, bis 27a Uhr Nachm.) gefallenen Hagelkörner. Die ein
zelnen Körner waren von verschiedener Grösse (erbsen—taubeneigross), von wel
chen die auffallenderen auch bildlich in natürlicher Grösse dargestellt sind. Die 
grössten Hagelkörner sind brombeerförmig, von regelmässiger kugeliger Gestalt, 
wobei einige auch Stacheln besassen, ähnlich den Gallen der Cynips hungarica; 
andererseits waren auch unregelmässigere kugelige Körner. Zwischen den klei
neren besassen welche die Form von Pflaumenkernen und halbconvexen Linsen. 
Kein einziges bestand aus reinem Eis, ein Theil derselben war ganz schneeartig, 
mit einer schmalen Eiskruste umgeben, andere wieder waren ganz aus Schnee
substanz ; bei einigen bekleidete den Schneekern eine 4—5 mm dicke Eisschicht. 
Ein pflaumenkernförmiges Hagelkorn bestand aus abwechselnder Schnee- und 
Eisschichte, welche über einem Eiskern lagerten; die äussere Schneekruste 
war homogen, die innere jedoch zeigte eine concentrische Lagerung einzelner 
Stäbchen (prismatischer Eiskryställchen). A. S chm idt .

(26.) B it t n e r  A .: Orygoceras aus sarmatischen Schichten von Wiesen. 
(Verhandlungen der k. k. geologischen Beichsanstalt, Wien, 1888. p. 177.)

Bei einer vergleichenden Durchsicht der sarmatischen Conchvlien von 
Wiesen (Oedenburger Komitat) in der Sammlung der k. k- geol. Reichsanstalt fand 
Verfasser ein mit der Bezeichnung Dentalium^ Jani Hoern. versehenes Stück vor, 
welches sich aber als ein gut erhaltenes Exemplar einer, dem Orygoceras dentali- 
forme Brus, äusserst nahestehenden Form erwies.

Diese sonderbare Gattung wurde ursprünglich aus Dalmatien beschrieben 1

1 B r u s i n a  : Orygoceras, eine neue Gasteropoden-Gattung der Melanopsiden- 
mergel Dalmatiens. Beiträge zur Palaeontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients, 
n. Bd. p. 33.
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ihr Verbreitungsgebiet erweiterte sich aber lediglich durch neuere Funde in 
Ungarn1.

Durch den Nachweis des Vorkommens dieser Form in den sarmatisclien Ab
lagerungen ist eine directe Verbindung von Orygoceras mit den marinen Cäciden 
angedeutet, für welche Böttger2 eintrat, wie auch die Benennung Brusina’s «Süss- 
wasser-Cäciden» für die Orygocerasformen gerechtfertigt ist. A ugust F iianzenau .

BERICHTE
ÜBER DIE SITZUNGEN DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

IV . F A C H S IT Z U N G  A M  5 . N O V E M B E R  1 8 9 0 .

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v . S zabó.

Der Vorsitzende begrüsst warm die nach den Sommerferien wieder erschie
nenen Mitglieder.

Der e. Secretär zeigt das Hinscheiden des ord. Mitgliedes H ugo K ubacska, 
Director des Münzprägamtes in Körmöczbánya an, der seit 1872 der ungarischen 
geologischen Gesellschaft als ord. Mitglied angehörte.

Zur Wahl als ordentliche Mitglieder werden durch das ordentl. Mitglied 
A. Kremnitzky empfohlen die Herren :

Dr. H ein r ic h  K önig , königl. Gerichts- und Badearzt in Nagyszeben ;
Z oltán L ászló v. K ászonjakabfalva , Oekonom in Kolozsvár.
Die Beibe der Vorträge eröffnet
A. K alecsin szky , d e r  e in en  vo n  ih m  c o n s tru ir te n ,  neuen z u r  g e n a u e n  

B e s tim m u n g  den spezifischen Gewichtes d ie n e n d e n  Volumenometer d e m o n s tr i r t .
Dr. K. M ukaközy knüpft a n  diesen Vortrag die Bemerkung, dass er sich 

schon seit 1887 bei der Untersuchung von Lebensmitteln ebenfalls eines eigenen 
von ihm construirten Volumenometers bediene, den er sogleich erklärt.

