
Ú
J
R
A
 ÁS

T 
RE
 

SÁ
É 





É ri be 



S. 

Szása 
e 

ALÁN 
ÁR 

ége 
v
á
r
 

be 

KK 
ENI 

reg 







FÖLDTANI KÖZLÖNY. 
HAVI FOLYÓIRAT 

KIADJA 

A"MAGYAREHONI HÖLDTANI TÁRSULAT. 

EGYSZERSMIND 

A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

SZERKESZTIK 

Dr. STAUB MÓRICZ és Dr. SZONTAGH TAMÁS, 
A TÁRSULAT TITKÁRAI. 

TIZENHETEDIK KÖTET. 1887. 

ÖV TÁBLÁVAL, KÉT TÉRKÉPPEL ÉS TÖBB ÁBRÁVAL A SZÖVEG KÖZÖTT, 

FÖLDTANI KÖZLÖNY. 
(GEOLOGISCHE MITTHEILUNGEN. ) 

ZEITSCHRIFT DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFI. 

ZUGLEICH 

AMTLICHES ORGAN DER K. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT. 

REDIGIRT VON 

JESS MT OGRE KS AAN ÉON Di DE KET OTA S ESZT ONT SÁSÓETS 

SECRETÁRE DER GESELLSOHAFT. 

SIEBZEHNTER BAND. 1887. 

MIT FÜNF TAFELN, ZWEI LANDKARTEN UND MEHREREN ABBILDUNGEN IM TEXT, 

BUDAPEST, 1887. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TULAJDONA, " EIGENTHUM DER UNG. GEOL, GESELLSCHAFT. 



A czikkek tartalmáért és alakjáért a szerzők felelősök. iz 

Für Inhalt und Form der Mittheilungen sind die Autoren veramtwortlich. 

Pék 4 § 

"ANTI f1 [/ FAN 

zta eÁTVNL ; 
né EN PagÁt 

€ 
T0E A 8 

b... FEROÉT 
kél : d 

b. j 

ki 

1 

§ 
[4 

a 

F b 
vi 

KEL o hé 5 NEVET 
én a fal . j e 

ségi we 

7 ri "ere 
kh Vá ü A [/ fi j 

 § 8 § a H 
k ! [3 

; AR kh. 42 ki 

N k 

4-8 
b, 7.:e tA 

Pi 

( KET is 

p F. f A , Mi 
ta A ni / ú 

, 8 

1 e. 

IMA íze 

, 

4 

a 
i é 

4 ? 0894 

é 
fr 

"KK 
f 

s 

atti é 

c 

[/ KA 
4 Í ú 



CsEH [LaJos, 

FISCHER SAMU, ..-- 

GEZELL SÁNDOR, 

HANTKEN MIKSA, 

ÍNKESSBÉŐLÁS 

NorH GyutLaA, 

TARTALOMJEGYZÉK. 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK. 
Lap 

. Kalinkán előforduló ásványok, azok képződése 

és termőhelye .. aze sggat rész 002 

. Magyarország konyhasós vizei .. .. szegd 

. Antimonércz-bányászat zattze ráták SAN Tájptó: 

megyében .. Út NÉ ése tek sag Kezd ssáteggkt ÁSZ: 

. Tinnyea vásdlly ás egy új csiga-nem és új íg a 

congeria-rétegekből ... szg ST 2 séf ENNE 

- A földtan a budapesti 1885. országos kiállításon 1 

- A Horvát-Szlavonországban és a Muraközön elő- 

forduló hegyikátrány és kőolajról..  .. .. 316 

Pocra FüLöp, .. — . Magyarország néhány kőzetében előforduló spon- 

giatukről . Tear N bál o téz nák kese tek esete en ÜZ 

SCHMIDT SÁNDOR, [A SZetbiai cinnoDemeemerikeseeu szívük ezt bt, SALA 

SEMSEY ÁNDOR,... .. A magyar nemzeti múzeum meteoritgyűjte- 

ménye kerete d Ztsel ís Jól 

SzaBÓ JózseF, ... ... Branchville-i SGGÁTeE az ; ő teste és 

kvarcz az ő folyadék zárványaival stajaz 2 MAS 

TéGLás GÁBoR,.... ... Hazánk délvidékének két új csontbarlangja ... 19 

THEMÁK EDE, .. .. A délmagyarországi homoksivatag  --- -- -- 183 

ZSIGMONDY VILMos, ... Az avalai higanybánya Szerbiában .. 0 -.- -. 156 

ISMERTETESEK. 

BöcHH János és GEZELL SÁNDOR urak levele az első titkárhoz .. ... 529 

DECKERT EMIL, 

GEZELL SÁNDOR, 

LE zétejá ézés 

16SJó 

MusKkETow V. J., 

- Az Egyesült-Államok geologiai gyüjteményei 201 

. Magyarország fémbányászata és kohászata a 
budapesti 1885-iki országos kiállításon... ..- 330 

-.. Az infuzoriaföld technikai jelentősége gk szan HE 

.. Germanium és austrium, két új elem 54-/ ani da 

. A turani vagy aral-kaszpii medencze geologiai 

VISKÓGYyBlKŐ Lé VELT HAS lSA druss iéteréstg 166 



IV TARTALOMJEGYZÉK. 

PécH ANTAL, .-- --- A földkéreg mozgásainak megfigyelésére bányá- 

szati czélokból tett legújabb kísérletekről  .. 

A. Ő. On. az ét ma. - Trland petroleum forrásaitól "4 ESSENEK 

" IRODALOM. 
BENKŐ GÁBOR, Jelentés a mult nyáron Hunyad megyében tett EZ eket kirán- 

dulásaimak eredményei lé ől BEEN EE ae te AAA TELNE AE ETET 

BENKŐ G. és JAHN K., Zsil-Vajdeiből származó aszfaltszerű anyag Asz ásza 
CEZ NOGYHRDL SVAZSSATABA Be zá Ez NEE El eg e IEEE 

HALAVÁTS GYULA, Öslénytani adatok Délmagyarország neogénkorú üledékei fau- 

nájának ismeretéhez, II. SSEZRRS E azét [d e heg álES EZRES 9 esz e EZ 

HERBICH FERENCZ, A Tezőtkélét té globata, Sow. a bugsédái oxfordienből iz 484 

INKEY BÉLA, Nagyág :földtani és bányászati viszonyai -.- --. 0. 222 22 (2 

JÜNGLING K. Ueber Erzvorkommen im Fogarascher Gebirge in Siebenbürgen ... 

KirrL E. Ueber die miocenen Pteropoden von Oesterreich-Ungarn, mit Berück- 
sichtigung verwandter Vorkommnisse der Nachbarlüönder 0. 

KocH ANTAL, Erdély ásványainak kritikai átnézete 0 0. 0 02 - 

— — Harmadik pótlék Erdély ősemlősei és az ősemberre vonatkozó leleteinek 

kimutatásához 1-c 4-2 eszüssze SRL ÉTOEE Rt esean e ÉEE S 

—  — Ásványtani közlemények Erdélyből . ST MEA e AZ ÁE ég 

KRiEscH János, A természetrajz vezérfonala: III. KGNÁDÓ kőzet- és földtan ... 

NorH Gy., A petroleum kutatással eddig nyert eredmények és kilátások a jövőben 

Magyarországon e Kéézaa ee esáte ág se ESET s et ea a Ez 

PÁLLFY JÓZSEF, Erdély aran DEnyádzdlő KÉL ÉB E  IIKLLTRNT  AB elh E ARSZSS ZT ÁR EZ 

PRirmiIcs GYÖRGY, Új adatok Erdély mineralogiájáhozna-- Aa e ENE EE 

— —. Adatok az aranyi- és málnási augit-andesit petrografiai ismeretéhez... 

Ze A dbatizpolyánai csontbarlang es szi vészesen át 

—. — A rodnai havasok geologiai viszonyai, - különös tekintettel a kristályos 

palálkra. a s ektte ső 80 ött 2tAr  AINBÉSÉTE TURGÉV MUST ESÉS MÉ Et tte ee e lg Nee MÉR 

SCHERFEL V. AUREL, A koronahegyi fürdő (Smerdzonka) kénes vizének vegye- 

lemizése 2 mata pieőszent E Bakáts POA ebe A za SE 

SCHMIDT SÁNDOR, Ásványtani igetéjgányek E Ekezetek ze kest SA 

THAN KÁROLY, A" SZÓÚÁCSITOtTráSOK "Choriai Selemzős et s EN ta tet e 

UHLIG VIKTOR, Ueber eine Mikrofauna aus dem Alttertiár der Westgalizischen 

Karpathen Sz eze KALÍN Ses ESO EL ÖZSE MI SOoS ESETE SÁS öz e ENNE 

ZAPALOVITZ HuGó, Eine geologische Skizze des östliehen Theiles der Pokutisch- 

MarimatoschorGsenzkarpathon 8 szea tése Nee tát E a EE 

TÁRSULATI ÜGYEK. 

VII. Szakülés 1887. januárius 5-én. 1. ZSIGMONDY VILMos, Új higanybánya Avalán, 

Szerbiában. — 2. Kocsis JÁNos, A kis-győri ó-harmadkori rétegek foramini- 

OTA, TAUNÁJA TS ezen a ee széle th zetének 209 EB ezet E 

Közgyülés 1887. TÁV uárius 9- kát Elnöki tadgytői titkári jálenták, emlékbesséd 
HERBICH FERENCZ, KoRizmics LÁSZLÓ, NIKL MIHÁLY elhunyt tagtársak felett, 

pénztári jelentés, költségvetés 1887-re, alapszabályok módosítása cset 



TARTALOMJEGYZÉK. 

I. Szakülés 1887. márczius 2-án. 1. KRENNER SÁNDOR, A svédországi szintelen 
sphalerit és a pseudobrookit egy új lelőhelye. — 2. ZIMÁNYI KÁROLY, Amerikai 

anglesit és salzburgi epidot. — 3. PETRIK LaJos, A magyarországi porczel- 

lánföldekről, különös tekintettel a rhyolit-kaolinokra. — 4. Titkári előter- 

JÓBZLGSÉN E ES E SES tes ése sága DA es ge ELT SZSEÉE [LSE E ae pép 926 

II. Szakülés 1887. április 6-án. 1. Titkári előterjesztés. — 2. FRANZENAU ÁGOSTON, 

Adat Budapest altalajának ismeretéhez. — 3. RorH SAMu, A Magas Tátra 

északi oldalának hajdani jégárjai.— 5. CseH LaJos, Új térképszínezési eljá- 

rása. — 6. SZONTÁGH TAMÁS, Két zólyommegyei agyag. — 7. HANTKEN MIKSA, 

Tinyoa VASAT HOLYOÜS e gosze tt sze neee ezze AES EAT TH ALÉ eA 

III. Szakűles 1987. május 4-én. 1. Titkári előterjesztés. — 2. Dr. SzaBó JózsEr, 

Németországi :Dreikanters-ek. — 3. PerHő GyuLA, Nehány szokatlan nagy- 

ságú csigalenyomat. — 4. HaLaváTs GyuLa, A szentesi ártézi kút. — 

5. Dr. MuRaAközY KÁRoLYy, A szentesi ártézi kútből való vivianit elemzése és 

a püspök-ladányi ártézi kútból kitóduló gázok. — 6. Loczka JózsEF, Az avalai 

arsenopyrit elemzése.— 7. Dr. SrTAuB MoRkIcz, bemutatja Dr. FELIx J. dolgozatát 

Szaküles, 1987 , oktőber 12-en. 1. Titkári előterjesztés. — 2. KRENNER J. SÁNDOR, 

A dognácskai hüámatit és a szomolnoki coguimbit és voltait. — 3. ZIMÁNYI 

KÁRoLy, Pyrit Coloradoból. — 4. KALECSINSZKY SÁNDOR, Az 1887. évi febr. 

23-iki felső-olaszországi és délfrancziaországi földrengés LNI ARA, tÖREZTA ESET 

V. Szakülés 1887 . november 9-ikén. 1. Titkári előterjesztés. — 2. Dr. SZABÓ JÓZSEF, 

4 
PNB 

Szomolnoki Claudetit. — 3. Dr. SCHMIDT SÁNDoR, Szerbiai Cinnabarit. — 

4. FRANZENAU AGosTON, Adalékok a borsodmegyei Apátfalva környékének 

geologiájához SzPzet ez izáit ze ente et ez höz beee tl frett ae tegyel pt et 

VI. Szaküles 1887. deczember 7-én. 1. KALECSINSZKY SÁNDOR, Közlemények a m. 

k. földtani intézetehemiai laboratoriumából.— 2. Dr. SzaBó JÓZSEF megismer- 

teti DAUBRÉE, cLes eaux sousterrainesv cz. munkáját 

Választmámyi ülések : 

VIII. 1886 deczember 30-án ... 

IX. 1887 januárius 5-én  .-- 

szegül a 30-án 

I. c márczius 2-án 

TS április 6-án SZÉL Zay őő és 

TT e DÁS TÁZÓT E eza ézet 

IV.- w október 12-én -.. 

Vid sa e "DOVvOrA Der gzém gp száz 

VI. c — deczember 7-én gr es ÖNSTE ) ELETE e 

A magyarhoni földtani társulat részére 1886 folytán beérkezett cserepéldányok 

és ajándék-könyvek jegyzéke  .. .. 
v a c a  csereviszonyosainak kimutatása 1886-ban .. 

( c a ( alapítványi tőkéje az 1887. évi febr. 9-ki köz- 

ÜYŰLÖBTESBTEE ef 22— je dsa SRE a BIZA 
a a c c tisztviselői za PÉN ZDALUTL JOB LA LESBÖZÉ TBI 

( ( a ( tagjának NGYBOTAN va ezzitisttok ket SK BEKES SÉT SES 

a ( ki ( alapszabályai (tervezet) --- -s- :--- . .--, --. 

-A selmeczi fiókegyesület működése 1886-ban ... 

Xxkx 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK, a M. kir. Földtani Intézetből tése) za s ATMÉT 

Lap 

224 

226 

230 

546 



VI BETÜSOROS NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 

BETÜSOROS NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 

Abasfalvi (Udvarhely m.) konyhasós 
VÍZ és ús 

Abrudbányai (Alsó- -Fehér "m.) arany- 
bányászat A 

Acerotherium a Sztrigy- völgyéből 
Ajándékkönyvek jegyzéke  ... 
Ajkai (Veszprém m.) kás ő 

talmú mészkő SEL t PE 
Ajtoni (Kolos m.) konyhasós vÍZ 
Akna- Sugatagi (Mármaros m.) kony- 

hasós víz Add 
Akna-Szlatinai (Mármaros m. ) "kony- 

hasós víz SEL ef! EB 
Aktinolith Macskamezőről ... .-- 
Alabandin Karácsról . . . zés 
Alapítványi tőke kimutatása ... 
Alapszabály-tervezet  .--- --- --- 
Albit-gránit spodumen utám... 0... 
Alsó- Bajomi (Kis-Küküllő m.) kony- 

hasós víz 3855 
Alsó- Balázsfalvi (Besztercze m.) kony- 

hasós víz 
Alsó- Boldogasszonyfalvi (Udvarhely 

m.) konyhasós víz  ... 
KÍsó- Füldi (Kolos m.) gt ef. pri- 

migenius — 
Alsó-Hrabóczi (Zemplén 1 Ta 1.) konyha- 

BÓS VÍZ ... 3 
Alsó-Idecsi (Maros- Torda "m.) 

hasó víz £ 
Alsó-Ilosvai  ( Szolnok-Doboka  m. ) 

konyhasós víz  .. 
Alsó-Kománai (Fogaras m. .) konyha- 

SÓBGVÁZ SS a Me 
Alsó - Nerezniczei 

konyhasós víz cas 
Alsó-Oroszfalui (Szolnok- -Doboka m. ) 

konyhasós viz .-. Mlle - 38 
Alsó- Porumbaki (Fogaras m.) kony- 

hasós víz . E eget 
Alsó-Rákosi (Nagy- -Küküllő m. )  kony- 

hasós víz Vséy 
Alsó-Rónai (Márm. m.) konyhas. víz 
Alsó-Sajói (Gömör m.) érczbányászat 
Alsó-Sebesi (Sáros m.) konyhasós víz 
Alsó-Torjai KEZEKET SES m.) konyha- 

BÓB VÍZ --- En, szárán 
Alsó-Zsuki (Kolos m. n.) konyhasós víz 
Amethyst a stolnai dacitban ... ... 
Amiant Macskamezőről.. Ef eték 
Andesitek a pokutisch- máramarosi 

Kárpátokból 213., — a rodnai hava- 
sokból sss ELENK TES 

Anglesit Peruból 
Antimonérez-bányászat 

bollán ..- 

-((Mármaros. m.) 

Király- -Lu- 

Lap ]! 

402 

421 
419 
331 
423 

403 
406 
339 
39 

217 
224 

164 

! Aranybányászat Erdélyben . 

) Augit Körmöczről ... .. 

Antimonit Helczmanócezról, 37., 
Hunyadmegyéből, 40., — a fogarasi 
hegységből .. 4 

Anthracotherium Kolosvárról — ... 
Apahidai (Kolozs m.) konyhasós víz 
Apa-Nagyfalui (Szolnok-Doboka m.) 

konyhasós víz 
Apátfalva (Borsod ma.) környékének 

geologiája de] EGET 
Apatit Branchvilléről 

. Aptichus latus, — obliguus, — lamel- 
losus két 

Aguitánkorú antracotherium . . 
Aragonit Szepesmegyéből . .. 
Aral-kaszpii medencze geologiai 

szonyai ege 
Arany Hunyadmegyéből BAAVA A 

Aranyi augit-andesit  ... 
Aranyidkai (Abauj-Torna m.) fém- 

bányászat  ... ee. 
Argiope decollata, Chemn. — num- 

a mulitieás "Uh med a 
Arpástói (Szolnok- Doboka m. ) "kony- 

hasós víz Éz 
Arsenopyrit Bindtről, EZ "— Macska- 

mezőről 39.,— Szelistyéről, 40., — 
Avaláról, 232., — Zalathnáról EST 

Artézi kút Szentesen : 
Árva- Polhorai(Arva m. )konyhasós vi VÍZ 
Árvavár aljai (Árva m.) spongiatűtar- 

talmú mészkő 
Asbest Jekelfalváról say 
Asványelemzések ... 149, 159, 
Asványosvíz elemzések 341, 343, 
Aszfalt a kiskapusi kvarcztrachitban 
Aszfaltszerű anyag Zsil-Vajdeiről.. 
Átosfalvai (Maros-Torda m. ) konyha. 