Dr. A. S chmidt zeigt jene südaustralischen Zirkonite und Almandine vor, 
die fälschlich als Bubine bergmännisch gewonnen wurden.

Der Vortragende legt auch die von Dr. J. P kimics bei Vorkura im Comitat 
Hunyad gesammelten und vorzüglich schön ausgebildeten Pyritkrystalle vor.

Dr. J. S zádeczky schildert die geologischen und petrographi sehen Verhält
nisse des Berges Pilis bei Nagy-Bdri im Comitat Zemplén. Die Andesitlava 
dieser Kuppe hat eben nur die paläozoischen Sedimente durchbrochen; an den 
Seiten des Berges ist keine Spur des Lavastromes zu finden.

Dr. M. S taub legt das von H. Conventz verfasste und «Monographie 
der baltischen Bernsteinbäume» betitelte Prachtwerk vor und bespricht den 
Inhalt desselben.

1 P e t h ő  J. D r.: Jahresbericht der königl. ungarischen geologischen Anstalt.
1886. p. 109.

2 B ö t t g e r : Ueber Orygoceras Brus. Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1884. 
II. Band, p. 44.
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Y. F A C H S IT Z U N G  A M  3 . D E C E M B E R  1 8 9 0 .

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S zabó.

Der e. Secretär tlieilt das Ableben des ord. Mitgliedes R udolf B rzorI d 
in Táth mit.

Zur Wahl zu ordentl. Mitgliedern wurden vom Mitgliede des Ausschusses
L. v. R oth die Herren

V alentin  S in g e r , Montaningenieur der öst.-ung. Staatsbahn-Gesellschaft 
in Anina;

A dolf V oyta, Architekt in Pápa, empfohlen.
Es gelangten folgende Mittheilungen zum Vortrage:

Dr. J. v S zabó spricht über den «Awaruit», jenem Minerale, welches von 
einem maorischen Worte seinen Namen erhielt und im südlichen Theile von 
New-Zealand in Olivingestein und in aus letzterem entstandenen Serpentin 
gefunden wurde. Seine Bestandtheile sind Nikel und Eisen, daher seine Substanz 
dieselbe ist, wie die des Meteoreisens, und welche bisher auf der Erdoberfläche 
nicht gefunden wurde.

G. M elczer  beschreibt «Topaskrystalle von Colorado», welche man bei 
Nathorp findet. Diese und analoge Vorkommnisse verdienen besondere Aufmerk
samkeit, indem sie beweisen, dass der bisher nur aus älteren krystallinischen 
Gesteinen bekannte Topas auch in jüngeren Eruptivgesteinen vorkommt.

Dr. M. S taub legt eine Serie von fossilen Pflanzen vor, die er von Herrn
M. R aciborski in Krakau zum Geschenke erhielt. Diese Pflanzen haben für die 
Geologie Ungarns um so höheren Wert, da sie den galizischen Karpathen ent
nommen wurden und zwar von folgenden Fundorten: aus dem dem Rothliegen- 
den angehörigen krystallinischen Kalke von Karniowice ; aus den am Fusse der 
Hohen Tátra im 1 oscielisko-Thale liegenden Keupermergeln; aus den bei Krakau 
(Grojec) vorkommenden und wahrscheinlich dem mittleren Jura angehörenden 
feuerfesten Thonen, welche sich erst seit einem Jahrzehent als reicher Pflanzen
fundort erweisen. R aciborski hat dort bereits 70 Species gesammelt; schliesslich 
ist noch Taonurus ultimus Sap. et Mar. zu erwähnen, einer jener problematischen 
Organismen, welcher erst vor drei Jahren in oberen Miocänschichten Spaniens 
gefunden wurde und nun nach R aciborski in den wahrscheinlich dem Schlier 
angehörigen Sandsteinen Ostgaliziens häufig ist. IV.

IV . S IT Z U N G  D E S  A U SS C H U SS E S  A M  5 . N O V E M B E R  1 8 9 0 .

Nach Erledigung einiger interner Angelegenheiten legt der e. Secretär die 
als Geschenke eingelaufenen Publicationen von Dr. E. A. W ü lfin g , der natur
wissenschaftlichen Gesellschaft in Danzig u. a. vor. Dieselben wurden mit Dank 
angenommen.

Der Ausschuss behält sich vor über die Annahme des von der Specula 
Vaticana in Rom angebotenen Tauschverhältnisses später zu entscheiden.
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V. S IT Z U N G  D E S  A U S S C H U S S E S  A M  3 . D E C E M B E R  1 8 9 0 .

In der unter dem Vorsitze von Prof. Dr. J. v. S zabó abgehaltenen Sitzung 
des Ausschusses legte der e. Secretär nach Erledigung einiger interner Ange
legenheiten der Gesellschaft die von K arl S ieg m eth  und Dr. J. F el ix  als 
Geschenk eingegangenen Publicationen und die Berichte des Filialvereines von 
Schemnitz über dessen Thätigkeit im Jahre 1890 vor.

Die Zuschrift des Schatzmeisters der Gesellschaft, J osef C zanyuga, der 
infolge seines hohen Alters und seiner Kränklichkeit das von ihm 22 Jahre hin
durch gewissenhaft verwaltete Amt niederlegen musste, wurde mit Bedauern 
zur Kenntniss genommen und mit den Agenden des Schatzmeisters bis auf 
weiteres der erste Secretär Dr. M oritz S taub betraut.

BERICHT ÜBER DIE THÄTIGKEIT DES FILIALVEREINES IN 
SCHEMNITZ IM JAHRE 1890.

Der Filialverein hielt am 1. Februar 1890 unter dem Vorsitze des königl. 
ung. Ministerialrathes und Mitgliedes des ung. Abgeordnetenhauses, A nton v . 
P éch  seine Generalversammlung ab . Der Vorsitzende gedenkt der Thätigkeit des 
Vereines in der Vergangenheit und seiner Aufgabe für die Zukunft. Als solche 
bezeichnet er die Ausführung jener zwei Blätter der Berggegend von Kremnitz, 
welche die Herausgabe der montangeologischen Karte dieses Gebietes vorbereiten 
sollen.

Hierauf hielt Dr. A. C sebey  einen Vortrag über die «ClassificiruDg d e r  
fossilen Farrenkräuter auf Grund ihrer Fructification».

Der Secretär L. C seh  legt die Schlussrechnungen für das Jahr 1890 vor, 
welche nach Ueberprüfung durch die Mitglieder R obert S c h ell e  u n d  P aul 
H eg ed ű s  zur Kenntniss genommen und zugleich dem Secretär Decharge ertheilt 
wurde.

Die Versammlung schritt hierauf zur Neuwahl der Functionäre des Ver
eines. Anton v . P éch  wurde zum Ehrenpräsidenten ; der königl. Ministerialrath 
und Bergdirector J osef H ü ltl  zum Präsidenten und L udw ig  v . C seh  auf’s neue 
zum Secretär erwählt.

In der am  1. April 1890 abgehaltenen Sitzung besprach G éza R ich ter  
«die Lagerungsverhältnisse der Erzgänge von Kapnikbänya» und in der am 
29. Oktober 1890 abgehaltenen Sitzung hielt K arl F aller einen Vortrag über 
die «Eiszeit der Erde».

AMTLICHE MITTHEILUNGEN AUS HER KGL. UNG GEOL. ANSTALT,
Im verflossenen Sommer wurden dem im Földtani Közlöny auf S. 255 

[85] mitgetheilten Programme strenge entsprechend, die geologischen Detail
aufnahmen mit Erfolg durchgeführt. Die Geologen kehrten Ende September in 
die Hauptstadt zurück und werden ihre diesbezüglichen Erfahrungen in dem im 
Frühjahre 1891 erscheinenden «Jahresberichte» mittheilen. Vorläufig können 
wir die interessante Mittheilung machen, dass die Aufnahme einiger Karten- 
blätter ergänzt wurde und diese so zur Herausgabe vorbereitet werden können.