BOR RYÁZ sss zt 
Atyai (Udvarhely m m.) konyhasós VÍZ 

Augit- andesit az aranyi és málnási 
hegyről 40., — Kis-Kapusról . . 

Austrium, egy új elem - 
Avalai (Szerbia) új higanybánya, 43, 
156., — arsenopyrit elemzése 232, 
cinnober AT s eeó e ta ő EJH ÍSES 

Avalit Avaláról RÉSZ ke. 
Azurit Helczmanóczról, 37., — . Kis- 

Almásról né ÉT EZ A REZA EE 

Balai Dsdgáte szgáabó m.) konyhasós 
VÍZ .-- 3 

Balánbányai (Csík 1 m. n.) rézbányászat 
erségyi / ri Váraljai (Szolnok-Doboka 

ma). kony hásSÓB GVÁg lizénet Lu AA 



BETÜSOROS NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 

Bányászati eczélokból a földkéreg 
mozgásainak megfigyelésére tett 
legújabb kísérletekről... 

Barandai ( Torontál m.) konyhasós víz 
Barlangokról  . iosgt19 
Barnapát Szepesmegyéből, 37., — 

kis-kapusi andesitben .. 0... ? 
Barnaszén Homoród-Almás vidékén 
Baryt Szepesmegyéből, 37. — Oláh- 

Láposbányáról, 39. — Hunyad- 
megyéből, 40. — Túr mellől 

Batizai (Máramaros m.) konyhasós víz 
Batizpolyánai csontbarlang .. 0... 
Bátosi (Kolos m.) konyhasós víz ... 
Bazidi (Maros-Torda m.) konyha- 

SÓS VIZ -- bazzeg det 
Bazini (Pozsony m.) fémbányászat 
Bellonesia a Vezuv lávájából det 
Benkő Gábor. Jelentés a múlt nyá- 

ron Hunyadmegyében tett ásvány- 
gyűjtő kirándulásainak  eredmé- 
nyérölszérmügr 

és Jahn Kés Zsil- Vajdeiből 
származó aszfaltszerű anyag ás- 
ványtani és vegytani vizsgálata 

Beregszászi ( Bereg m.) rhyolit-kaolin 
Berszászkai (Krassó m.) spongiatű- 

ket tartalmazó mészkő . .. 
Betleni (Szolnok-Doboka m.) 

hasós viz 
Betlen-Szt-Miklósi (Kis-Küküllő m.) 

konyhasós víz  -. 
Bigerina capreolus, dOrb. .. ..- 
Bilaki (Besztercze-Naszód m.) kony- 

hasós viz 
Bindti (Szepes m.) ásványok 
Bogácsi (Kis-Küküllő m.) konyha- 

SÓS VÍZ .-. 
Bojczai (Hunyad m.) ásványok 
Bonczhidai (Kolos m.) konyhasós víz 
Boncznyiresi (Szolnok-Doboka m.) 

konybasós víz 
Borgó-Beszterczei (Besztercze- -Naszód 

m.) konyhasós víz 
JG VAÁ -Marosényi (Besztercze-Naszód 

m.) konyhasós víz 
Borgó-Prundi (Besztercze- Naszód m. ) 

konyhasós víz 
Borgó-Tihai (Besztercze- -Naszód m.) 

konyhasós víz 
Borsabánya környékének földtani 

viszonyai 
Borzási (Kis-Küküllő m. )konyhas. víz 
Bósi (Kolos m.) konyhasós víz 
Botesi (Alsó-Fehér m,) MKGLYÍZÁSOJÁK 

szat 
Böckh János, A földtan : a budapesti 

1885-iki országos kiállításon 
— — és GezellS. levele az első tit- 

Eárhiozir ess rt 
Bődi (Szolnok- Doboka m.) konyha- 

BÓR váz ali 

Lap 

24 
435 
206 

339 
341 

417 

Bölkényi (Maros-Torda, m.) konyha- 
BÓSSVÁZ EE E Ún KE 

Branchville-i (Amerika) spodumen 
az ő elváltozásaival és kvarecz az 
ő folyadékzárványaival sa 

Buccinum Toulai, Aug. — restitu- 
MANUDASZHOTD A a tés gé et 

[ ABeSeGSÍrOzTotden e ségek gzdeg set 
Budapest altalaja ... 

, Budapesti (budai) FISEÉKYE S FASROÁLA 
340 

206 ! 
409 

411 
332 
2294 

márga 1 
— (lipótmezei) kaolinszerű föld... 
— (gellérthegyi) fosszil fa 
Budatelki (Kolos m.) konyhasós víz 

, Budfalvi (Máramaros m.) arany- 
BÁnYÁSZAt: EE e zése söt 

Buhuji (Krassó m.) csontbarlang b: 
Buornonit Nagyágról  .. 
Buzás- Besenyői (Kis-Küküllő 

konyhasós víz 
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SyóbŐl EA és! eze tj LÓS EzNE E 

Canis familiaris — ... 
Capra ibex 
CardiumRothi, Hal. — speudo- -Suessi, 

Hal. — tegulatum, Hal. — puro- 
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tali DNÁvBa zizi ns 

VII 

Lap 

414 

145 

548 
208 
226 

14 
225 
232 
406 

330 

91 
341 

405 

393 



VIII 

Cosmoceras Parkinsoni, Sow.... ..- 
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VIZE 
Gyulási (Kis- -Küköllő "m.) 
Vág Z 
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Horackádó Szt. Páli (Udvarhely m.) 

konyhasós víz 
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SÓS. Slamet ez DA eletet 

— — Közlemények a m. k. földtani 
intézet chemiai laboratoriumából 
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Középfalvai (Szebenm. )konyhasós vi viz 430 
Közgyűlés 1887. februárius 9-én 45 
Közlemények a m. kir. Földtani 

Indiszétbőle tev aes HETI 935P 552 
Krenner Sándor, A svédországi szín- 

telen sphalerit és a pseudobrookit 
egy új lelőhelye... 5. 

— — A dognácskai haematit és szo- 
molnoki coguimbit és voltait ... 

Krennerit Nagyágról . . 8 ti 
Krétakorú, spongiatű tar talmú márga 
— — rétegek a pokutis-mármarosi 
Kárpátokból .. 

— — — a rodnai havasokból 
Kriesch János, A természetrajz vezér- 

fonala : III. Asvány-, közet- és 
földtan . z 

Kristályos palák a pokutis- -márama- 
rosi Kárpátokban, 2135. 
rodnai havasokban A! Atyesz d sak 

Kristyori (Hunyad m.) ásványok, 
40. — aranybányászat, 222, 5320, 
— fosszil fa . 

Kustélyi (Temes m.) -pontusi fauna 
Kútfalvai (Alsó-ífehér m.) konyha- 

SÓS VÍZ -.- fúsoiutó ún: 
Küküllő - Keményfalvi (Torda-Ara- 

nyos m.) konyhasós víz 
Küküllővári (Fogaras m.) sake 

SÓS VÍZ zi a. 

Kvarcz Szepesmegyéből, 37. — Oláh- 
Láposbányáról, .39. — Hunyad 
megyéből, 40. — Branchville-ről, 
145. — a Kis-Kapusi andesitből 

két tezkeát 1 Él 

Laazi (Arad m.) nehány szokatlan 
nagyságú csigalenyomat (0 

Lagena globosa, Mont. 
Lapugyi (Hunyad m.) . pteropodák 
Laumontit Kis-Almásról 3 
Lesesi (Nagy-Küküllő m.) konyha- 

SÓS VÍZ ? 
Liaszkorú, spongiatű tartalmú meszek 

, Libánfalvi (Maros-Torda m.) kony- 
hasós víz szót ga 

Limneus velutinus, Desh. .. -.. 
Limonitvesék Kis-Kapusról .. 0 ... 
Lithiophillit Bramechville-ről.. .- 
Lithothamnium nummauliticum . .- 
Limonit Szepes megyéből, 37. 

Gyalárról Ré 
Loczka József, Az avalai arsenopy- 

rit elemzése . s 
Lopantineczi (Horvát orsz.) petro- 

leum előfordúlás 5 É 
Ludbregi (Szlavonia) petroleum elő- 

fordúlás 4 
Luhi (Mármaros m.) petroleum elő- 

fordúlás.--  .-- zé 
Lutraria oblonga, Chemn. ki AE: 

Macskamezői ásványok... .. 0. 
Magas-Tátra hajdani jégárjai a 
Magnetit Szepes megyéből 
Magosmarti (Szolnok - Doboka m.) 

konyhasós víz  ... 
Magarai (Hunyad ma.) ásványok ... 

39 
27 
37 

430. 
40. 



XII 

Magyar- Becsei (Alsó-Fehér m. ) kony- 
hasós víz 8 

Magyar-Décsei (Szolnok- Doboka m.) 
konyhasós víz ... ell je 

Magyar- Feleki (Kolos m.) konyha- 
BÓS VÍZ .- ég éZée 

Magyar-Izsépi (Zemplén r m.) konyha- 
hasós víz  ... dd késs 

Magyar- -Karai (Kolos m.) konyha- 
SÓBAVŰZ rétjei 

Magyar-Kis-Sárosi (Kis- Küküllő m.) 
konyhasós víz .. 

Magyar - Nemegyei (Besztercze - Na- 
szód m.) konyhasós víz 

Magyar - Peterdi (Maros-Torda mm.) 
konyhasós víz 

Magyarói (Maros- Torda "m.) "kony- 
hasós víz É-i 

Makodi (Besztercze- Naszód m. ) kony- 
hasós víz g$ enbei éget 

Malachit Helczmanóezról  .. 
Málnási augit-andesit — ... 211 
Malomi (Szolnok- Doboka m.) "kony- 

hasósíi váz, (se sé) 
Malomárkai (Besztercze- -Naszód m.) 

könythasósgyűza , tö eezevt géseueté te 
Manganit Gyalarról ea 
Markasit Oláh-Láposbány áról, BON 

Eunyadsamnegyéből edes 5 s 
Mármarosi SÁTRAS földtani viszo- 

Nyad alte ág get 
Marokházi (Kolos m. Ni konyhasós VÍZ 
Maros-Oroszíalui (Maros-Torda ma.) 

konyhasós víz  -. kize. 
Maros-Szt- Györgyi (Maros- -Torda m. ) 

konyhasós víz  .. Hoesajás-: 
Massachusetts-állami spodumen s 
Massicot Oláb-Láposbányáról 
Melafirok a pokutis-mármarosi Kár- 

pátokból EZTET Mekeéee se : 
Melania Escheri, Brong ... 
Melanopsis Martiniana, Fér. — Bouéi, 

Fér., — avellana, Fér Sz 962 
Meszeshelyi Cervus elaphus 0. 
Meteoritgyűjteménye a Magyar Nem- 

zeti Múzeumnak... . z 
Mező - Köplényi (Maros - "Torda m.) 

konyhasós víz 
Mező-Madarasi 

konyhasós vís sed 
Kei Nagy: Csányi (Torda - Aranyos 

m.) konyhasós víz 0... 28 
Mező-Sámsondi (Maros- -Torda  m. ) 

konyhasós víz 
Mező-Szt- Gy örgyi (Kolozs. m. ) 

hasós víz .. étage 
Mihalczfalvi (Alsó-Fehér. m.) kony- 

HASÓSÁVÁZ ÜK erzessel tet klsa 
Mikeházai (Szolnok - Doboka m.) 

konyhasós víz  .. cad eg 
Mikesi (Torda- Aranyo 08 m.) konyha- 

SÓS VÍZ 2 

(Maros - Torda m.) 

"kony- 

BETÜSOROS NÉV- 

Lap 

ÉS TÁRGYMUTATÓ. 

394 

430 

408 

440 

408 

404 

396 

433 

413 

396 

231, 31: 

; Muscovit spodumen után 
Musketov V. J., A turáni vagy aral- 

segit; - Demeteri (Besztercze - Naszód 

Mikolai (Szolnok-Doboka m.) kony- 
hasós víz ésepzk jesz 

Mikrolin spodumen után 
Miocén pterepodák .... 148 
Mirkvásári (Nagy-Küküllő m.) kony- 

hasós víz ... sát 
Moldovai (Krassó m.) fémbányászat 
Monori ( Besztercze- Naszód m. ) kony - 

hasós víz 2. Ész 
Monorai (Alsó- Fehér m.) konyha- 

SÓS VÍZ. sk 
Montmorillonit Branchville-ról — ... 
Mozlavinai (Horvát orsz.) petroleum 

előfordúlás ... ség 
Muraközön előfordúló hegyi kátrány 
Muraközy Károly, A szentesi artézi 

kútból való vivianit elemzése, és a 
püspök-ladányi artézi kútból kitó- 
duló gázokról — --- 

Murdáni (Háromszék m.) konyha- 
BÓBÁ9ÁZ kese 

kaszpii medencze geologiai viszo- 
NYA apeh a zgfvégt 

, Nádpataki (Nagy-Küküllő m.) kony- 
hasós víz etes 

Nagyág (Hunyad m.) földtani és 
bányászati viszonyai .-- --- 

Nagyági aranybányászat 

Nagyágit vegyi összetétele 
Nagybányai (Szatmár m.) érczbányá- 

szat 
Nagy-Cserg gedi (Alsó- Fehér m. .) kony- 

hasós víz 

m.) konyhasós víz  .. 
Nagy- Disznódi (Szeben m.) konyha- 

BOSGYÁZISAS HA z- 
Nagy-Ercsei (Maros- Torda in. ) kony- 

hasós víz 
Nagy-Ernyei (Maros-Torda m.) kony- 

MASÓBERŰZ az étkezés ak Széna ett a érte 
Nagyfalui (Besztercze - Naszód ra 

konyhasós víz ... § 
Nagy-Idai (Kolos m.) kony hasós víz 
Nagy-Kalyáni (Szolnok- Doboka m.) 

konyhasós víz 
Nagy-Mihályi (Zemplén n m. 1.) rhy olith 

kaolin ... 
Nagy- Selyki (Nagy- Küküllő m.) kony- 

hasós víz . ... 
Neczi ( Besztercze- Naszód .m.) "kony- 

haBós e VÍZ: : 25 
Némai (Szolnok- Doboka mm.) -kony- 

hasós víz neti 
Németországi Dreikanterek .. 0 ... 
Nikl Mihály (nekrolog) --- . 2-z ce 
Nikolinezi (Krassó m.) pontusi korú 

AUDA szesz ásság [eze Jo züheés 2 

--. 2929, 
! Nagyági ásványok vegyi összetétele 



BÉTÜSOROS NÉV- És TÁRGYMUTATÓ. 

Nodosaria (Dentalina) aff. elötasttó 
OTT szt 

Nonionina communis, d" "Orb. — Sol- 
dánia, GOT zSz "esz 

Noth Gyula, A petroleum kutatással 
eddig nyert eredmények és kilá- 
tások a jövőben Magyarországon 

— — A magyarországi petroleum 
kutatások  ... 

— — A Horvát- Slavonországban és 
a "Muraközön előfordúló hegyi 
kátrány és kőolajról ... ..-. .-- 

Nucula nucleus, LD... .-. 
Nummaulites Bucheri, Harp. — semi- 

costata, Kím. — Tehichatscheff, 
d Arch. — Buüdensis, Hntk. " ... 

Nyagevai (Mármaros m.) konykasós 
VÍZ... i 

Nyárád - Andrásfalvi (Maros - Torda 
m.) konyhasós víz 

Nyárád Szeredai (Maros-Torda m,) 
"ösemlősök ... 

Nyugat-galicziai Kárpátok ó 6-harmad- 
kori rétegeinek mikro-faunája . 

Ó-falui (Baranya m.) spongiatúű-tar- 
talmú mészkő 

Offenbányai (Torda-Aranyos m.) syl- 
vanit vegyi elemzése ést 

Oláh-Dályai (Alsó-Fehér m.) "kony- 
hasós víz 4 

Oláh - Dellői (Torda - Aranyos bi 
konyhasós víz 

Oláh- Karácsonyfalvi (Alsó- -Fehér m. 1.) 
konyhasós víz 

Oláh-Láposbányai ( Bzgtnök Doboka 
m.) ásványok, 35. — fémbányászat 

ÖTÁL- Németi CA stttezez sti ea m.) 
konyhasós víz  ... 

Olaszfalvi (Udvarhely m. 1.) 
caballus foss. 

Olaszországi ( Felső- .) nagy földrengés 
Oligocén rétegek a pokutis-márma- 
TÖSLKALPÁLOKDÓLY ASTN EGÁ ELET 

Olomokker Kis-Almásról 0... 
Ón a fogarasi hegységből 
Operculina granulosa, Leym. 

sublaevis, Gütbi (?), 204. — com- 
planata, Defr. 

Oppovai (Torontál ma.) konyhasós 
VÁZ- 

Oraviczai (Krassó m. n.) fémbányászat 
Orbitoides papyracaea, Baub., 

dispansa, Sow., — nunmátnltttóá; 
Gümb., stellata, d Arch., 
stella, Gümb., 204. — nummauli- 
tica Gümb. ... 

Orosz-Idecsi (Maros-Torda m.) kony- 
hasós víz... 

Ó-Szlankameni (Horvát orsz. ) kony- 
BASÓB VIZAR ZAL ÉN ANT 

Eguus 

! Péterházai 

l 

! 

Oxfordien Bucseesről .. ... 
Örmezői (Kolos m.) konyhasós víz 
ŐÖs-emberre vonatkozó leleletek  ... 

Pálffy József, Erdély aranybányá- 
szata  .- KERSZ SA e TELM EB 

Papfalvi (Kolos m.). Halitherium sp. 
Parajdi (Udvarhely m.) konyhasós víz 

! Paroi (Fogaras m.) konyhasós víz 
Paszmosi (Kolos m.) konyhasós víz 
Patai (Kolos m.) konyhasós víz . . 
Péch Antal, A földkéreg mozgásai- 

nak megfigyelésére bányászati eczé- 
lokból tett legújabb kísérletekről 

Pécsváradi (Baranya m.) spongiatű- 
tartalmú mészkő .. 

Pekleniczai (Zala m.) petroleum elő- 
fordúlás 

PéAZtÁTI JETBÁLÓB we ez ebe lete 
Perui anglesit . .. 