Geschenke. Seit unserem letzten Berichte haben wir wieder von vielen 
Seiten Zeichen des lebhaften Interesses empfangen, dem unsere Anstalt begegnet. 
So wurde unsere Sammlung durch folgende Geschenke vermehrt:

Herr A rthur  G losz , Director des Jodbades Csiz im Com. Görnör überliess
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uns die aus dem neuen Jodbrunnen stammenden und dem unteren Mediterran
(Schlier) angehörigen Petrefacten;

Herr J ohann G e e g u s , Director des Bergbaues bei Köpecz im Com. Három
szék, der schon früher aus den lignitischen Braunkohlen von Köpecz verschiedene 
Säugerreste einsandte, übergab uns jüngst von ebendort den positiven und nega
tiven Abdruck eines Schildkrötpanzers ;

Herr A e p Ad Z sigmondy , Beamteter der öst.-ung. Staatseisenbahn-Gesell
schaft, schenkte uns aus den Schiefern von Mannsfeld einen Palaeoniscus-artigen 
Abdruck, kupferhältigen Schiefer, böhmische Trilobiten und einen Perisphinc- 
tes von Predett im Com. Krassó-Szörény ;

Herr N icolaus S toczek  einen in den Schottergruben von Sct.-Lörincz 
gefundenen verkieselten Baumstrunk ;

die Herren F eanz K och , G éza v . B en e  und Dr. L adislaus T ea x lee  fossile 
Pflanzen aus den Liaschichten von Fünfkirchen und Resicza; letzterer aus der 
Umgebung von Munkács ;

Herr Prof. Dr. M. S taub 39 Exemplare von galizischen Pflanzen ;
Herr Bergdirector B afael  H ofmann Auripigment v o n  Allchar in  Mace- 

donien;
Herr S amuel R u sz , Oberingenieur a. D. der öst.-ung. Staatseisenbahn- 

Gesellschaft eine an Bauxit erinnernde Thonart von Pomáz ;
die Werkleitung der königl. ung. Eisen- und Stahlfabrik von Diósgyőr ver

mehrte mit einer Collection von feuerfesten Ziegeln, Thon und ähnlichen Gegen
ständen unsere berggeologische, respective technologische Sammlung;

Herr A ndoe v . S emsey  vermehrte unsere Bibliothek auf’s Neue mit zahl
reichen, werthvollen Werken, wodurch hauptsächlich die auf die vorweltlichen 
Säugethiere bezügliche Litteratur ergänzt wurde ;

Herr S ziláed  K u k u k , Bergleiter der öst.-ung. Staatseisenbahn-Gesellschaft 
in Vaskő sendete uns zahlreiche im Juliannen-Tagbau bei Dognácska gefundene 
Kupfersicheln und Armbänder ein, die wir der Antiquitätensammlung des 
Nationalmuseums übergaben.

Die benannten Spender sollen auch an dieser Stelle den Dank der Direction 
der königl. ung. geol. Anstalt empfangen.

Amtliche Expertisen. Die Mitglieder der königl. Anstalt wurden auch 
in der jüngsten Vergangenheit in mehreren ämtlichen Angelegenheiten mit 
ihrem fachmännischen Rath in Anspruch genommen und hat unsere Anstalt 
auch den in dieser Hinsicht an sie gestellten Ansprüchen Genüge geleistet. So hat 

die Direction in zahlreichen auf Quellen-Schutzterrain bezüglichen An
gelegenheiten die Ueberprüfung ausgeführt;

der königl. Bergrath und Bergchefgeologe A l e x . G esel l  gab sein fach
männisches Gutachten bezüglich des Schutzgebietes der das Eigenthum des 
Herrn Ludwig Balási bildenden Heilquelle von Kászon-Jakabfalva ab ;

d e r  Chefgeologe L udw . v. R oth fungirte als Fachmann bei einer Lokalschau 
in Várpalota (Com. Veszprém) und war auch bezüglich des Schutzgebietes des 
Sct.-Ladislausbades tliätig;

der Sectionsgeologe J u l . H alavAts untersuchte das «Deliblät» benannte 
Sandterritorium bezüglich seiner Immunität gegen die Phylloxera und äusserte 
sich hinsichtlich der Frage der Wasserbeschaffuug; schliesslich gab

der Hilfsgeologe Dr. F eanz S chafaezik  im Interesse der durch die Pariser 
Firma Hirsch u. Hőmmel in Ungarn zu errichtenden Spiegelglasfabrik Auf
klärung und bereiste mit dem Chef der benannten Firma die zur Errichtung der 
Fabrik auserlesenen Gegenden.

Budapest, am 13. December 1890.

E nde des xx. Bandes i88c).
D24]

M A G Y A R  T U D O MÁ N Y O S  A K A D É M I A



INH A LTSV ERZEICH N IS DES SUPPLEMENTS.
Abhandlungen. Seite

Dr. L. T haxler : Ueber einige vermeintliche Mineralquellen des Comitates Bereg 429 [101] 
Dr. L. v. I losvay : Ueber die Veränderlichkeit der chemischen Zusammensetzung

der Mineralwässer, . . .  — — — — . . .  —  — —- —- —  — — 434 [106]
Dr. L. v. I losvay : Die chemische Analyse der Sarolta-Quelle . . .  . . .  __ . . .  439 [111]
Dr. M. Staub: Ueber die sogenannten versteinerten Wälder . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  443 [115]

Beliebt über die Amateur-Photographische Ausstellung in Budapest 1890 ..............  446 [118]

Litteratur.
(24.) A. S ch u ller  : Ueber die chemische Zusammensetzung des Senarmontit und 

Valentinit. — (25.) L . T ömösváry : Eigenthümlich geformte Hagelkörner. —
(26.) A. B it t n e r : Orygoceras aus sarmatischen Schichten von W iesen .  . . .  __  447 [119]

G esellschaftsberichte.
I V .  F a c h s i t z u n g  a m  5 . N o v e m b e r  1 8 9 0 . T odesanzeige: H ugo K ubacska. — Neue 

ord. M itglieder: Dr. H e in r ic h  K önig in Herm annstadt; Z oltán v . L ászló in Klau
senburg. — Vorträge: A. K alecsinszky  : E in neuer, zur genauen Bestimmung des 
specifischen Gewichtes dienender Volumenometer. — Dr. K. M uraközy : E in  neuer 
Volumenometer. — Dr. A. Schm idt : Zirkonite und Almandine aus Südaustralien.
Pyrit von Porkura. — Dr. J. S zádeczky : D ie geologischen und petrographischen 
Verhältnisse des Berges Pilis bei Nagy Bari. — Dr. M. Staub : Ueber H. Conwentz’s
Monographie der baltischen Bernsteinbäume. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  449 [121]

V. Fachsitzung am 3. D ezem ber 1890. Todesanzeige: Rudolf Brzorád. — Neue 
ord. Mitglieder: Valentin Singer in Anina; Adolf Voyta in Pápa. — Vorträge:
Dr. J. v. Szabó : Ueber den Awaruit. — G. Melczeb : Topaskrystalle von Colorado. —
Dr. M. Staub: Fossile Pflanzen aus Galizien . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  450 [122]

IV. Sitzung des Ausschusses am 5. November 1890 .... . . .  . . .  . . .  . . .  450 [122]
V. Sitzung des Ausschusses am 3. December 1890 . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  451 [123]

Bericht über die Thätigkeit des Filialvereities in Schemnitz im Jahre 1890. . . .  451 [123]
Aemtliche Mittbeilungen aus der kön. ung. geol. Anstalt... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  451 [123]

NYILVÁNOS NYUGTATÓ.
A z 1890. október 1-jétöl 1890. deczember 31-ihéig bezárólag.
Tagsági dijakat lefizették 1888-ra : Legeza Viktor Budapesten; 1889-re : Dr. Primics 