, Perneki (Pozsony m.) fémbányászat 
Persányi (Fogaras m.) konyhasós víz 

, Perseoxylon antiguum, Felix út 
Pethő Gyula bemutat nehány szo- 

katlan nagyságú csiga-lenyomatot 
(Szolnok - Doboka m.) 

konyhasós víz 
Petrik Lajos, A magyarországi por- 

eczellán földekről, különös tekin- 
tettel a rhyolith-kaolinokra 

2 Petroleum-források Irlandbamn — .. 
, Petroleum - kutatások Magyarorszá- 

gon 2195 
Petroszi (Hunyad m.) csontbarlang 
Petrovoszeloi (Horvát orsz.) petro- 

leum előfordúlás ... . 
Phylloceras ef. silesiacum, Opp. Ész 
Pholadomya Murchisoni, Sow. 
Piszkei (Esztergom ma.) krtépeé 

tartalmú mészkő ... 
Planorbis transylvanicus, Neum. ... 

, Pocta Fülöp, Magyarország nehány 
kőzetében előfordúló spongiatűkről 

Pojánai (Hunyad m.) ásványok ... 
Polystomella macella, Ficht., — ob- 

tusa, Orb .. 
Pokutis- Mármarosi Kárpátok — vő 

! Pontusi korú faunák — .. 3 
! Porczellán - földek Magyarországról 
Posewitz Tivadar kinevezése III-dik 

m. kir. segédgeologussá 
, Prakfalvi (Szepes m.) ásványok 
Primics György, Adatok az aranyi 

és málnási augit-andesit petrogra- 
fiai ismeretéhez. 

— —. Új adatok Erdély mineralogi- 
ájához ... 

! — — A batizpolyánai csontbarlang 
— A rodnai havasok geologiai 

t Mgáözósés át különös tekintettel a kris- 
tályospalákra LOSE e LEP. ERESE eleT És 

212 
209 
225- 

9( Jő 

2177 



Scherfel. V. Aurel, A koronahegyi 

"XIV 

Lap 

Pseudobrookit az aranyi hegyről, 
41., — a Vesuv lávájából ... ..-- 224 

Psilomelan Oláh-Láposbányáról . 39 
Pulvinulina bimammata, Gümb., — 

rotula, Kmf., — concentrica, Park. 
et" Járt eteéte To tesésé te a 20B 

Puszta-Csani (Torda- Aranyos m.) 
konyhasós víz 0... Ay eat 435 

Puszta-Jászfalvi (Pest m.) pontusi 
rétegek... á .- 313 

Püspök-Ladányi . (Hajdu "m) artézi 
kútból kitóduló gázok sensu d82 

Pyrargarit Hunyadmegyéből... . 40 
Pyrit Szepesmegyéből, 37. — Oláh- 

Láposbányáról, 39. — Hunyadme- 
gyéből, 40. — a fogarasi hegység- 
ből, 211. — Csik-Gyergyóról 341, 
— Coloradóból edíjasesá bBA6 

Pyrrhotin Oláh- Láposbányáról 39 

Raczindoli (Horvát orsz.) petroleum- 
ölőtordulág det et eszérnétév fezehgoli 

Reálgár Kalinkáról ezt tsásen sedszzsse1638 
Recski (Heves m.) petroleumkutatás 219 
Reniera Zitteli, Pocta ÉV ezt a919 
Rettegi (Szolnok-Doboka m.) kony- 

hasóss viz őse szeti 426 
Rézbányai (Bihar m.) fémbányászat 331 
Rhinoceros tichorrhinus SET 4208 
Rhodochrosit Rudáról tén 40 
Rhynchonella capillata, Zitt, 215. — 

aff. polymorpha, Mass s! 216 
Rhyolith-kaolinok Magyarországról, 225 
Rodnai havasok földtani viszonyai, 213, 217 
— fémbányászat, 331. — sphalerit 

vegyi elemzése 8... ég 341 
Rónaszéki (Mármaros m. ) pteropodák, 211 
— konyhasós izt tsz 3 419 
Rotalia lithothamnica, Uhl. 204, -- 

Beccarii, L. — simplex, VOrb. ... 548 
Roth Samu, A Magas Tátra északi 

oldalának hajdani jégárjai.--.. ... 227 
Rozsnyói (Gömör m.) antimonbá- 

ny ászati - sé eztet) 1382 
Rődi (Kolos m.) konyhasós vize rietay409 
Rudai (Hunyad m.) ásványok, 40. — 

aranybányászat  ... --.  -.. 222, 330 

Sajó-Kereszturi (Szolnok-Doboka ma.) 
konyhasós víz  .- ő 4831 

Sajó- Magyarosi (Szolnok- -Doboka m. ) 
konyhasós víz p b a ed 

Sajó-Szt- Andrási (Szolnok- -Doboka m. 8 
KODYÓABOS) VÁZ: sz satlájésaggasi áll 

Salzburgi epidot  ... Ésa IZ SSZZBA 
Sándorfalvai (Mármaros m. .) konyha- 

HOS SVÁZ LEBA at 420 
Sárdi (Alsó-Fehér m.) mészpátkris- 

tályok 341 

BETÜSOROS NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ., 

fürdő (Smerdzonka) kénes vizének 
vegyelemzése, hd 

Séhmidt Sándor, Ásványtani közle- 
mények, ... de 

— — A szerbiai cinnober .. 
Selistyei (Mármaros m.) petroleum 

előfordulás, . E 
Sellemberki (Szeben m.) konyhasósvíz 
Selmeczbányai (Hont m.) hypersten, 

36. — ezüstbányászat 
— fiókegyesület működése 1886-ban 
Semsey Andor, A magyar nemzeti 
múzeum meteorit-gyűjteménye ... 

Seprődi (Maros-Torda m.) konyhasós 
VÁZ Ess - zá érsz ti 25 

Sepsi-Szt-Györgyi . (Háromszék 
ősemberre vonatkozó lehet... 

Siderit Szepesmegyéből . . 
Simontelki (Besztercze-Naszód 

konyhasós víz 
Smithsonit Csetnekről . . 
Solymos-Bucsavai (Arad m.) barna- 
kőbányászat 

Somkereki ( Szolnok- .Dobokam. .) kony- 
hasós víz 3 

Sókuti (Zemplén m.) konyhasós víz 
Sófalvi (Mármaros m.) konyhasós víz 
Soosmezői ( Háromszék m.) petroleum 

előfordúlás 220. —- konyhasós víz 
Soóvári (Sáros m.) konyhasós víz 
Soproni (Sopron m.) pteropodák ... 
Sóváradi (Maros-Tordam.) konyhasós 

VÍZ, ae gl zt 
Spheerococcites  inclinatus, Strub, 
Sphalerit Bindtről, 37, — Oláh-Lá- 

posbányáról, 39. — Hunyadmegyé- 
ből, 40. — a fogarasi hegységből, 
21 Svédországból, 224. 
Rodnáról, . --- 29 

Spodumen Branchville- TÖLE Et 
Spongiatűkről .. 
Staub Moricz, Titkári jelentés sal 
Stephanit Szelistyéről. ... --- --- 
Sus scrofa, Linné 
Svedléri (Szepes m.) ásv ányok. A e 
Svédországi színtelen sphalerit  ... 
Svinszkai (Szepes m.) ásványok ... 
Oylvanit Offenbányáról .. ..- -- 

Szabedi (Maros-Torda m.) konyha- 
SÓS VÍZ ... e 8 

Szabó József, Elnökimegnyitó beszéd 
— — Branchville-i spodumen az Ő 

elváltozásaival és kvarcz az ő fo- 
lyadék zárványaival .-. --- 

— Németországi Dreikanterek 
— — Szomolnoki claudetit LETT TE 
— — megismerteti Daubrée xaLes 
Szacsali (Mármaros m.) petroleum 

kutatás e. red 
; Szakadati (Szeben m. 1.)  konyhasós víz 

531, 

Lap 

343 

36 
547 

220 
425 

330 
69 

191 

416 

209 
37 

397 
38 

332 

431 
440 
420 

403 
423 
211 

416 
216 

341 
145 
12 
50 
40 

209 
37 

224 
37 

341 

412 
45 

145 
230 
547 

220 
424 
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Szakülés január 5-én, 43. — márczius 
9- -án, 224. — április 6-án, 226. — 
május 4-én, 230, — október 12- úg; 
546, — november 9-én 547, 
deczember 7-én ... 

Szalonaki (Vas m.) antimonbányászat 
Szálteleki RAVÉLYÁTLÁA m.) konyha- 

BÓS VÍZ ..- 
Szamosfalvi ( Kolos m. 1.) konyhasós vÍZ 
Szamosújvári (Szolnok- -Doboka m.) 

konyhasós víz 
Szász-Csanádi (Alsó- -Fehérm. hi "kony- 

hasós víz  -.. 
Szász-Nyiresi (Szolnok- -Doboka m.) 

konyhasós víz 
Szászpataki (Alsó- -Fehér m. n.) konyha- 

SÓS VÍZ ... 
Szász-Pénteki (Besztereze- ,- Naszód m.) : 

konyhasós víz  ..- 8 
— — (Kolos m.) kosvhasós VÁ ES 
Szász-Ugrai (Nagy-Küküilő m.) kony- 

hasós víz z 
Szász-Vesződi (Nagy- -Küküllő m.) 

konyhasós víz ék 
Szász-Zsombori (Udvar hely m 

hasós víz  -.- É 
Századfalvi (Szlavonia) petroleum 

előfordulás 
Székási(Alsó- Fehér m. ) konyhasós VÍZ 
Szekuláji (Szolnok-Doboka ma.) rsstá 

hasós vázlimi £ 
Szelistyei ( Hunyad m.) ásványok . per 
Szelniczai (Zala m.) petroleum elő- 

fordulás 
Szt- Agotai (Nagy-Küküllő m.) "kony- 

hasós víz  .-. 
Szt-Benedeki (Szolnok- Doboka m. ) 
Konya SÓSGViza e ee ae 

Szt-Istváni (Maros-Torda m.). 
hasós víz 

Szt-Lászlói (Baranya m.) sze e 
tartalmú mészkő... 

Szt-Margitai (Szolnok-Doboka m. ú 
konyhasós víz .. . EEEN 
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Calcit vom Com. Szepes, 127, — von 

Oláh-Láposbánya, 129, von 
Boicza, 130, — von Szász-Lona 

Canisztamitatisi awazáár am 88 
CGDTAZADOZ ér] vze tgtezú veze zzz AB 
Capris ovis, U. ... 
Cardium Lenzi, R. Hoern. 
Carneol in Augit-Andesit von Kis- 

Kapus -... 
Cerusit von Kis-Almás ... 
Cervus elaphus foss., — capreolus, L. 
Chalcedon von Oláh-Láposbánya, 129, 

— aus dem Leythaconglomerat von 
"TE 4 L 

Chalkopyrit vom Com. Szepes, 197, - — 
von Oláh-Láposbánya, 129, — von 
Boicza té Éz 

Chlorophaeit in Augit- -Andesit von 
Kis-Kapus .. 

Cintoser (C. Alsó- Fehér) -Salzwasger 



ALPHABETISCHES REGISTER. 

Claudetit von Szomolnok  .. .. 
Coder (C. Szeben) Salzwasser rém 
Coloradoer (Amerika) Pyrit 0... 
Columbit von Branchville 
Congeria triangularis, Partsch., — 

ungula - caprea, Münst., — rhom- 
boidea, M. Hörn., — Partschi, Czjk. 
— Czjzeki, M. Hörn., 292. — ba- 
Tt ONnAL CA SERTÉS OL r-esség al sot rév zt 

Coguimbit von Szomolnok .. .. 
Corbula gibba, Oliv. 
Coroninier (C. Krassó) Spongienna- 

deln-hültiger Kalkstein 
Cosmoceras Parkinsoni, Sow. éa 
Cölestin-Vorkommen bei Túr 9: 
Creseis Fuchsi, Kittl. s 
Cupressinoxylon pannonicum, F elix 
Cymatolith nach Spodumen . 
Csaszarier (C. Szolnok-Doboka) Salz- 

WASSer ... 
Cseh Ludwig, Miner alien vonKalinka, 

deren Bildungs- und Gewinnungs- 
orte c 

— — Neues Verfahren beim Colori- 
ren geologischer Karten 

Csepanyer (C. Besztercze - Naszód) 
Salzwasser ... 

Csernyeer (C. Ve szprém) -Spongien- 
nadeln-hültiger Kalkstein ... 

Cseszteer (C. Pozsony) Metallbergbau 
Csetneker (C. Gömör) Mineralien . 
Csicsó-Holdviláger (C. Alsó-Fehér) 

Salzwasser 
Csicsó - Kereszturer (GC. Szolnok-Do- 

boka) Salzwasser 
Csicsó-Mihályfalvaer (éle Szolnok- 

Doboka) Salzwasser . . 
Csik-Gyergyóer (C. Csik) Pyrit 
Csik-Gyimes-Bükker (C. Csik) Salz- 

wasser . 83 AES 
Csik- Szépvizer. (0. Csik). Salzwasser 
Csiklovaer (C. Krassó) Metallbergbau 
Csik-Szt-Iváner (C. Maros-Torda) 

Salzwasser 3 
Csukicser (C. Krassó) pontische Fauna 

Daróczer (C. Udvarhely) Salzwasser 
Deéser (C. Szolnok-Doboka) Salz- 

WASBÉT 2. , zs 99? 
Deésaknaer (C. Szolnok - Doboka) 

DALZNYABBON a 1 galami egye ? 
Delphinus sp. von Kolosmonostor 
Demeterpatakaer (C. Alsó- vsinési 

HAIZWABBÓL 48 laba nisás 98 
Dezmérer (C. Kolos) Salzwasser ... 
Diabasporphyrite aus den Pokutisch- 

Marmaroscher Grenzkarpathen .. . 
Diluviale Ursüugethiere ... 28 
Disznajóer (C. Maros-Torda) Salz- 

SYAESOT 22 2 Ete 
Dobrocsinaer (C. Szolnok- k-Doboka) 

Salzwasser 

108 
364 
128 

468 

508 

503 
374 

415 
476 ! 
304 ] 

486 
293 

515 

503 

503 
291 

466 
483 ) 

296 I 
291 

489 

506 

Seite 

Dobroszlavaer (C. Háromszék) Salz- 
WASBOT --- kergéni TR 

Dobschauer (C. Gömör) Metallberg- 
bau VET 364 

Dogger Spongiennadeln- -hültige Kalk- 
steine ..- 8 sss VS 

Dognácskaer (C. Krassó)  Metallberg- 
bau 364, — Hümatit.. ... 556 

Dolnja- -Lubkovaer (C. Krassó) Spon- 
giennadeln-hültiger Mergelkalk . . 109 

Dolomit von Oláh-Láposbánya, 129. 
Il  — von Boicza ... S 30 
Dögmezőer(C. Szolnok- Doboka) Salz- 

wagser ... --- Ea S végez tá S 
Drágabártfalvaer (c. Bereg) Salz- 

WASSOT -2-  1- g am 469 
Dragomirer (C. Máramaros) Petro- 

leumschürfung . .-- ere zek 302 
Drassóer (C. Alsó- Fehér) Salzwasser 468 
Dreikanter  -.. iz 308 
Dubriniscser  (C. Ung) .Rhyolith- 

Kaolmajaet a zzágréeői zel zza ee 
Dyas aus den Pokutisch-Marmaro- 

scher Grenzkarpathen valna ZT 
Dynamo-geologiscehe Sammlung ... 311 

Eisenocker von Kis-Almés .. . . 130 
Elephas primigenius — ... Sá zdegükát 
Eocán Spongiennadeln- -háltiger Mer- 

Selágga d ipearitsd sznrré ussezadb 
— "Delphinus Gpúatesgerezt as aa sénzei 
— Schichten aus den Pokutisch- 

Marmaroscher Grenzkarpathen. 295 
— aus den Rodnaer Alpen ... .-. 300 
Epidot von Telzeliults 127. — aus 

Salzburg  .-. sz azóta a 08 
Eguus caballus foss. — ef. primige 

DIÜS A es a 291 
Erdbeben vom 23. Febr. 1887 in 

Oberitalien und Südfrankreieh .. 556 
Erdőszakáler (C. Maros-Torda) Salz- 

NASBOT Ca. szonátát nireseő? 
Ervilia  pusillag Phil, arzet 22 oszsrudbi 
Étfalvaer (C. Háromszék) AÜRBBAS 

primigenius -.. -. 244 291 
Ettyeker (C. Fehér) F ossiieni , sszíla d 
Eukryptit von Branchville ... --- 244 
Exogyra plicata, Lmk. — columba, 

Tmnk, -on a 02 af SRe ésetg298 

Facebajaer (C. Hunyad) Goldbergbau 362 
Fachsitzungen ... ... 133, 304, 556 
Fahlerz vom Com. Szepes ... -.-- 127 
Farkasfalvaer (C. Zólyom) Thon ... 307 
Fehéregyházaer (C. Besztercze-Na- 

szód) Salzwasser 2  -- 471 
Fekete-Laker (C. Szolnok- Doboka) 

Salzwasser a szerz (1511 
Feleker (C. Szeben) Salzwasser ... 502 
Felix J. Fossile Hölzer aus Ungaxmn 309 



XXII 

Felső-Bajomer (C. Kis-Küküllő) Salz- 
Wasser 

Felső-Bányaer (C. Szatmár) Metall- 
bergbau.. . égés 

Felső-Borgóer (C. Besztercze- Naszód) 
Salzwasser . ms 

Felső - Nerezniczeer a (eki Mármaros) 
Salzwasser ... 

Felső-Oroszier (C. Maros- Torda) Salz- 
WABRGTMÉSTÁN AT 

Felső-Rákoser (C. 
WASSEr -.. 

Felső-Rónaer (C. 
wasser . Edes 

Felső-Szelistyeer (C. .Mármar 08) Salz- 
Wasser z 

Felső-Vissóer (G. Mármaros) Metall- 
bergbau a 13 

Felső-Zsuker (6. Kolos) Salzwasser 
Fenyőfalvaer (C. Szeben) Salzwasser 
Fiátfalvaer (C. Udvarhely) Salzwasser 
Fibrolith aus den Rodnaer Alpen ... 
Fischer S. Die Salzguellen Uugarns 
Fluorit von Oláh-Láposbánya  ... 
Fogarascher  Gebirges - Erzvorkom- 

men emil 
Foraminiferen-Fauna der altterti- 

ren Schichten von Kis-Győr o ..-. 
Forchtenauer (C. Soprony) Ptero- 

Dodört esek 38 
Franzenau August, Beitragzur Kennt- 

niss des Untergrundes von Buda- 
pest TÉT 

— — Beitrüge zur Geologie der 
Umgebung von Apátfalva . . 