György Kolozsvárott, Schneider Gusztáv Szomolnokon.
Tagsági dijukat lefizették 1890-re :
a) B u d a p e s t i  r e n d e s  t a g o k :  Dr. Fialovsky Lajos, Fillinger Károly, Loczka József, Nagy László.
b) V id é k i  r e n d e s  t a g o k : Dr. A b t Antal Kolozsvárott, Alexy György Zalathnán, Ágh Timót 

Pécsett, Árkosi Béla Körmöczbányán, Baum ertli Károly Bartos-Lehotkán, Benes Gyula Kis- 
Terennén, Bertalan Alajos Mernyén, Bibel János Oraviczán, Bothár Dániel Pozsonyban, Botbár 
Gyula Ózdon, Búza Jáno3 Sárospatakon, D erzsi K. Ferencz Szentesen, Dologh János Zalathnán, 
Ehleitner Károly Tokodon, Eichel Lipót Aninán, Eisele Gusztáv Vasbegyen, Fischer Samu 
Felsőbányán, Fritz Pál Rónaszéken; Glanzer Gyula Baranya-Szabolcson, Gólián Károly Nagy- 
Ágon, Görgey Lajos Tiszolczon, Gy. Gyürky Gyula Doroghon, Haala József Doroghon, Hellwig 
Nándor Körmöczbányán, Hudoba Gusztáv Nagybányán, Joós István Diósgyőrött, K ail Béla 
Diósgyőrött, Dr. Kanka Károly Pozsonyban, Kantner János Borszéken, Kondor Sándor Réz
bányán, Kovács Dömjén Egerben, dr. König Henrik Nagyszebenben, Krecsarevich Márk 
Újvidéken, Krivány János Aradon, Krutkovszky Károly Zalathnán, Kupecz István Körmöcz
bányán, Lájer Nándor Székesfehérvárott, K. László Zoltán Kolozsvárott, báró Leithner Antal 
Körmöczbányán, Liedermann József Munkácson, Maderspach Antal Resiczán, dr. Markó László 
Miskolczon, id. Márkus Ágoston Nagy-Bocskón, dr. Mártonfy Lajos Szamos-Ujvárott, dr. Mun
kácsy Pál Nagy-Bocskón, dr. Nem es Felix Csik-Somlyón, Nyiró Béla Akna-Sugatagon, Parragh 
Gedeon Kecskeméten, Pálffy József Szepes-Iglón, Philippovits Sándor Majdán, dr. Plichta Soma



Losonczon, lov. Pongrátz Gusztáv Zágrábban, dr. Primics György Kolozsvárott, Pranner Róbert 
Körmöczbányán, R ieger János Sebesbelyen, Ruffiny Jenő Dobsinán, Schmidt Géza Nagyágon, 
Schneider Gusztáv Szomolnokon, Schwartz Gyula Körmöczbányán, Starna Sándor Vörös
vágáson, Stempel Gyula Zalathnán, dr. Sterényi Hugó Székesfehérvárott, Szellemy László 
Kapnikbányán, dr. Székely József Tokajban, Szikszay Lajos Zilahon, Tallatschek Ferencz 
Petrozsényben, Téglás Gábor Déván, Themák Ede Temesvárott, Torma Zsófia Szászvárosban, 
Tribus Antal Körmöczbányán, ifj. V eress József Körmöczbányán, dr. Vutskits György Keszt
helyen, W agner Vilmos Rónicz-Brezován, Waldherr József Verseczen.

c) M a g y a r o r s z á g o n  k ív ü l  la k ó  r e n d e s  ta g o k  : Hofmann Ráfáel Bécsben, dr. Hörnes Rudolf 
Gráczban, Noth Gyula Barwineken.