Functionáre der ungar. geolog. 
Sellgehatt! zresbtes 

Udvarhely) Salt 

Mármaros) Salz- 

Ge- 

Garáder (C. Nagy-Küküllő) Salzwas- 
Ser. - HE ét 88, 

Galenit von Oláh- -Láposbánya, 129. 
— von Kajanel, 130. — aus dem 
Fogarascher Gebirge ... 2... .--- 

Gányaer (C. Mármaros) Salzwasser 
Generalversammlung vom 9. Februar 

T887-sssetrőg 
G eologie (Die isz] auf der Landes- 

ausstellung in Budapest, 1885 .. 
Geologische Detail-Aufnahmen im 

Jahre 1887 .. vág 
Gercselyer (C. Zemplén) Salzwasser 
Gesell Alexander, Metallbergbau und 

Hüttenwesen Ungarns At 
— — Antimonerz-Bergbau bei Király- 

Lubella im Liptauer Comitat ... 
Gletscher auf der Nordseite der 

Hohen Tátra zt 
Globigerina bulloides, d" Orb. ... 
Gold von Com. Hunyad san eni 
Goldbergbau Siebenbürgens ... 0... 
Görgény-Hodáker (C. Maros- Torda) 

Salzwasgser ... -.. 

Seite / Seite- 

Görgény - Oroszfaluer  (C.  Maros- 
478 Torda) Salzwasser  ... 491 

, Görgény-Orsovaer (C. Maros- -Tordaj 
363 ! Salzwasser c... 491 

, Görgény-Sóaknaer (c. Maros-Torda) 
474 ) — Salzwasser .-. d Ea ZÉSŰ 

, Görgény-Szt- -Imreer(C. Maros- Torda) 
496 ! Salzwasser c. AE e VAS lar 15 

Göthit von Macskamező — .. .. 199 
490 ) Granat von Macskamező, 129. — 

I " von Branchville, 243. — aus den 
515 Rodnact Adpen ezeti ezi TMIKAKZOT 

Greenockit von UJj-Sinka --2-.  .-. 374 
496 ! Grider (C. Fogaras) Salzwasser 476 

, Gyyphoilit aus der Lava des Vesuvs 304 
494 ! Gyps von Oláh-Láposbánya, 129. 

[SZE Von SKEISGyoT zet s FITARZÓ 
364 " Gyalárer (C. Hunyad) Mineralien ... 130 
481 !) Gyaluer (C. Kolos) Kalkspath  .. 371 
502 ! Györgyfalvaer (C. Kolos) Salzwasser 483 
518 " Gyuláser(€. Kis-Küküllő) Salzwasser 450 
301 /! Gyulatelker (C. Kolos) Salzwasser 482 
449 ! 
129 

Halaváts Julius,  Paláontologische 
294 ) — Daten zur Kenntniss der Fauna 

, — der südungarisehen Neogen-Abla- 
133 ""gerüngen MI BÁ sk etes aa KT ESAPLLKEEZGET 

) — — Ueber den artesischen Brun- 
293 ] " nen von Szentes... 23. I2EEBÜS 

Halitherium sp. von Papfalu suta 
; Hámatit vom Com. Szepes 127. — 

306 ! — von Gyalár, 130. — aus der Um- 
I . gegend von Intra-Gáld 374, — 

557 von: Dognácska eszt tését ESR 
! Hantken Max, Tinnyea  Vásár- 

78.38 helyii nov. gen. et. n. sp.... 305, 345 
Haploceras ef. toemephorum, Zitt. .. . 298 

, Harangláber (C.Kis-Küküllő) Salzw. 479 
499 ] Hauerit von Kalinka  -. elre 

;! Helezmanoczer (C. Szepes) "Mine- 
j valtott a 1947at 127 

294 ! Héningfalvaer (Öö; Alsó-Fehér) Salz- 
497 ] wasser ... z 466 

! Herbich Franz (Nekrolog) kedgtésztee 1[5/ 
135 ] — — Die Terebratula globata, Sow. 

j aus den Oxfordien des Bucsecs 290 
93 ! Herczegányer(C. Hunyad) Mineralien 130 

, Herrengrunder (C. Zólyom) Kupfer- 
311 bergbau.--  ..- 364 
519 ! Hermányer (C. Szeben). Salzwasser 501 

Hesdáter (C. Szolnok-Doboka) Ouarz- 
362 krystalle, 372. — Salzwasser ... 505 

Heterolepa Dutemplei, dOrb. sp. --- 558 
369 ! Heulandit von Kis-Almás E 18 130 

, Hiddenit von Nord-Karolina . 239 
306 " Hideg-Szamoser (C. Kolos) "Mine- 
558 ! TAO élés Jaz ose 
130 ) Hidegvizer (C.  Nagy- -Küküllő) Salz- 
302 ! wasgser ... 20501 

! Hidvéger (C. Kolos) 1 ülephas primi- 
491 ! SODÍÜB "e "Mae MELOT I ZET OBANNEESEZT 

ALPHABETISCHES REGISTER. 



ALPHABETISCHES REGISTER 

Hohen-Tátraer Gletscher ze 
Holtmaroser (C. Maros-Torda) Salz- 

WWASBOT eeeyt aéllé ei eszre áh ak 
Homoród-Almáser (C. Udvarhely) 

Braunkohle 374. —  Salzwasser 
Homoród-Karácsonyfalvaer (C. Ud- 

varhely) Salzwasser  ... 
Homoród-Keményfalvaer (C. Udvar- 

hely) Salzwasser . bek tág 
Homoród-Levéteer (c. Udvarhely) 

Salzwasser ... 
Homoród-Oklánder (0. Udvarhely) 

Salzwasser ... 0 ey ya 
Homoród-Recsenyéder (CG. Udvar- 

hely) Salzwasser...  -.- B 
Homoród-Szt-Mártoner (C. TUdvar- 

hely) Salzwasser... .. 
Homoród-Szt-Páler (C. Udvarhely) 

Salzwasser  ... ze MÁ 
Homoród-Szt-Péterer (0. Udvarhely) 

Salzwasser ... se E te 
Homoród-Ujfaluer ént . Udvarhely) 

HDalzwasser 2-2 cérérélk ag ee 
Homoród-Városfalvaer ta Udvar- 

hely): Salzwasser-eg 20 322 1721z 
EEFONlAtoa Stee d otost Vszlla 2 
Hypersthen vom Pokhaus- Berge --- 

Idecspatakaer (C. Maros-Torda) Salz- 
WASSer ságe 

Iklánder (C. Maros- Torda) Salzwasser 
Ilyésmező - Szovátaer  (C.  Maros- 

Torda! S8lzwasser ÉN e T 
Indaler (C. Torda-Aranyos) — Salz- 

WASSET fek eeseltető jéé 
Inkey Béla, Die. Geologie auf der 

Landesausstellung in Budapest, 
tikere tal ne égette ELT ÉGES ét 

— — Nagyág und seine Erzlager- 
BGADLSO 22 f eze ges 

Inoceramus striatus, Math. tAláe pij aet sábes 
Irholzer (C. Mármaros) Salzwasser 
Istebneer (C. Arva) Spongiennadeln- 

NAL SOT SRA K ELOLE NEE TELKE 

Jader (C. Besztercze-Naszód) Salz- 
WASSÓr 22 ede zutt 

Jahn K. nnd Benkő G. Mineralo- 
gische und echemische Untersu- 
chung eines von Zsil-Vajdei stam- 
menden asphaltartigen Minerals 

Jaspis vön Tresztia 348 ete ú 
Jekelfalvaer (C. Szepes) Mineralien 
Joder (C. Máramaros) Salzwasser ... 
Jura in den Pokutisch-Marmaroscher 

Grenzkatpáthon (oj! 2) gszepzali 
Jüngling K. Ueber Erzvorkommen 

im Fogarascher Gebirge in Sie- 
benbörgéd net Dápgeeet vékdnéte 

Seite ! 

306 

516 

516 

490 
486 

493 

474 

Kajaneler (C. Hunyad) Mineralien 
) Kajlaer (C. Besztereze-Naszód) Salz- 

489 ] wasser 289 
Kalecsinszky Alexander, Ueber das 

grosse Erdbeben vom 23. Februar 
1587 in Ober-Italien und Süd- 
Frankreich  ... 

— — Mittheilungen aus dem "chemi- 
sechen Laboratorium der kel. ung. 
geolog Angtaltra 2 szú aDoll 

Kalinkaer (C. Zolyom) Mineralien 
Kapniker (C. Szatmár) Metallbergbau 
Karácser (C. Hunyad) Mineralien 
Karácsonfalvaer (C. KEST Salz- 

wasser o... 
Karpathen- -Sandstein aus den Rodnaer 

Alpen 
Katonaer (C. Kolos). Salzwasser  ... 
Kentelkeer (C. Szolnok-Doboka) Salz- 

WASSEr 3 
Kerellőer (C. Kis- Küküllő) Salzwasser 
Kerellő-Szt-Páler (Kis- VETTÉL Salz- 

Wasser ... 
Kerekhegyer (C. Mármaros) . Salz- 

WABBORO: TEAT LA LYÁÉ 
Killinit nach Spodumen lsd! ET 
Kincseser (C. Maros-Torda)  Salz- 

WASSer ... 
Királyfalvaer (6. Kis- -Küküllő) "Salz- 

wasser i 
Király- -Lubellaer (c. Liptó) Antimon- 

bergbau 
Királymezőer (C. 

Wasser o. 
Kis-Almáser (C. Hunyad) -Mineralien 

Mármaros) Salz- 

Kis-Aknaer (C. Alsó-Fehér) Salz- 
WASSOT ék ő tk 

Kis-Esküllőer (C. Kolos) Elephas 
primigdoniusrA ss MEGé azt es 

Kis-Győrer (C. Borsod) Foraminife- 
ren-Fauna der alttertiüren Schich- 
ten 

Kis-Hniliczer (C. Szepes) -Mineralien 
Kis-Ikloder (C. Kis-Küküllő) Salz- 

WasBor . 240 a Hár 2tti 
Kis-Kapuser (C. Kolos) -Mineralien 
Kis-Sebeser (C. Kolos) Kalkspath.. 
Kis-Sinker (C. ldek ta Salz- 

Wasser B 2 
Kittl E., Ueber die miocánen Ptero- 

poden von Öesterreieh-Ungarn, mit 
Berücksichtigung verwandter Vor- 
kommanisse der Nachbarlánder ... 

Klenoczer (C. Szepes) Arsenopyrit 
Koch Anton, Kritische Uebersicht der 

Mineralien Siebenbürgens 
— —  Necrolog über Dr. Franz Her- 

bich 
— — Dritter Nachtrag z zu dem Ver- 

zeichnisse der Ursüugethier- Ueber- 
reste vonjSiebenbürgen, und aufden 
Urmenscken bezüglicben Funpen 

XXIII 
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130 

472 

556 

558 
955 
363 

130 

496 

299 
482 

508 
480 

480 

497 
242 

492 

291 



XXIV 

— — Ueber den bei Dognácska vor- 
kommenden Hümatit und von Sz0- 
molnok eingesendete Mineralien 

— —  Mineralogische Mittheilungen 
aus Siebenbürgen Bs 

Kocsis Johann, Die Foraminiferen- 
Fauna der alttertiáren Schichten 
VON AKHSSGYÖSIT Mesa ha ee 

Koloser (C. Kolos) Salzwasser  ... 
Kolos-Monostorer (C. Kolos) Delphi- 

HUsAgazsei (4 8 beee 
Kolosvárer (C. Kolos) Antracothe- 

rium sp. 291, — Salzwasser ő... 
Konyhaer (C. Mármaros) Salzwasser 
Korizmics Ladislaus (Nekrolog) ... 
Koronder (C. Udvarhely) Salzwasser 
Koronkaer (C. Maros-Torda) Salzwas- 

HOT. 
Korpáder (C. Kolos). Salzwasser 
Kostejer (C. Krassó) Pteropoden ... 
Kotterbacher (C. Szepes) Mineralien 
Kovásznaer (C. Háromszék) Salzwass. 
Kovászóer  (C. Bereg)  Rhyolith- 

Kaolin ..- .- É 
Kozárvárer(C. Szolnok- Doboka) Salz- 

MASHOL MELE 1408 
Kőötelender (C. Kolos) Salzwasser .... 
Közép-Borgoer (C.  Besztercze-Na- 

szód) Salzwasser 
Középfalvaer (C. Szolnok- Doboka) 

Salzwasser  ... 
Kőhalomer (C. Nagy-Küküllő) Salz- 

WasBer ... 
Kreide Spongiennadeln- -halt. Mergel 
—. Schichten aus den Pokutisch-Már- 

maroscher Grenzkarpathen ad 
— — aus den Rodnaer Alpen 
Kremnitzer (C. Bars) grasgrüner Au- 

git, 127, — Rhyolith 305, — Sil- 
berbergbau s 

Krenner J. A. Ueber farblosen Spha- 
lerit aus Schweden und einen 
neuen Fundort des Pseudobrookit 

—. — Ueberden bei Dognácska vor- 
kommenden Haematit und von 
Szomolnok eingesendeten Mine- 
ralien 

Krennerit von Nagyág -.. 
Kristyorer (C. Hunyad) Mineralien 
— fossiles Holz 309, — Goldbergbau 
Krystallinische Schiefer aus den Po- 

kutisch-Mármaroscher Grenzkar- 
Hathen üz: 

— — aus den Rodnaer  Alpen 
Kustélyer (C. Temes) pontische Fauna, 
Kútfalvaer (C. Alsó-Fehér) Salzwasser 
Küküllő-Keményfalvaer (C. Udvar- 

hely) Salzwasser ak 
Küküllővárer tk Kis- 5-Küküllő) -Salz- 

wassor2.h" 182 d astús 

Seite / 

560 

371 

1383 

483 

991 

484. 
495 
142 
514 

487 

484 
993 
128 
478 

305 

504 
482 

474 

508 

499 
109 

295 
300 

363 

304 

556 
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ALPHABETISCHES REGISTER. 

Laázer (C. Arad) Fossilien .. ... 
, Lapugyer (C. Hunyad) Pteropoden 
Laumontit von Kis-Almás 

, Leseser(C. Nagy-Küküllő) Salzwasser 
, Liasische Spongiennadelnhültige Kalk- 

steine ... evés 
Libanfalvaer (GC. "Maros- Torda) "Salz- 

wasser HITE ZE Ezé 
Limneus velutinus, Desh. 0... 
Limonit vom Com. Szepes, 127. — 

von Gyalár .. Haza als 
Limonitnieren bei Kis-Kapus 
Lithiophyllit von Branchville ETRŐ 
Loczka Josef, Chemische Analyse 

des Arsenopyrit von Avala gés 
Lopatinecer (Kroatien) Petroleum- 
vorkommen .. 

Ludbreger (Slavonien) Petroleumvor- 
kommen 8 élte ee! 

Lutraria oblonga, CHonams tet hág 

Macskamezőer Mineralien  ... 
Magnetit vom Com. Szepes ... 
Magosparter (C. Szolnok-Doboka) 

Salzwasser ezegieés ! € 
Maguraer (C- Hunyad) -Mineralien 
Magyar-Becseer (C. Alsó-Fehér) Salz- 

WASSErT 88 
Magyar- Décseer (C. Szolnok- Doboka) 

Salzwasser 
Magyar-Feleker (C. Kolos) Salzw ASSEeT 
Magyar-Izseper (C. Zemplén) Salz- 

WASSOT LE a dés 
Magyar-Karaer fős Kolos) Salzwasser 
Magyar-Kis-Sároser (C. Kis-Küküllő) 

Salzwasser 
Magyar-Nemegyeer (c. Besztercze- 

Naszód) Salzwasser  .. 
Magyar-Peterder (C. Szolnok- Doboka) 

Salzwasser  ... téj 
Magyaroer (C. Maros-Torda) Salzw. 
Makoder (C. Besztercze-Naszód) Salz- 

WASBOr .-- 
Malachit von Helczmanócz, 127. 

von Gyalár ... 
Málmáser Augit- Andösttar mál 
Malomer (C. Szolnok-Doboka) Salz- 

WASSOr --- 
Malomárkaer (C. . Besztercze-N aszód) 

Salzwas8er 0. - AC haletsi , erei 
Manganit von Gyalár 
Markasit von Oláh-L kgkytés 129, 

von Boicza ... 3 
Mármaros - Pokutiseher  Grenzkar- 

pathen ... .. 
Marokházaer (08 Kolos) Salzwasser 
Maros-Olaszfaluer (C. Maros-Torda) 

Salzwasser ... ..- 
Maros-Szt.-Györgyer (C. Mar. -Torda) 

HAalzwasseor --. 222. 2. 
Massachuter Spodumen . Ev rela et et 



ALPHABETISCHES REGISTER. 

Massicot von Oláh-Láposbánya 
Melania Escheri 
Melanopsis Martiniana, Fér., — Bouéi, 

Fér., — avellana, Fuchs 
Melaphyre aus den Pokutisch-Mar- 

maroscher Grenzkarpathen... 
Meszeshelyer Cervus elaphus... 
Meteoritensammlung des ung. Natio- 

nal Museums in Budapest... 
Mező-Kölpényer (C. Maros-Torda) 

Salzwasser  ..- ÚRrs 
Mező-Madaraser (Ö; Maros-Torda) 

Salzwasser darát atotk 
Mező-Nagy- -Csányer (6 Szolnok-Do- 

boka) Salzwasser .-. 
Mező - Sámsoder (C. Maros- .Torda) 

Salzwasser .. 
Mező-Szt.-Györgyer (6 Kolos) Salz- 

WASSer --. .- 
Mihálczfalvaer (0. Alsó- Fehér) Salz- 

WASSOL szádat 
Mikeházaer (c. Szolnok - Doboka) 

Salzwasser  ... 43 
Mikeser (C. Szolnok- Doboka) -Salz- 

wasser 3 
Mikolaer (C. Szolnok- -Doboka) "Salz- 

WASBOT -.. 2 3 
Mikrofauna aus dem Alttertiür der 

westgaliziscehen Karpathen.. .. 
Mikrolin von Branchville  ... 
Mineralwasser-Analyse .-.. ... 
Miocöne Pteropoden 
Mirkvásárer (C. HYASBE -Küküllő) Salz- 

wasser . . 3 
Mitglieder der  uugar. geolog.. Ge- 

sellschafít  . . 
Mittheilungen aus der königl. ungar. 

geolog. Anstalt .. ese lb; 
Moldovaer (C. Krassó) Metallbergbau 
Monorer (C. Besztercze-Naszód) Salz- 

WASBOT ez mele 
Monoraer (C. Alsó- Fehér) -Salzwasser 
Montmorrinolit von Branchville ... 
Moslavinaer (Croatien) Petroleum- 

" vorkommen ... 
Muraközy Karl, Analyse des im arte- 

sischen Brunnen von Szentes ge- 
fundenen Vivianit und über die 
dem artesischen Brunnen von Püs- 
pök-Ladány entströmenden Gase 

Murdáner (C. Háromszék) Salzwasser 
Muschketow V. J. Ueber die geolog. 

Verháltnisse des Turaner oder 
Aralo-Kaspischen Beckens.. .. 

374, 

Nádpataker (C. Nagy-Küküllő) Salz- 
Wasser 

Nagyág (C. Alsó- Fehér) "und seine 
Erzlagerstütten 0 

Nagyáger zta dtlaásálsi 362, — Kren- 
nerit  . sgeezztek test E get 

Nagyágit von Nagyág EVEN éve . lg VET 

308, 
Nagybányaer (C. Szatmár) Metall- 

bergbau--- : --- í 
Nagy -Csergeder (C. Alsó- Fehér) Salz- 

was8er ... Bé 31 
Nagy - Demeterer  (C. . Besztereze- 

Naszód) Salzwasser  ... 
Nagy-Disznóder (C. Szeben) 

Wasser szesjilada 338 
Nagy-Ercseer (C. Maros-Torda) Salz- 

Wasser sb SEDE Fo ZTAZNOT 
Nagy-Ernyeer (c. Maros-Torda) Salz- 

Wasser o... kdkenjásze 
Nagyfaluer (C.. . Besztercze- Naszód) 

Salzwasser .... LETE 
Nagy-Idaer (C. Kolos) Salzwasser 
Nagy-Kalyáner (C. Szolnok-Doboka) 

DAIZMASSSÉ Lk szá Sa tzetálltese si 
Nagy-Mihályer (C. Zemplén) Rhyo- 

lith-Kaolin . 8 2 
Nagy-Selyker  (C. Nagy - Küküllő) 

Salzwasser ... 
Némaer (C. Szolnok- .Doboka) Salz- 

wasger Le R 
Nendvich Karl, Chemische Analyse 

der Bilasoviczer Irma-Ouelle 
Nikl Michael (Nekrolog) .... 
Nikolinczer (C. jég 

EAUA4 E si 
Nonionina communis, , d Orb., 

dani Onbaté s i eznegeetől 
Nord-Carolinaer (America) Spodumen 
Noth J., Ueber die bisher erzielten 

Resultate und die Aussichten von 
Petroleumschürfungen in Ungarn 

— — Petroleumgewinnung in Ungarn 
— — Bergtheer und Petroleumvor- 
kommen in Croatien, Slavonien 
und im südwestlichen Ungarn ... 

Nucula nucleus, L.... . savgl jan 
Nyagovaer (C. Marmaros) Salzwasser 
Nyárád - Andrásfalvaer (C. Maros- 

Torda) Salzwasser 
Nyárád-Szeredaer (C. Maros-Torda) 

Egüúüszéaballusi TogBezse ezer 

. Salz- 

pontische 

isafol 

Oberitalienisches Erdbeben vom 23. 
ESDTUAT AL 887 ( UNESSSES 

Ófaluer (C. Baranya) Spongiennadeln- 
höltiger Kalkstein : 

Offenbányaer (C.  Torda- Aranyos) 
Sylvanit 

Oláh-Dályaer (C. Alsó- Fehér) . Salz- 
WASBET --- 2. ú B 

Oláh - Dellőer  (C€. . Torda- Aranyos) 
Salzwasser ési 

Oláh - Láposbányaer. (ei . Szolnok- 
Doboka) Mineralien 129, — Metall- 
bergbau... ... ését 

Oláh - Karácsonyfalvaer His . Alsó- 
Fehér) Salzwasser né T 

Oláh-Németier(C Besztercze- Naszód) 
BAlZWASNOT öten et Are irast 



XXVI 

Olaszfaluer (C. Udvarhely) 
caballus foss. zt 

Oligocáne-Schichten. in 
tisch-Mármaroscher 
thonsosztyajátt 8 

Operculina, complanata, Defr. 
Oppovaer (C. Torontál) Salzwasser 
Oraviczaer (C. Krassó) Metallbergbau 
Orbitoides nummaulitica, Gümb. ... 
Orosz-Idecser (C. Maros-Torda) Salz- 

Wasser c. ék 
Ó-Szlankamener. Salz- 

Wasser get 22 ha E 
Oxfordien von Bucsecs .. . 
Ödenburger (C. Sopron) Pteropoden 
Örmezőer (C. Kolos) Salzwasser ... 

Eguus 

den Poku- 
Gr TE 

( Kroatien) fe 

Pálffy J., Der Goldbergbau Sieben- 
bürgens.. gat 

Papfalvaer (0. Kolos) Halitherium sp. 
Parajder (C. Udvarhely) Salzwasser 
Paróer (C. Fogaras) Salzwasser 
Paszmoser (C. Kolos) Salzwasser . . . 
Pataer (C. Kolos) Salzwasser... ..- 
Pécsvárader (C. Baranya) Spongien- 

nadeln-hültiger Kalkstein 0 
Peklenicaer (C. Zala) Petroleumvor- 

koraniené s e 
Perterdánelesíte [1 zi méter Ü ggg 
Perneker (C. Pozsony) Metallberg- 

ban a ie iss 
Persányer (GC: Fogaras) . Salzwasser 
Perseoxylon antiguum, Felix ... 
Péterházaer 

Salzwasser 
Pethő Julius, Melania Escheri von 

[LAAZ 1105 
Petrik Ludwig, Ueber die ungarischen 

(C. Szolnok - Doboka) 

Porcellanerden, mit  besonderer 
Berücksichtigung der  Rhyolith- 
Kaoline . 

Petroser (C. Hunyad) Knochenhöhle 
Petroleumschürfungen in Ungarn 301, : 

Petroleumvorkommen in Kroatien, 
Slavonien und SW-Ungamn — -.. 

Petrovoseloer (Kroatien) Petroleum- 
vorkommen . —. 1 

Pholadomya Murchisoni, .Sow. 
Phylloceras cf. silesiacum, Opp. 
Piszkeer (C. Esztergom) Spongien- 

nadeln-hültiger Kalkstein .. f 
Planorbis transilvanicus, Neum. ... 
Pocta Philipp, Ueber Spongiennadeln 

in einigen Gesteinen Ungarns ..- 
Pojanaer (C. Hunyad) Mineralien ... 
Pokhaus- Berger (C. Hont) Hypersthen 
Pokutiseh - Marmaroser  Grenzkar- 

pathen . 
Polystomella macella, Ficht.. —- ob- 

tusa d Orb. .-- 
Pontische Faunen . örs 
Porcellanerden aus Ungarn 3 

Seite 
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299 
514. ! 
364 
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290 
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484 

302 
291 
514 
476 
486 
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108 

352 
304 

364 
477 
309 

506 

308 
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Posewitz Theodors Ernennung zum 
III. kgl. ungar. Hilfsgeologen .. 

Prakfalvaer (C. Szepes) Mineralien 
Primics Georg, Beitrüge zur petro- 

graphischen Kenntniss des Augit- 
Andesites von Aranyi und Málnás 

— — Neue Beitráge zur eelka el 
Siebenbürgens — .. ű: 

— — Die Knochenhöhle von Batiz- 
polyána. . 4 vk: 

— — Die geologischen Verháltnisse 
der Rodnaer Alpen, mit besonde- 
rer Berücksichtigung der krystal- 
linischen Schiefer 8 Is 

Pseudobrookit aus der Lava desVesuvs 
Psilomelan von Oláh-Láposbánya . 
Puszta-Csányer (C. Torda-Aranyos) 

Salzwasser 
Puszta-Jászfaluer 

sche "Sehiehten- Li og 
Püspök-Ladányer (C. Hajdu)  arte- 

siselkemdőrünnentéeei eh tapas 
BNTATGY TT VON BOLCZAI at ESREGBRB 
Pyrit vom Com. Szepes, 127.— von 

Oláh-Láposbánya, 129. von 
Boicza, 130. — aus dem HFogara- 
scher Gebirge, 294. — von Csik- 
Gyergyó, 574, — von Colorado... 

Pyrrhotin von Oláh-Láposbánya -.. 

(Ge. Pest) — ponti- 

Auarz vom Com. Szepes, 127. 
von Oláh-Láposbánya, 129.— vom 
Com. Hunyad, 130. — von Branch- 
ville 

— im Augit- Andesit von Kis- -Kapus 
Ouecksilber- Bergbau bei Avala in 
VerDLen ess "see Mas ERÉBE 

Recsker (C. Heves) Petroleumschür- 
HUN OZNANEÁS LELET sb WEARS 

Reniera Zitteli, Poóta  .. 4 
Retteger (C. Szolnok- Doboka) -Salz- 

wasser .. 
Rézbányaer (C. Bihar) Metallborgbau 
Rhinoceros tichorrhinus ... 2. 
Rhodochrosit von Ruda ... 
Rhynchonella capillata, Zitt. 298. — 

aff. polymorpha, Mass. — ---  --- 
Rhyolith-Kaoline aus kae 
Rodnaer Alpen... .. 296, 
—- Metallbergbau, 364. — .Sphalerit 
Rónaszéker (C. Mármaros) Ptero- 

poden, 293 — Salzwasser ... 
Rosenauer (C. Gömör) Metallbergbau 
Rotalia  Beccarii, L. — simplex, 
GOND NSSS s 

Roth Samuel, Ueber die einstigen 
Gletscher auf der Nordseite der 
Hohen-Tátra Ét s. B 

Rőder (C. Kolos) Salzwasser . 31: 

133, 

129 

306 
485 



ALPHABETISCHES REGISTER. 

Resiczaer (C. Krassó) Stirnik-Höhle 
Sajó-Keresztúrer (C. Szolnok-Doboka) 

Salzwasser ... 509 
Sajó-Magyaroser (C. Szolnok- Doboka) 

Salzwasser 0... 0 2-. inoh ac 1509 
Sajó-Szt-Andráser (C. Szolnok-Do- 

boka) Salzwasser ...  ... ki 510 
Salzburger Epidote --. . --- --- 412" 304 
Salzguellen Ungargs .-.. : --- --- 449 
Sándorfalvaer (C. Mármaros) Salz- 

WASSer ... 1 LED HOLIOS 
Sárder (C. Alsó- Fehér) "Kalkspath- 

krystalle kád mán I91 37 
Schemnitzer (C. Hont) Hypersthen, 

126. — Silberbergbau ... 0... 363 
Schmidt Alexander, Mineralogische 

Mittheilungen 28 ehes 126 
s Zinnober von Serbien ..... 551, 557 
Sechmölnitzer (C. Szepes) Kupfer- 

bergbau 364, — Mineralien 555, 557 
Sehriften-Austausch St sgfss 10 
Sehwedischer farbloser Sphalerit ... 304 
Sellemberker (C. Szeben) Salzwasser 503 
Semsey Andor, Die Meteoriten-Sammna- 

lung des ungar. National Museums 
in Budapest. SO é 278 

Seprőder (C. Maros- Torda) Salzwas 
HOT éke ZOTTVAPÓRÁS A ezette EGEVÁSAKT 11hs 

Sepsi-Szt- -Györgyer (C. Háromszék) 
auf den Urmenschen bezüglicher 
Tatzrákó eges sé s meg Mae ZS 79 

Siderit von Com. Szepes S9szh AH 
Siebenbürgens Mineralien, 129. — 

Goldbergbau .... MESA TSI det AL L9ÚHSZŐZ 
Silber von Kajanel .30 
Silberhültiger Galenit aus dem Foga- 

rascher Gebirge ANAL [1 n 994 
Simontelkeer (C. . Besztercze-Naszód) 

Salzwasser  .-. nt re BONZI 
Smithsonit von Csetnek. 128 
Solymos-Bucsávaer (C. Arad) Metall- 

DOTO DATA , ee 364 
Somkeréker (C. Szolnok-Doboka) 

Salzwasser c. - 9 BGEGV 
Sókúter (C. Zemplén) Salzwasser ... 519 
Sófalvaer (C. Besztercze - Naszód) 

Salzwasser .. -. eeelosszábue vál 
Sófalvaer (C. Mármaros) Salzwasser 498 
Sósmezőer (C. Háromszék) Salz- 

WABBOT er zen  HAORIOLT7 ] 
Sóvárer (C. Sáros) Salzwasser — ... 501 
Sóvárader (C. Maros-Torda) Salz- 

wasser ... 2 394 493 
Sphaerococcites inclinatus, Strnb.... 298 
Sphalerit von Bindt, 127. — von 

Oláh-Láposbánya, 129. — von 
Boicza, 130. — im Fogarascher 
Gebirge, 294. — aus Sechweden, 
304. — von Rodna — .. .. 374 

Spodumen von Branchville .. 236 
Spongiennadeln in einigen Gestei- 

nen Ungarns szeme eg jh sere JOSHOZ 

Seite 

566 

, Szászpataker (C. 

Staub Moritz, Bericht über die Thá- 
tigkeit der Gesellschaft im Jahre 
1886 4 VÉ 4 öl 

Stephanit von Szelistye .. séta. és 
Sus seropha, L Bogi 
Südfranzösisehes Erdbeben vom 23. 

Februar 1887 ug 
Südungarische Sandwüste NÉS 
Svedlérer (C. Szepes) Mineralien .. . 
Svinskaer (C. Szepes) Mineralien  . .. 
Sylvanit von Offenbánya — ... 
Szabéder (C. Maros- rő Salzwas- 

Ser. - 
Szabó Josef, Anrede zur . Eröffnung 

der Generalversammlung 7 o. 
— —  Ueber Spodumen von Branch- 

ville und dessen Varietáten und 
über Ouarz mit Einschlüssen 

— —.:"Veber: die" eDreikantervi "- 
—.  —. Ueber Szomolnoker Claudetit 
— —. Ueber Daubréess cLes eaux 

sousterraines) B j 
Szakadater (C. Szeberjű -Salzwasser 
Szalonaker (C. Vas) Antimonbergbau 
Száltelker (C. Maros-Torda) Salz- 

WASSer ..1 7 3 Bé! 
Szamosfalvaer (G. Kolos) Salzwasser 
Szamos-Ujvárer (C. Szolnok-Doboka) 

Salzwasser 
Szász-Csanáder (C. Alsó: Fehér) ) Salz- 

WASSGL szer zeti asz 
Szász-Lónaer (c. Fogaras) Kalk- 

S DAGI 8 ez 2 7 VBE 
Szász-Nyireser (C. Szolnok-Doboka) 

Salzwasser --- --- 4BI 
Alsó- Fehér) Salz- 

WASSON EZ És SNS 
Szász-Pénteker (0 . Besztercze-Na- 

szód) Salzwasser . 
. Szász-Pénteker (C. Kolos) Salzwasser 
Szász-Ugraer (C. T ALZASJŐNI rmaljtltse Salz- 

WABBOT  cezT eg ttetői 
Szász-Vesződer (WOK Nagy-Küküllő) 

DALZWABBOTT sza áz ú£az. 2 ESR VAKUS 
Szász - Zsomborer  (C. Udvarhely) 

Salzwasser  ..- ész 
Székáser (C. Alsó- Fehér) Salzwasser 
Szekulájer (C. Szolnok-Doboka) Salz- 

Wasser ... 4. t 
Szelistyeer (C. Hunyad) ) Mineralien 
Szelnicaer (C. Zala) Petroleumvor- 

kotnmen -a9ati s(ASBEHAGYT 49 
Szt-Agotaer (C. Nagy-Küküllő) Salz- 

wasser ..- sb een 11 48 
Szt. Benedeker (CG. Szolnok-Doboka) 

Salzwasser 3 
Szt. Istváner (C. Maros-Torda) Salz- 

wasser ..- 
Szt. Margitaer (C. 

Salzwasser ES ébrüi u? 
Szt. Mihálytelkeer (C. Maros-Torda) 
SAYA ASS OP ELI, URALT ÉT 21881 

Szolnok- Doboka) 
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XXVIII 

Szt. Lászlóer (C. Baranya) Spon- 
giennadeln-hültiger Kalkstein 

Széker (C. Szolnok-Doboka) Salz- 
WASSOT sees : 

Székely- -Kereszturer (C. Udvarhely) 
Salzwasser 

Székely-Sóspataker (c. Maros-Torda) 
Salzwasser ... 

Székely- -Udvarhelyer (0: Udvarhely) 
Salzwasser 

Szenteser (C. Csongrád) artesischer 
Brunnen A E 

Széplaker (C. Szolnok- Doboka) Salz- 
WASSer 

Szerataer (C. 
Szerdahelyer 
Szerétfalvaer 

Salzwasser 
Szeszármaer 

Salzwasser téése F 
Szliácser (C. Zólyom) .Thon 307, 
— Mineralguellen  - 

Szlatinkaer (U. Mármaros) Salzwasser 
Szlatioraer (C.  Besztercze-Naszód) 

Salzwasser 
Szolyaer (C. Ung) Salzwasser 
Szontágh Thomas, Nekrologe über 

die im Jahre 1886 mit Tod abge- 
gangenen Mitglieder . 

— — ZweiThone aus dem Comitate 
MÓLYOTA Ms 

Szőkefalvaer (C. Kisküküllő) Salz- 
WAagBon os arg bő 

Sztolnaer (C. Kolos) Grünstein-Dacit 
Sztrigy-Thaler Acerotherium sp. ... 

Fogaras) Salzwasser. 
(C. Szeben) Salzwasser 
(C. Besztercze-Naszód) 

(G. Szolnok- Doboka) 

Talabarfalvaer (C. Mármaros) Salz- 
WASSOLÁLSJ LEN 

Tatéer (C. Alsó- Fehér) Salzwasser 
Téglás Gábriel, Zwei neue südunga- 

rische Knochenhöhlen... 
Telkibányaer (C. köré 4 Rhyolith- 

Kaolin. erő 
Terebratula globata, Sow., — — Phillipsi, 
MOTTÓ DOGS NK GES 

Than Karl, Chemische Analyse der 
Mineralguellen von Szliács... ... 

Themák Eduard, Die südungarische 
Sandwüste  ... 

Tinnyéer(C. Pest) pontische Schichten 
Tinnyea Vásárhelyii, Hantk. 308, 
Tithon Spongiennadeln-hültiger Kalk- 

GÖOLÁN LE 
Tófalvaer (0. 

WASSEr 
Tóháter (C. Besztercze- Naszód) Salz- 

Wasser ... ség 
Tompaer (C. Maros-Tor da) Salzwasser 
Tordaer (C. Torda-Aranyos) Salz- 

WASSBOr 
Tordoser (C. Hunyad) Ursüugethiere 

. Maros-Torda) — Salz- 
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"Ursus speleeus, Blum. ... 

ALPHABETISCHES REGISTER. 