d) A  r e n d e s  t a g o k  j o g a i v a l  b ír ó  in té z e te k  és e g y e s ü l e t e k : Drenkovai köszénbányaművek 
Berszászkán (10 frt), Eggenberger-féle könyvkereskedés Budapesten, Egri ó-kaszinó, Esztergom  
városa, Kecskeméti ref. főiskola, Miskolczi polgári iskola, Miskolczi ref. főgymnasium, Szom 
bathelyi premont. főgymnasium.

e) A  s e lm e c z b á n y a i  f i ó k e g y e s ü le t  t a g j a i : Akadémiai ált. társaság, Breznyik János, 
Broszmann Jenő, Burdáts Lajos, Cseh Lajos, Faller Károly, Farbaky István, Fox Károly, 
Gretzmacher Gyula, Hegedűs Pál, Hüttl József, ifj. Kachelmann Károly, Kamenár József, 
Litschauer Lajos, Martiny István, Miálovich Elek, Müller Sándor, Pelachv Ferencz, Péch Antal, 
Platzer Jenő, Rákóczy Samu, Reitzner Miksa, Rennert Gyula, Richter Géza, Schelle Róbert, 
dr. Schenek István, dr. Schwartz Ottó, Selmeczbánya városa, Svehla Gyula, Szlovikofszky 
Em il, Tirscher József, Veress József, Wagner József, W ieszner Adolf, WTnkler Benő.

f) A l a p í t v á n y i  k a m a to t  f i z e t t e k :  Dr. Mágócsy-Díetz Sándor, dr. Pethő Gyula Budapesten.
Előfizetési dijat fizettek 1 8 90 -re : M. kir. Főreáliskola Budapesten (II. kér.); M. kir.

Főreáliskola Budapesten, (V. kér.); M. kir. áll. Középipartanoda; M. kir. középiskolai Tanár- 
képezde; M. kir. Tanitónőképezde B udapesten; Kir. Gazdasági Tanintézet Debreczenben; 
M. kir. Bányahivatal Felsőbányán; M.- kir. Bányaigazgatóság Nagybányán.

O klevéldijat fizettek: dr. König Henrik Nagyszebenben; K. László Zoltán Kolozs
várott; Plank József Véghlesen.

Tagsági dijukat lefizették 1891-re: Gerber Frigyes Salgó Tarján; Joós István 
Diósgyőrött; Pálffy József Iglón (1 frt); dr. Posewitz Tivadar Budapesten; dr. Farkas János 
Dunapéntelén; Brelicli János Leányvárt; dr. Bothár Samu Beszterczebányán; Ehrenlechner 
Bernát Münchenben; Plank József V éghlesen; Rombauer E m il Brassóban; Áll. Főgymnasium  
Fehértemplomban.

Előfizetési dijat fizettek 1891-re: M. kir. áll. Főgymnasium Kaposvárott; M. kir. 
Főbányahivatal Akna-Szlatinán (1891 első felére); M. kir. Sóbányahivatal Rónaszéken (1891 első 
félévre); M. kir. Sóhányahivatal Sugatagon (1891 első felére); M. kir. gazdasági tanintézet 
K eszthelyen; M. kir. Bányaigazgatóság Selmeezbányán ; M. kir. Bányahivatal Körmöczbányán; 
M. kir. Vasgyár Vajdahunyadon.

Kelt Budapesten, 1890. déczember 31-én. Dr. Staub Móricz,
első titkár és helyettes pénztáros.

A Magyarhoni Földtani Társulat üléseinek sorrendje 1891-ben;
1891. januárius 7-én szakülés. 
1891. februárius 4-én közgyűlés. 
1891. márczius 4-én szakülés. 
1891. április 1-én szakülés.

Szerdán délután 5 órakor a m 
Junius, jülius, augusztus és szeptembi

1891. május 6-án szakülés.
1891. október 7-én szaktilés.
1891. november 4-én szakülés.
1891. deczember 2-án szakülés.

tud. Akadémia földszinti kis termében. 
■ hónapokban nem tartatnak szakülések.

T I T K Á R I  H I V A T A L :
V., Földmiveléstigyi m. kir. miniszt. palotája, I. em. 52. szám.

F fiA N K L IN -T Á R S U L A T  N Y O M D Á JA .