Tőkepatakaer (C. Szolnok-Doboka) 
Salzwasser  ... d 

Törpényer (C. Besztercze- Naszód) 
Salzwasser 

Trias in denPokutisch-Mármaroscher 
Grenzkarpathen  . . s 

Tridymith im Ouarztraecehyt von Kis- 
Kapús ereje 

Tresztiaer (C. Hunyad) "Mineralien 
Truncatulina Ackneriana, d Orb., 

Boueana, VOrb. ... 
Turer (C. Torda- jájányzáá is Mineralien 
Turaner Becken 
Turmalin von Bindt 
Turritella multistriata, Rss. --- . --- 
Türer (C. Alsó-Fehér) Salzwasser 

Ugraer (C. Kis-Küküllő) Salzwasser 
Uhlig Victor, Ueber eine Mikrofauna 

aus den Alttertiür der westgalizi- 
sehen Karpathen dés L 

Uj-Sinkaer (C. Fogaras) Greenockit 
— Salzwasser ő . 33 EB 
Unio sp. (? U. Bieltri. Fuchs) átj 
Uraninit von Branchville 
Urkuter (C. Veszprém) Spongienna- 

deln-hültiger Kalkstein 
Urmenschen bezügliche Funde 

Váder (C. Szolapistaaliassáb ta Salz- 
WASSOPLEGK HEZ SEN ui s 

Vaginella Lapugyensis, Kittl, — aus- 
triaca, Kittl, — depressa, Daud. 

Vajolaer (C. Kolos) Salzwasser  ..- 
Valenciennesia Böckhi, Hal, 293. — 

— ef. Pauli, R. Hoern. 
Vámos-Gálfaluer (C. Kis-Küküllő) 

Salzwasser  ... sz: 
Várfaluer (C. Torda- Aranyos) Elephas 

primigenius ... 
Vargyaser (C. Udvarhely) -Salzwasser 
Vasas-Szt-Iváner (C. Szolnok-Doboka) 

Salzwasser 
Vécser (UC. Maros- Torda) Salzwasser 
Velejteer (C. Zemplén) Salzwasser 
Venus islandicoides, Lmk.  ... 
Verespataker (C. Alsó-Fehér) Gold- 

bergbau DODAES Gold S 
Verseczer (C. Temes) pontische Fauna 
Verzeichniss der im Jahre 1886 ein- 

gelaufenen Tauschexemplare und 
Geschenke ... ehát al ea 

. Vesuver Pseudobrookit ÉM éa 
Vidrahelyer (C. Kis- Küküllő) -Salz- 
WASS ESÉSE d pá ANT 

Vilanyer (C. Baranya) Spongienna- 
deln-hültiger Kalkstein LABSE a 

Virágos- -Bereker (C. Szolnok- Doboka) 
Salzwasser ... - szeret 

! Visaer (C. Kolos) Salzwasser 
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ALPHABETISCHES REGISTER., 

Vivianit aus dem artesischen Brunnen 
von Szentes ... ... 

Vivipara Sadleri, — spuria, Brus., — 
stricturata, Brus., — nodosocostata,, 
Halasz 

Vizaknaer (C. Alsó- Fehér) Salzwasser 
Vola sp. aff. guinguecostata, Sow. 
Voltait von Szomolnok ... .. á 
Wadauscheidungen im AugitAndesit 

VORZKASSÍRAÁDUN ezé IE KAL Tsa 

Zagoner (C. Háromszék) Cervus ela- 
phus 

Zalatnaer (C. Alsó- Fehér) -Goldberg- 
bau 362, — Arsenopyrit 
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1 FÜZET, XVII. I. KÖTET, ÉSI JANUÁR—NÁROZIUS, 

FÖLDTAN A BUDAPESTI 1885-Ikr ORSZÁGOS KIÁLLITÁSON. 

( Böckh János jelentése a x Hivatalos Jelentésv II. köt. 4. füzetében. 
I. Földtanm. ) 

INKEY BÉLÁ-tól. 

Előttünk fekszik az 1885-ik évi országos kiállítás hivatalos jelentésének 

második kötete és midőn a könyvet végig lapozgatva annyi jól ismert név 

uti fel magát emlékezetünkben, halvány tükörfény gyanánt jelen meg ama 

ragyogó tarka kép, mely egy esztendeje szemeinket eleinte kápráztatta, 

azután mindinkább részleteire vonta, végre pedig mint felejthetetlen kedves 

emléklap véste be magát szivünkbe. 

A hivatalos jelentés második kötetének 4. füzete szól kiállításunk azon 

részéről, mely akkorában is leginkább kötötte le a geolog figyelmét. De ha a 

valóságban gyakran elég nehéz volt a geologiára vonatkozó kiállított tárgya- 

kat a többiek tarka tömkelegében felkeresni és figyelmünk külön korlátozá- 

sával behatóan szemlélni itt, BöcgH JÁNwos igazgató úr jelentésében, mind- 

ezeket a geologiával szorosabb vagy lazább kapcsolatban álló tárgyakat 

külön választva, szakszerűleg leírva és csoportosítva találjuk meg. 

A gondolatok lánczolatánál fogva e hű tukörkép szemlélése lassan 

felidézi bennünk azokat az eszméléseket, melyek a kiállítás bebarangolása 

közben nem egyszer foglalkoztatták szellemünket. Hisz országunk ama fényes 

tüntetésében mindenki a maga foglalkozási körének jelenlegi képét kereste 

fel leginkább és mintegy pillanatszűlte fényképen rögzítve kívánta látni a 

fejlődés ama fokát, melyre az ő ipara, tudománya vagy művészete eddigelé 

eljutott. Kérdés, hogy a földtanra és annak gyakorlati alkalmazására nézve 

sikerült-e a kiállításnak ezt a feladatot megoldani, és ha megtette, kielégítő- 

nek találjuk-e ezen kép vonásait ? 

Természetes, hogy a tiszta tudománynak terményei nem képeznek a 
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2 INKEY BÉLA: 

kiállításra alkalmas tárgyakat; még a természettudományokéi sem, melyek 

pedig még leginkább foglalkoznak szemmel látható, kézzel fogható, egy 

szóval kiállítható tárgyakkal. A mi a geologiát illeti, a kiállított tárgyak 
inkább a tudományos kutatás külsőségeit, mintsem belső értékét illustrálták. 

Ott voltak ugyan a tudományos intézetek és társulatok kiadványainak dísz- 

kötésű példányai és bennök majdnem mindaz, a mi a magyar geologusok 

működésének eredményei közűl eddig közzététetett; de ki bírta és ki is 

akarta volna a kiállításban mindezeket a tudományos munkákat átböngészni 

és belőlök a magyar geologia szellemi tőkéjét kivonni? Ott voltak továbbá a 

földtani térképek, első sorban a m. kir. földtani intézet részletes felvételei, 

melyek szépen mutatták, meddig haladt már a magyar földnek magyar 

tudósok által való átkutatása. ie végre is a földtani térképek magukban 

véve csak néma bizonyítékai a véghez vitt munkának, de annak valóban 

tudományos eredményét nem képesek kimutatni. Mert a tudomány szelleme 

nem állhat meg a földünket alkotó anyagok egyszerű registrálásánál, hanem 

a jelenségek összefüggését és a genetikai fejlődés törvényeit felismerni törek- 

szik. A föld statisztikáját összeállítani csak eszköz, a föld történetét felderí- 

teni pedig a végeczél, mely a geologia előtt áll. 

Ugyanez a megjegyzés a geologiai gyüűjteményekre is alkalmazható. 

Ilyenekből azonban, ha az iskolai vagy bányászati és egyéb gyakorlati czé- 

lokra vonatkozóktól eltekintünk, a kiállítás igen keveset tartalmazott, mert a 

magyar tudósok által évtizedek óta összegyűjtött roppant anyag természete- 

sen nem vándorolhatott mindenestül a muzeum, egyetem, akadémia és föld- 

tani intézet termeiből a kiállítás csarnokaiba. 

De ha elég nehéz is lett volna csupán a kiállított tárgyak szerint meg- 

ítélni, mennyire haladt nálunk a földtan mívelése, azt a meggyőződést, hogy 

az emberi művelődés ezen mezeje itt legalább parlagon nem hever, a felüle- 

tes látogató is nyerhette volna. A ki mélyebben akarna e körbe betekinteni, 

nem nagy, de lelkes és szorgalmas csapatot látna, mely évről évre szakadat- 

lan munkával fáradozik hazánk talajának tudományos átkutatásán. Jól tud- 

juk, hogy a geologia mint tudomány nem a mi országunkban született, sőt 

hogy csak jó későn, fejlődésének előrehaladott stadiumában vettük át és 

folytattuk a külföldi tudósok által megkezdett munkát; de hogy a geologia 

Magyarországon azóta önállóságra vergődött, hogy a magyar geologok fel- 

vételei és mindennemű kutatásai évről évre felszaporodván, ma már számot 

tesznek e tudomány egyetemes fejlődésében, azt senki sem tagadhatja, ki 

elfogulatlanúl tekint a dolgok lényegébe. 

A földtani kutatás eredményei azonban kétféle szempont alá tartoznak. 

A tiszta tudományosság szempontjából csak azt kell keresnünk, mennyivel 

gazdagítják az emberi ismeretek közkincsét nem csak puszta adatokkal, 

hanem az adatok összeállításából levont következtetésekkel, a jelenségek 

összefüggésének felismerésével, a természet titkainak feltárásával is. Ellenben 
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a gyakorlati élet szempontja alá csak azon tudományos törekvések esnek, 

melyek az őstermelés és ipar különböző ágaira kedvezőleg hatván, "az embe- 

riség anyagi gyarapodását egyenesen. előmozdítják. Az országos kiállítás 

egész szervezetében ez a szempont emelkedett ki és foglalkoztatta annak a 

figyelmes látogatónak elméjét, a ki a földtan közgazdasági szereplésének 

ismeretével lépett a nagy iparverseny csarnokaiba. Valóban szép és csábító, 

mert közhasznú és hazafias feladat lenne, megvizsgálni a magyar geologiá- 

nak eme hatását, vagyis kimutatni, mi által és mennyiben fejlesztette a 

magyar geologok tevékenysége mindenek előtt a bányászat különböző ágait, 

továbbá a köfejtést, az agyagipart, az üveg- és czementgyártást és más a föld 

szervtelen nyersanyagaira utalt iparágakat; nemkülönben a földmívelést, a 

mennyiben a talajisme, az okszerű mezőgazdaságnak e főtámasza egyenesen 
a földtanból ered ; végre a mérnöki tevékenység bizonyos nemeit, ú. m. a föld- 

fúrást, vízszabályozást, az út- és vasútépítést. 

E sorok szűk keretében meg nem oldhatjuk azt a nagy feladatot, de 

ha most csak a kiállításon nyert benyomásokat, melyek e kérdésre vonat- 

koznak, röviden ki akarjuk fejezni, lesz talán egyszer hivatottabb kéz, mely 
e nagy feladathoz nyűlni és azt megoldani meri. 

A tudományos földtant a kölcsönös szolgálatok viszonya fűzi az ipari . 

tevékenység föntemlített fajaihoz. A bányák tárnái, a köfejtések robbantásai, 

. az agyaggödrök vájásai, a vasutak bevágásai és alagútjai, a földfúró mélyen 

ható szúrása — mindmegannyi becses segédeszközök a földkéreg átkutatá- 

sánál. És midőn a tudomány embere ezeket a mesterséges feltárásokat a ter- 

mészetesekkel összeveti és a földalakulás törvényeire támaszkodva, a látha- 

tókból a még láthatatlanra következtetve, a földkéreg szerkezetét eszméjében 

rekonstruálja, igen sokszor abban a helyzetben van, hogy a bányásznak sötét- 

ben tapogatózó kezét vezérelheti, a földfúrónak kijelölheti a legkedvezőbb 

támadó pontot, a vasutat kinyomozó mérnököt nehézségekre és veszedelmekre 

figyelmezteti, egy szóval sokféle úton-módon viszonozhatja a kapott szolgá- 

latot. Lássuk tehát, mikép nyilvánúlt e kölcsönösség az országos kiállí- 
táson. 

A földtan gy. akorlati alkalmazásánál mindenki első sorban a bányászatra 

gondol. 

Köztudomású tétel, és jól értelmezve helyes is, hogy a geologia a 
bányászatból fejlődött és viszont a bányászatnak szolgál tudományos alapul. 

Ezt a gondolatot fejezte ki a kiállítás rendezősége az által, hogy a bányászati 

és kohászati tárgyakat a földtaniakkal egy csoportba kívánta összefoglalni. 

Ámde ez a keret szűknek bizonyult minden irányban és — a mint a kata- 

lógus 18 mutatja — mind a földtani, mind a bányász-kohászati tárgyak nagy 

része más csoportokba is áradtak át. Tudjuk, hogy a magyar bányászat a kiál- 

lításon fényesen szerepelt. Mindazok az érezek, köszenek, kősók stb., melyek- 

kel az egyes bányák bemutatták terményeiket, mindazok a közetpéldányok, 

1 



4 INKEY BÉLA: 

telér- és teleprajzok, szelvények és térképek, melyekkel üzelmuük természeti 

viszonyait a közönség elé tárták, a geolog szemét is vonták magukra és elég 

világosan mutatták, mily roppant adattömeget meríthet a tudomány hazánk 

e fontos őöstermelésének tevékenységéből. Más felől, a hol a bányász kiállítá- 

sában földtani (nem pusztán petrogratiai térképeket) és szelvényeket, hol 

szakszerű földtani leírásokat, elemzéseket, tudományosan rendezett és meg- 

határozott közet- és kövület-gyűjteményeket láttunk, ott a viszonynak másik 

oldala tűnt elénk és felismertük a tudomány hatását a bányászat gyakorlatá- 
ban. Eltagadni ugyan nem lehet, hogy e hatásnak jó része nem magyar 

geologok művére, hanem még a hatvanas években a bécsi geologok által 

eszközölt kutatásokra vezethető vissza. Ennek magyarázata főleg kulturális 

fejlődésünk történetében keresendő. De midőn a földtani és bányászati tér- 
képek között oly nevezetes munkák is voltak láthatók, mint p. o. Selmecz 

környékének nagyméretű bányageologiai térképe, vagy Pécs szénbányaterü- 

letének vagy Zsilvölgy szénteknőjének vagy az esztergomvidéki barnaszénterü- 

letnek részletes földtani térképei, melyek mindannyian magyar tudósok újabb 

kutatásai alapján készültek és a tudomány színvonalán állnak, mégis el kell 

ismernünk, hogy a magyar geologia ma már képes a magyar bányászat 

követelményeit kielégíteni, és remélhetjük, hogy e szép kezdetnek még szebb 

folytatása is lesz. 

Ez irányban igen fontos és üdvös lépésnek kell tekintenünk a magyar 

kir. földtani intézet kebelében néhány év óta fenálló bánya-geologiai osztály 

szervezését. Itt gyűlnek össze már most az ország minden részéből a bányá- 

szati nyerstermények, közetek és ásványok mintái, földtani és bányászati 

térképek, szelvényrajzok és leírások. Ezen osztály hivatása tehát, országunk 

bányászatának képét, a mint azt az országos kiállítás felmutatta, kisebb mér- 

tékben és a tisztán technikai részletek mellőzésével megörökíteni és tolyto- 

nosan kibővíteni. Ezért csak örülhetünk annak, hogy az országos kiállítás 

bezárása után az idevágó tárgyak legnagyobb része a földtani intézet ama 

termébe jutottak, mely most már igen szép és tanúlságos bányageologiai gyűj- 

teményt tartalmaz. 

Meg van tehát alkotva a tér, melyen a bányászok a természetbuvárok- 

kal találkozhatnak, és ha országunk bányászatán végigtekintve látjuk mennyi 

feladat vár itt még tudományos megoldásra, óhajtanunk kell, hogy ez a 

találkozás minél sűrűbb és bensőbb legyen. És ez így is lesz, mihelyt a ge0- 

logusokban megerősödik az a meggyőződés, hogy a bányász munkája juttatja 

őket a földtan legérdekesebb problemái elé és nyujtja nekik a legszebb fel- 

tárásokat; mihelyt megtanulták tudományos kutatásaik eredményeit oly 

formába önteni, melyet a nemi szakértő is elsajátíthat és czéljára telhasznál- 

hat; mihelyt végre a bányászok is a földtani szakképzettség azon fokára 

emelkednek, mely szükséges arra, hogy a geologiai dolgozatok fontosságát 

teljesen felfoghassák és a természetbúvárlat eredményeit saját czéljaikra 
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alkalmazhassák. Nem akarjuk azt állítani, hogy e kölcsönös megértés és 

támogatás nálunk még egyáltalán ismeretlen — hiszen az ellenkezőt bizo- 

nyítja, a mit fennebb mondtunk — de bizonyos, hogy ez a viszony még 

korántsem fejlődött ki abban a mértékben, mely egyrészt a magyar bányá- 

szat fontosságának és sokoldalúságának, másrészt a magyar geologia fejlettsé- 

gének megfelelne. 

A bányászathoz közel állnak azok az iparágak, melyek az ásvány- 

országból veszik nyersanyagukat és ennélfogva annak felkeresésére és kiak- 

názására vannak utalva. Ilyenek az agyagipar különböző nemei, az üveg- , 

czement- és ásványfestékgyártás, a köfejtés stb. A kiállításon mindezek az 

iparosok nem csak gyártmányaikat, hanem többnyire a felhasznált nyers- 

anyagot is bemutatták. A geologoknak tehát bő alkalmuk volt ezen érdekes 

anyagokkal, melyeket eddig talán csak tudományos szereplésük szerint vettek 

figyelembe, itt a gyakorlati használhatóság szempontjából megismerkedni és 

remélhetjük, hogy e szemlélés hatása a jövőben az lesz, hogy a felvevő geo- 

logusok, midőn a föld rétegeit és közeteit a systematika kedveért megvizsgál- 
ják, az anyagok technikai értéke iránt is nagyobb érdeklődést tanúsítanak és 

így az iparnak nem egy elrejtett forrását megnyithatják. ? 

Különben már a kiállításon is örömmel tapasztalhattuk, hogy a m. k. 

földtani intézet működése e gyakorlati térre is áthat; ezt bizonyították az 

intézet kiállításában a magyarországi mű- és építőkövek szép gyűjteménye, 

az agyag-, üveg-, czement- és ásványfestékiparnak szolgáló magyarországi 

nyersanyagok gyűjteménye, az ezekhez csatolt két magyarázó katalógus és 

végre az intézet évi jelentéseiben a felvételi területeken használható anyagok 

felsorolása. Látjuk, hogy a m. k. földtani intézet e téren is, úgy mint a 

bányászatra nézve, megveti az alapot, melyen a gyakorlat a tudománynyal 

érintkezhetik. 

E kezdeményezés még csak újabb keletű és az ország iparosai talán 

még nem bírnak róla kellő tudomással, de épen azért remélhetjük, hogy a 

kiállítás üdvos hatásai közé ezen viszony szorosabb fűzése is fog tartozni. 

A mérnök tevékenysége igen sok esetben a geologia segítségére szorúlt, 

és viszont a mérnöki munkák, még pedig nem csupán a bányászatiak, a geo- 

logiai kutatásnak legbecsesebb feltárásait szolgáltatják. Út- és vasútépítések, 

vízszabályozások, csatornavágások, mélyfúrások, egy szóval mindazon műve- 

letek, melyek a talajt megtámadják, becses alkalmat adnak a tudósnak, 

hogy a feltárásokat tanulmányozza. De ilyenkor a munkát vezető mérnök is 

helyesen cselekszik, ha a természetbúvár oldala mellé áll és oktatásaira hall- 

gat, melyek a láthatókról a láthatatlanra, a megkezdett munkáról a siker 

elérhetőségére engednek következtetni. Abból, mit e tekintetben a kiállításon 

láttunk, első sorban a földfúrást kell említeni, mely hazánkban nemcsak a 

technikai tökéletesség magas fokára emelkedett, hanem kiváló tudományos 

fontossággal is bír. A hová a bányász szerszáma már nem ér, oda még leha- 
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tol a földfúró és a gondos kéz vezetése alatt roppant mélység ből is felhoz 

sértetlen talajmintákat és feltárja előttünk a földkéregnek máskép hozzáfér- 

hetetlen titkait. 

Ily szép eredmények a kiállítás különféle osztályaiban voltak láthatók : 

a főváros csarnokában, a bányászati osztályban, a brassói részvénytársulat 

külön kiállításában, főleg pedig ZsigmMoxpy BÉLA furótornyában láthattuk az 

ország különböző részeiben sikeresen véghezvitt fúrások szelvényrajzait és 

talajpéldányait. Elég, ha a legnevezetesebbek közül a margitszigeti és város- 

ligeti, továbbá a rank-herlányi, harkányi, lippiki artézi-kutakat, a zsilvölgyi 

mélyfúrást, a budapesti és szegedi altalajvizsgáló fürásokat említjük, hogy 

ezen technika közhasznú fontosságát feltűntessük. De csak a beavatottak 

tudják, mennyi geologiai tanulmányozás és combinatio előzte meg és követte 

lépésről-lépésre e nagy vállalatok mindegyikét és mennyi gond fordíttatott 

arra, hogy e nagyszerű feltárások minden ízben meg maradjanak mentve a 

geologia számára. Valóban nincs nálunk más technikai foglalkozás, melynél 

a tudomány és a gyakorlat kölcsönös támogatása oly szépen nyilvánulna, 

mint a földfúrási vállalatoknál és mindenki tudja, hogy e kettős dicsőség a 

ZSIGMONDY névhez fűződik. 

Ellenben egészen nélkülöztük a kiállításon a földtan gyakorlati alkal- 

mazásának minden nyomát ott, hol a földszerkezet megfigyelése szintén igen 

fontos, t. 1. a vasútépítés terén. Bajosan képzelhetjük, hogy a vasútvonalakat 

kijelölő mérnökök a földtan útmutatásai nélkül eljárhassanak, ámbár vas- 

utaink története nem egy példát mutat fel, hol ezen elhanyagolás később 

nagy pénz- és munkaáldozatokba került," de ha ők efféle, igen fontos és 

hasznos előmunkálatokat tesznek, akkor csak sajnálhatjuk, hogy az eredmé- 

nyeket ez alkalommal bemutatni elmulasztották. Egyetlen egy földtanilag 

színezett tervrajz vagy szelvény vagy valami alagút földtani feltárásának 

megörökítése elegendő lett volna, hogy minket e téren is a haladás remé- 

nyével kecsegtessen, de ismételnünk kell, hogy a közlekedési miniszterium 

pompás csarnoka e tekintetben egészen néma volt. 

Azonban ugyancsak a közlekedési miniszterium csarnokában láttunk 

x Ilyen példa az első erdélyi vasútvonalnak azon szakasza, melyen a vonal a 

Strigy völgyéből a nagy országos vízválasztón át a petrozsényi medenczébe jut. 

A tervezett két vonal közül nem azt választották, mely jobbadán a szilárd szerkezetű, 

mesozói mészkövön meg a gneiszen maradt volna, hanem azt, az első tekintetre 

könnyebbnek látszót, mely folyvást laza szerkezetű, vizenyős és ahhoz még meredek 

hajlású harmadkori üledékrétegeken halad. A csuszamlások ellen mai napig folyó küz- 

delem már óriási áldozatokat követelt, melyektől egy előzetes földtani tájékozás 

megmenthette volna a társaságot. Ennek elhanyagolása annál csodálatosabb, mint- 

hogy még a vasút építése előtt, a zsilvölgyi szénbányászat érdekében dr. HOFMANN 

KÁRoLYy jeles geologusunk alaposan megvizsgálta és térképezte ezt a vidéket is. Hogyan 

magyarázzuk a tudomány és a technika e kölcsönös ignorálását ? 
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egy szép tervezetet, mely a földtan gyakorlati alkalmazásának más esetét 

illustrálja. MossisovicH ViLmos főmérnök csatornázási tervezete, mely a 

Vág, Nyitra, Garam és Ipoly szabályozásával egy óriási áradmányterületen 

öntöző és levezető csatornarendszert létesítene s így a földmívelés biztosítá- 

sára volna hivatva, lényegében földtani alapra van fektetve s azért a csatorna- 

hálózat tervrajza a vidék földtani térképére bevezetve volt látható. Csak 

azt kell sajnálnunk, hogy ez az áldásos munka még csak a tervezés stádiu- 

mában van és hogy a gondolat még nem talált  utánzásra az ország más 

részeiben. 
Mily fontos alkalmazást nyerhet a földtan a városok vízvezetéki terve- 

zeteiben, arról tanúskodnak nálunk különösen Sopron és Pécs városai és 

legújabban maga a főváros. A magyar geologok erre vonatkozó munkái a 

kiállított — de ki nem nyitott könyvekben rejtőztek, mint p. 0. BöckH JÁNos 

igazgató jeles munkája Pécs városának geologiai és hidrografiai viszo- 

nyairól. 

Midőn a földtan gyakorlati alkalmazásait vizsgáljuk, el nem mulaszt- 

hatjuk arra a fontos kapcsolatra is áttérni, mely a földtan és a mező- és 

erdő-gazdaság között a dolgok természeténél fogva mindig fennállott, de csak 

az újabb időben részesül kellő méltánylásban Európa művelt nemzeteinél. 

Talajismének nevezzük e kapcsolat összekötő lánezszemét. A míg a földkéreg 

legfelső rétegét, melyben a növények gyökereznek, keletkezése, anyagi össze- 

tétele, szerkezete, víztartósága szerint megvizsgáljuk, még a geologia terén 

állunk; mihelyt pedig benne a növényélet chemiai és fizikai feltételeit 

kutatjuk, a mezőgazdasági tudományok terére lépünk át. Világos, hogy a 

kutatás két iránya egymástól függ, minthogy a felső talaj chemiai összetétele, 

fizikai szerkezete és domborzata egyenesen az altalaj minőségének követ- 

kezménye, ez pedig a földtani fejlődésben leli magyarázatát. Ez az okoskodás 

a nyugati államokban már évtizedek óta a földtani kutatás és a mezőgazda- 

sági talajvizsgálás között szoros összefüggést hozott létre, melynek világos 

kifejezéseként a német, franczia, svéd, belga stb. agronomiai földtani térké- 

peket tekinthetjük. De nálunk — a kiválóan földmivelő országban — hol 

találjuk e fontos törekvés nyomát ? 

Itt mindjárt meg kell jegyezni, hogy a talajisme magában véve nem 

nevezhető a magyar tudományos kutatás parlagon heverő mezejének, sőt, a 

mit a kiállításon e fajta tárgyakból láttunk, a mellett tanúskodik, hogy a. 

termőtalaj szakszerű vizsgálata nálunk is a tudomány követelményeinek 

megfelel. A magyaróvári gazdasági akadémia, a selmeczi erdészeti akadémta , 
a debreczeni, kolozs-monostori, keszthelyi, kassai gazdasági tanintézetek, az 
érdiószegt vincgellérképezde és a budapesti állami vegykisérleti állomás igen 
tanulságos gyűjteményekben mutatták be a fel- és altalajmintákat, talajképző 

kőzeteket és ezeknek mállásterményeit, többen földtani térképeket is mellé- 

keltek. De valóságos agronomiai talajtérképeket geologiai alapon nem láttunk a 
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kiállításon sehol sem, a mint egyáltalában a geologia és az agronomia szakem- 

berei között hiányozni látszik az a közvetetlen érintkezés, a törekvéseknek az 

az egybefoglalása, mely a külföldön máris oly szép gyümölcsöket érlelt. A talaj- 

isme pedig csak akkor emelkedik a valódi tudományosság színvonalára, ha 

egész határozottan a földtanra támaszkodik és csak igy lesz képes az ered- 

mények általánosítása által egy ország mezőgazdaságának lényeges szolgála- 

tot tenni. A míg csak lokális vizsgálatokra szorítkozik, hatása is lokalizálva 

marad. De a mint a talajt, mielőtt annak chemiai és fizikai tulajdonságait 
bonczolgatná, mint a földtani tényezők eredményét tanulmányozza, módjában 

van az egy ponton nyert tapasztalatokat más vidékekre is átvinni, hol hasonló 

földtani alakulást ismer. Látóköre ezáltal szélesbedik és az összehasonlító 

módszer által idővel az ország termőtalajának bizonyos tudományos osztályo- 

zását fejlesztheti, melynek nemzetgazdászati becse félreismerhetetlen. " Arra, 

hogy az eszme valósúlhasson, vagy az kellene, hogy a talajvizsgálattal foglal- 

kozók — akár maguk a földbirtokosok, akár külön szakemberek — a geologiá- 

ban annyi jártassággal bírjanak, hogy területük altalaját földtanilag térké- 

pezni tudják, vagy pedig, hogy az ország felvételét eszközlő geologusok oly 

alakban tegyék közzé földtani kutatásaik eredményeit, hogy a pedologok azt 

közvetlenül felhasználhassák. Úgy tapasztaltuk, hogy nálunk sem az egyik, 

sem a másik eset nem forog fenn, mert ha a kiállításon a pedologiai gyüjte- 

mények némelyike mellett az illető terület földtani térképét találtuk is, mely 

rendesen nem volt más, mint épen az országos földtani felvételnek másolata, 

ez a térkép minden szerves összefüggésen kívül állott a kiállított vizsgálati 

tárgyaktól és mintegy csak kifejezésűl szolgált azon homályos sejtelemnek, 

hogy a talajisme kiinduló pontja mégis csak a geologia. 

Miután tehát a geologia gyakorlati alkalmazásain végig pillantottunk, 

el nem kerülhetjük e szempont alá venni azon országos intézetet is, melynek 

tüzetes feladata, hazánk földjét a geologia érdekében átkutatni és az egész 

ország földtani térképét részletesen elkészíteni. Hogy a magy. kir. föld- 

tani intézet alapítására nem csak a geologiai kutatások tudományos becse, 

hanem főleg a földtan nemzetgazdasági jelentősége bírta a nemzetet, az már 

csak abból a körülményből is kiviláglik, hogy a földtani intézet nem a tudo- 

mányos intézetek élén álló közoktatási, hanem az ország közgazdasági érde- 

keit képviselő földmívelés-, ipar- és kereskedelmi miniszteriumhoz tartozik. 

Jogunk van tehát kérdezni, miképen teljesiti a földtani intézet az ő hivatásá- 

nak közgazdasági részét, vagyis miképen értékesíti a tudományos kutatások 

becses eredményeit az anyagi érdekek javára. E kérdés ellenébe talán fel- 

vetné valaki azt a nézetet, hogy a geologia gyakorlati alkalmazására az inté- 

: Mellesleg megjegyezhetjük, hogy az ilyen tudományos alapra fektetett föld- 

osztályozás a harmincz év múlva megújítandó kataszternek okszerűbb és biztosabb 

alapot adhatna, mint az eddig követett empirikus módszer. 
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zetben működő tudósok sem illetékesek, sem kötelezve nincsenek ; ők meg- 

oldották feladatukat, ha a felvett terület földtani térképét közrebocsátották, a 

hozzávaló magyarázó szöveget a tudomány követelései szerint megírták és a 

gyűjtött ásványokat, kőzeteket és kövületeket muzeumunkban rendszerezve 

felállították ; az illető iparköröknek legyen azután gondjuk arra, hogy ezeket 

a tudományos adatokat szükségleteikhez képest felhasználják. Ebben az 

értelemben pedig el kell ismerni, hogy a m. k. földtani intézet szépen felel 

meg hivatásának ; hisz" ott láttuk, a kiállításon is, az eddig felvett nagy terü- 

letek gondosan kidolgozott térképeit és az intézet kiadványainak hosszú 

sorát, melyben becses tudományos monografiák vannak; és ha az ország 

geologiáját feltüntető kövület- és közetgyűjteményeket keressük, csak el kell 

mennünk az intézetbe, hol az évek során át gyűjtött anyagot a tudomány 

rendszere szerint csoportosítva, megvizsgálva és meghatározva találjuk. 

Ily felfogás Jogos lehetne akkor, ha a földtan segítségére szorúlt iparos- 

körök a miveltség azon fokán állnának, melyen a tudomány érlelte gyümöl- 

csöket közvetlenül élvezhetnék, ha tehát nem csak a bányászok és mérnökök 

hanem maguk az üvegfesték-, czementgyárosok, agyagiparosok le egészen a 

téglavetőkig, továbbá a földmívelő gazdák, köfejtők stb. a földtan alapvoná- 

saiban és kutatási rendszerében legalább annyi jártassággal birnának, hogy 

a tudományos földtani munkákat megérthessék és a saját czéljaikra szol- 

gáló következtetéseket maguk is levonhassák. Mindenki tudja, hogy ez 

az ideális állapot sem a külföldön, sem nálunk nem létezik. A tudomány 

más oldalról tekinti a természetet mint a gyakorlati élet és ha mindakettő 

ugyanarra a tárgyra is fordítja figyelmét, a gyakorlat embere más színben, 

más vonatkozással kívánja azt feltüntetni mint a természetbűvár. A bányász 

p. 0. megvetéssel löki félre a szép bányavirágot, melynek lapjain a tudós egy 

új kristálytani törvényt fedezne fel; a téglaiparost nem nyugtalanítja az oligo- 

ezén és eoczén határvillongása, de annál fontosabb neki, hogy a kisezellitályag- 

réteg megtartlja-eismert vastagságát messzebbre 18 ; egy új ostrea-faj felfedezése 

a szénbányásznak semmit sem mond, de a legközönségesebb kövületek, melye- 

ket ő a vetődés falából kikapar, hasznos útmutatásul szolgál neki az elveszett 

telep feltalálására; a földmivelőnek egészen közömbös, mioczén- vagy plio- 

czén-agyagban szánt-e, de az altalaj lazasága vagy szilárdsága munkájára 

nézve igen fontos körülmények. A mely földtani munka tehát mindig csak 

a kutatás tudományos eredményeit emeli ki, mely csak a tudományos mű- 

nyelven szól, azt a gyakorlat embere nem használhatja, mert nem képes azt 

teljesen megérteni és belőle kiolvasni azt, a mire neki szüksége volna. A geo- 

logiai kutatás nagy munkája reá nézve elveszett munka, ha nincs közve- 

títő, ki a neki tudnivalót belőle kivonja és megmagyarázza. 

A ki a m. k. földtani intézet történetét ismeri, nem tagadhatja, hogy 

fenállásának első évtizedében összes tevékenysége inkább csak a tudomány 

gyarapítására irányúlt és az anyagi érdekkel szemben a fentjelzett várakozó 
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álláspontot foglalta el. Nem mintha valaha megtagadta volna segítségét és 

tanácsát, ha a bányászok és iparosok köréből valaki hozzá fordúlt, nem is. 

mintha munkaközben a használható anyagok megvizsgálását elhanyagolta 

volna; de mig az országos felvételek munkáját a tudós egész hevével fel- 

ragadta és szép sikerrel folytatta, működésének nyilvánításai csak a szaktudó- 

sok szűk köréhez voltak czímezve és semmit sem tett arra nézve, hogy a 
nagy közönség figyelmét az ő becses, de szerénykedő tevékenységére vonja. 

E tulszerény eljárásnak következménye természetesen az volt, hogy e fontos 

intézmény létezése is majdnem ismeretlen maradt az országban. Az iparosok 

és vállalkozók gyakran előbb a külföldhöz fordultak oly tanácsért, melyet a 

hazai intézet könnyebben és jobban adhatott volna nekik, és így megtörtént 

az is, hogy p. o. a bécsi földtani intézet figyelmeztette a hozzá forduló magyar 

iparost a budapesti hasonló természetű intézetre, mely magyarországi kérdé- 

sekben természetesen a legilletékesebb. 

Szerencse, hogy ez a kép már csak a múlt időre illik. A földtani intézet 

működése évről-évre ismertebbé válik az országban valamint a külföldön is, 

és az intézet igazgatósága ií5 már évek előtt belátta, hogy neki is elébe kell 

mennie a közönség kivánalmainak és a tudomány és gyakorlat között a köz- 

vetítő szerepnek egy részét magának kell elvállalnia. Ebbeli komoly törek- 

vésének bizonyítékait már fennebb említettük ; ilyenek a bányageologiai szak- 

osztály felállítása, az ásványi nyersanyagok gyűjteményei és leírásai. Ide 

számíthatjuk még azt a szerencsés körülményt, hogy az intézet mostani fel- 

vételei már az ország új kiadásu topografiai térképein eszközölhetők, melyek 

nagyobb mértékük és pontosabb szerkezetük miatt a gyakorlati czélokra sok- 

kal alkalmasabbak mint a régi kisebb térképek; továbbá azt a helyes eljá- 

rást, hogy a geologok évi jelentéseiben és a kiadott lapokhoz mellékelt fúze- 

tekben a közönség egy rövidebb, de ezélirányosabb és használhatóbb szöveget 

kap, mint ama terjedelmes tudományos munkákban, melyek hajdan az inté- 

zet egyedüli kiadványai voltak. 

Azonban az intézet tevékenységének látható eredményei közül a leg- 

keresettebbek és a gyakorlatban legfontosabbak mindig a földtani térképek. 

Mert ásványokat gyűjteni vagy a rétegtelepülést megfigyelni kisebb-nagyobb 

mértékben mindenki képes, kit foglalkozása a földkéregre utal; de földtani 

térképet szerkeszteni már a tudományos képzettség dolga. Ha pedig a gya- 

korlati élet szempontjából a m. kir. földtani intézet térkepkiadványaira nézve 

még egy óhajtást szabad kifejezni, ez nem lenne más mint az, hogy e térké- 

pek szerkesztésében a stratigrafiai alap mellett a petrografiai és tekto- 

nikai momentum az eddiginél erősebb kifejezést kapjon. Mert a mit a gya- 

korlati élet a földtani térképeken keres, az nem annyira a képződmények 

tudományos rendszere, mint inkább a földfelületen átható anyagok meg- 

nevezése, térbeli elterjedése és szerkezeti viszonyai. A földtani intézet tér- 

képein pedig a színjelzés első sorban csak a képződmények korviszonyára 



BÖCKH JELENTÉSE. 14 

vonatkozik; a petrogratiai minőség csak akkor vétetik figyelembe, ha 

egyúttal stratigraphiai vagy genetikai jelentőséggel bír. A mi a tekto- 

nikát illeti, melynek fölismerése a mérnöki, bányászati foglalkozásokra, a 

köőfejtésre, mezőgazdaságra stb. nézve oly felette fontos, térképeink még 

kevesebbet nyujtanak s többnyire csak a leíró szövegre vagy néha az utóbbi 

közé iktatott vázlatokra bizzák a tektonikai adatok közlését. Pedig nem lehet 

nehéz a térképezésnek oly módját találni, mély szerint a megvizsgált közet- 

nemek különbsége a systematikus jelölés mellett is mindenkinek érthetően 

feltűnjék. A tektonika kimutatására a térképek széleire alkalmazott szelvény- 

rajzok szolgálhatnának és azonfelül magán a térképen, a mi különben most 

is már sok esetben történik, a rétegfekvés jelzésére szolgáló ismeretes jelnek 

sűrűbb alkalmazása volna kívánatos. Ily módon a közönség valóban hasz- 

nálható térképeket kapna kézbe, melyekből mindenki nagy tudományos 

készültség nélkül is leolvashatná a gyakorlati czélokra, fontos adatokat. 

Nagyobb mértékű térképek és egyáltalán másnemű felvételek jönnének 

még szóba, ha a földtani intézet -—— a mit eddig még nem tett — a földmí- 

velés érdekeire is terjesztené ki figyelmét és azon volna, hogy a mezőgazda- 

sági talajisme nálunk is tudományos azaz geologiai alapra fektettessék: E téren 

is a külföldtől kellene sokat tanúlnunk, még pedig tökéletesebben mint 

eddig. Mert ha p. o. a kulturmérnökök üdvös intézményét, a külföldet utá- 

nozva, nálunk meghonosítottuk, miért nem terjesztettük ki az ő működési 

körét arra ís, a mi más nemzeteknél feladatuknak egy nagy részét képezi, 

t. 1. a geologiai talajisme gyakorlására ? Vízlecsapolások, alagesövezések vagy 

öntözési tervezetek még nem merítik ki annak a segítségnek összegét, melyet 

a mezőgazdaság a technikától és a tudománytól várhat; de maguk már ezek 

a műveletek is nem igényelnek-e bizonyos geologiai alapot ? És ha a kultur- 

mérnök a földtan segítségével valamely vidéken a talajképződés törvényeit 

helyesen felismerte és a chemia és petrogratia segitségével a talaj összetéte- 

leit kiderítette, nem lesz-e képes a mivelés módjára és a trágyázás minősé- 

gére nézve is üdvös tanácsokat adni? Ezen okoknál fogva közhasznú változást 

látnánk abban, ha vagy a kulturmérnök intézménye lépne szorosabb 

viszonyba a földtani intézethez, vagy pedig magában az intézetben egy agro- 

nomiai osztály alakulna, mely a mezőgazdaság érdekében azt tenné, mit a 

bányageologiai szakosztály a bányászatért tesz. 

Minél szelesebb érdekkörre terjeszti ki figyelmét a m. k. földtani inté- 

zet, minél alkalmasabb alakban szolgáltatja a tudomány gyümölcseit a gya- 

korlati életnek, annál nagyobb lesz az ő nemzetgazdászati jelentősége, és ha, 

ezen az úton munkaterhe egyfelől nő is, másfelől önkéntes munkatársainak 

száma mindazokkal szaporodik, kik, midőn tanácsért hozzá fordúlnak, szá- 

mos adatot hoznak a tudományos kutatás elébe. 

Az országos kiállítás üdvös hatásai közé bizonyára az is tartozik, hogy 

úgy mint más téren, a geologia érdekkörében is egymással közelebb meg- 
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ismertette a földtan művelését és a gyakorlat követelményeit és hogy a tudo- 

mányos haladás üdvös hatását az anyagi érdekekre előtérbe tolta. 

MAGYARORSZÁG NÉHÁNY KŐZETÉBEN ELŐFORDULÓ 

SPONGIATŰKRŐL. 

Pocra FüLöp-től (Prágában). 

(Ehhez az I[-ső tábla.) 

HANTKEN Miksa tanár úr szíves volt Magyarország némely üledékes 

közeteiből készült híres vékonycsiszolatgyűjteményét, a bennök előforduló 

spongia-maradványokra nézve leendő tüzetesebb megvizsgálás végett nekem 
átengedni. 

HANTKEN tanár úr e vékonycsiszolatok szerves zárványairól átalában 

véve már tett volt jelentést egyik értekezésében? s így én csak arra szorít- 

kozom, hogy ezúttal az egyes közeteken tett vizsgálataim eredményeit Tövi- 

desen egymásután felsoroljam s végezetül nehány megjegyzést fűzzek hozzá 

a vékony-csiszolatokban fölismert spongiatűk magyarázatára és meghatáro- 

zására vonatkozólag. 

Csak ujabb időben jutottak arra a nézetre, hogy a kőzetekben foglalt 

spongiatűk nem kevésbbé figyelmet érdemlők, mint egyéb mikroszkopikus 

kövületek, minthogy némely közetben nem csekélyebb számmal lépnek fel 

mint a foraminiferák, radiolariák s más effélék, de sőt némely kőzetet tel- 

jesen kitöltenek. 

Spongiafajokat csupán egyes elszigetelt elemekből biztosan meghatá- 

rozni szerfölött nehéz, sőt gyakran teljesen lehetetlen, de mindamellett meg- 

engedhetők oly utalások, a melyek legalább a fosszil alakoknak most élőkhöz 

való rokoni viszonyára világot derithetnek. 

Régibb geologiai periodusokból való spongiák különösen azért vonják 

magukra érdeklődésünket, mivel eddigelé csak kevés ily régi spongiát isme- 

rünk, pedig ezek phylogenetikai szempontból nem csekély befolyást gyako- 

rolhatnak a spongiák egész törzsfájára. 

A rendelkezésemre bocsájtott üledékes közetekben csak igen kevés fajt 

sikerült ugyan megközelítőleg meghatározni, de már e kevés is némi adalékot 

szolgáltat arra, hogy a spongiák az elmúlt geologiai időszakok jártán mily 

csekély elváltozáson mentek keresztűl. A sokkal fiatalabb rétegekben is majd- 

nem ugyanazon alakú tűkkel találkozunk mint e régiekben. Az alsó liasz- és 

: A magyarországi mész- és szarúkövek górcsövi alkatáról. Mathematikai és 

Természettudományi Értesítő (kiadja a m. tud. Akadémia) II. kötet. 1884. 373. lap. 
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doggerbeli spongia-elemek a krétaperiodusban s a harmadkorban előfordu- 

lóktól épen nem, vagy legfeljebb csak a méreteikben különböznek. 

Azt tapasztalták ugyanis, hogy a fiatalabb periodusokból való spongia- 

nem lehet általános érvényű szabályul tekinteni, mivel a méretek variálását 

gyakran az illető rétegek lerakodása idejében a spongiákra nézve többé vagy 

kevésbbé kedvező helyi viszonyok következményének lehet tekinteni. 

A megvizsgálás végett nekem átengedett vékony-csiszolatok a következő 

közetekből valók : 

Alsó Liasz. 

.. , 1 ő 

1. Kékes szürke mészkő. Istebne, Árva megye. 

Középső Liasz. 

2. Vörös mészkő. Csernye, Veszprém megye. 

Felső Liasz. 

3. Vörös mészkő. Piszke, Esztergom megye. 

4. Vörös mészkő. Csernye, Veszprém megye. 

(2) Liasz. 

5. Sötétszürke mészkő. Pécsvárad és Nádasd között, Baranya megye. 

6. Szürke mészkő. Sz.-László, Baranya megye. 

7. Szürke mészkő. Pécsvárad, Baranya megye. 

Alsó Dogger. 

8. Fucoida mészkő. Árva-Váralja, Arva megye. 

9. Vöröses mészkő. Csernye, Veszprém megye. 

10. Szürke márgamész. Ajka, Veszprém megye. 

11. Szürke márgamész. Urkut, Veszprém megye. 

Középső Dogger. 

12. Sárgás mészkő. Ó-Falu, Baranya megye. 

; Felső Dogger. 

13. Sárgás mészkő. Villány, Baranya megye. 

(?) Tithon. 

14. Szürke mészkő. Berszászka, Krassó-Szörény megye. 

15. Hydrauli márga. Coronini, Krassó-Szörény megye. 

Felső Kréta. 

16. Homokos márgamész. Dolnya-Lyubkova, Krassó-Szörény megye. 
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FEoczén. 

17. Budai márga. Budapest. 

A spongiatűk megtartást állapota a kőzetek szerint meglehetősen kü- 

lönböző, de mikroszkopos vizsgálatokra egyikben sem kedvező. Az elemek 

vagy szabálytalanúl vannak az egész kőzetben elszórva, vagy pedig helyen- 

ként hosszükás csomókban halmozódtak összes ebben az esetben azután a 

csomók körül éppen semmi vagy csak igen kevés spongiamaradvány ta- 

lálható. 

A parányi kövületeknek efféle összehalmozódásait, a melyek itt-ott 

apró telérkék alakjában mutatkoznak, egyebütt is gyakran megfigyelték. 

Úgy látszik, mintha ezeket a szerves maradékokban bővelkedő iszap szét- 

ömlése hozta volna létre. 

A beágyazott spongiatűk legnagyobb része töredékekből áll, a miről a 

végeiket megtekintve győződhetünk meg legjobban. E töredékek néha össze- 

vissza vannak hányva, de nehány töredék gyakran oly összefüggésben mutat- 

kozik, hogy egyazon alakhoz való tartozásukra következtethetünk. 

A vékony-csiszolat lapjára függélyesen irányuló tűk átmetszetei fehér 

köröket mutatnak, középütt egy sötét ponttal, mely a tengelycsatorna he- 

lyét jelzi. : 

Az egyes elemek körrajza legtöbbnyire nem elég éles, hanem elmosó- 

dott. De sőt a fosszilizáczió következtében néha teljesen megsemmisültek, 

úgy hogy az egykori tűkre csak a kristályos szintelen mészpátból következ- 

tethetünk. 

A spongiaelemeket majdnem mindig kristályos mészpát tölti ki, mely- 

nek a közepén itt-ott egy-egy sötétebb vonal jelzi az egykori tengelycsatornát. 

Kivételesen azt is észreveszszük, hogy a tűkbe a tengelycsatornán át 

szűrődtek bele valamely sötét tömegek, s ez esetekben a beszűrődő állomány 

különböző, a fúró nyomához hasonló képleteket alkotott. (23. ábra.) 

A mellékelt tábla rajzait mind magam készítettem camera lucida segít- 

ségével. A 2-ik ábra 45-szörös, a 23-ik ábra 230-szoros, mig a többi ábra 

kivétel nélkül 60-szoros nagyitással van rajzolva. 

Es most áttérek az egyes közet-próbákban megvizsgált spongia-ele- 

meknek leirására. 

1. sz. (1. ábra.) Szabálytalanul összehányt 0-3—2 ?"V, hosszú, 0-04— 

0-O8 ", széles spongiatűszerű alakok. — Most legnagyobbrészt csak kristá- 

lyos mészpátból állanak, ennélfogva a meghatározásuk szerfölött nehéz. 



MAGYARORSZÁGI SPONGIATŰK. 15 

A tengelycsatorna soha sincs megtartva s csak ritkán jelzi a kitöltő mészpát 

középső részének sötétebb színe. 

A meghatározás itt azért is nehéz, mivel a tűk megnyúlt hengeridomúak 

s a középvészök alig vagy épen nem vastagabb a végeiknél. Efféle tűket talá- 

lunk a monactinellidáknál, mig ellenben a tetractinellidák egyszerű pálcza- 

tűinek a vastagságában rendesen jelentékeny különbségek mutatkoznak. 

Elágazó tűk rendkívül ritkán fordulnak benne elő. A lerajzolt, csak- 

ugyan meglehetős bizonytalan alakú spanyol tövis (1. ábra.) úgy látszik a 

tethyopsis-genushoz tartozik. 
2. sz. E foraminiferákban szerfelett bővelkedő vörös mészkőben csak 

rendkívül kevés oly képlet vehető észre, a melyet spongiatűnek lehetne gon- 

dolni. Csak néhány, úgy látszik villaszerű szétágazó tűcskét lehetne talán 

valamely geodia-fajhoz sorozni. A képletek ebben is kristályos mészpáttá 

változtak át. 

3. sz. (2. ábra.) E mészkő tele van vékony, ritkán egyenes, ellenben 

többnyire meghajlott, mintegy 0-5—0-85 "V, hosszú, tiszta kristályos mész- 

páttá átváltozott képletekkel, a melyeknek mivoltát kimagyarázni ugyancsak 

nem könnyű dolog lenne. Í 

A tengelycsatorna elmosódott, néha egy-egy színes középvonal jelzi. 

A körvonalak nem élesek s gyakran oly szakadozottak és csipkések, hogy 

szinte azt következtethetnők, hogy a tűk felülete tüskékkel volt megrakva. 

Itt-ott oly elemeket veszünk észre, a melyek igen emlékeztetnek a 

mészspongiák tűire, minthogy meggörbűltek s a külső íven az elsatnyúlt 

harmadik kar látható rajtok. Végeiken a tűk nincsenek kiélezve, hanem 

kurtán letompítottak. 

A tengelycsatornát csak ritkán lehet jól megkülönböztetni, de gyönge 

jelzése gyakrabban észrevehető. És ez a középponti csatorna a mellett látszik 

szólani, hogy mégis spongiatűkkel van dolgunk. 

Ezekhez feltünően hasonló elemeket a geodia-fajokban találunk; de 

minthogy, a mennyire meggyőződést szerezhettem, a geodia-genust jellemző 

és typusos elemek e közetben teljesen hiányzanak, föltehető, hogy a fentebb 

leírt tűk egy oly faj maradványai, melynek a váza kivétel nélkül homogén, 

egytengelyű tűkből állott. És ez a faj ennélfogva a monactinellidák családjá- 

ban lenne keresendő. 

4. sz. Nem bizonyos, hogy ebben a próbában vannak-e spongiatűk? 

A közetben a szerves maradékoknak csak kilugozott üregeit látjuk, mely 

üregek falait apró mészpátkristálykák borítják. Veszünk ugyan észre köztük 

több, a spongiák pálczatűihez hasonló alakot, valamint nehány oly képletet 

is, a melyeket rhizomorina-elemekhez lehetne hasonlítani, de fölötte ked- 

vezőtlen állapotuknál fogva ezen alakok mivottát megállapítani nem lehet. 

5. sz. A spongia-elemeknek ebben a mészkőben is csak elmosódott s 

igen csekély nyomát veszszük észre. Néhány hosszú és kristályos mészpáttal 
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kitöltött képlet, valamennyinek egyformaságából következtetve, úgy látszik 

nem egyéb mint mechanikai behatások alatt keletkezett szakadék. 

6. sz. (3—13. ábra.) Számos szabálytalanul összehányt spongiatű, de 

legnagyobbrészt csak töredékekben. Ezek között először is egyszerű, egyenes, 

valamint kissé görbe pálczatűk találhatók, többnyire meglehetős vékonyak s 

mintegy 0-5—0-8 "4, hosszúak, s 0-4—0-8 "w, szélesek és úgy látszik mind 

a két végökön hegyesek. (9J—13. ábra.) Helyenként vastag és valószinűleg 
igen hosszú tűk töredékei is láthatók. 

E mészkőben a kristályos mészpát az összes elemeket annyira meg- 
támadta, hogy a tengelycsatornát egyikben sem lehet megkülönböztetni. 

Ezeken kívul találhatók benne csekély számmal oly képletek, melyek 

igen hasonlítanak a különböző országok kréta-rétegeiből már ismeretes 

ama xhengerekv-hez, melyek a rentera-genushoz soroztatnak. Ezek több- 

nyire kissé meghajlott, körülbelül 0-4 "V, hosszú, közepütt legvastagabb s 

végeik felé lassanként hegyesedő alakok. (8. ábra.) 

Látunk továbbá a kőzetben nehány szétágazó alakot is, melyek azon- 

ban nem láthatók egészen, minthogy a vékony csiszolaton a metszet lapjára 

függélyesen álló karok, természetesen, nem tűnnek elő. — Ezek között min- 
denekelőtt apró spanyol-töviseket veszünk észre (5. és 7. ábra), melyeknek a 

vékonycsiszolatban csak három ágok látható. Az ágak hoszsza 0-1—0-16 ?v,, . 

Ezeken kívül nagyobb, 0-45 "V, átmérőjű villás horgonyok is fordulnak 

benne elő (3. és 6. ábra.). Ágaik meglehetős karcsúak s gyakran különböző 

irányban vannak keresztűl vágva. (4. ábra.) Végül pedig még hatágú horgo- 

nyok is találkoznak, melyeknek az ágaik néha nincsenek egyenlően kifej- 

lődve. Ezeken az ágak száma gyakran négyre redukálódott. 

7. sz. (14 és 15. ábra.) Ebben szintén számos kristályos mészpátból álló 

spongiatű található, melyekben a tengelycsatorna nyomát csak néha jelzi 

egy-egy fekete vonal. Leggyakoriabbak az egyszerű, egyenes vagy kissé meg- 

hajlott s meglehetős vastag, körülbelől 0-5 ?"Yy, hosszú pálczatűk. Egyéb kép- 

letek ritkábban fordúlnak benne elő, igy például háromágú horgonyok, 

melyeknek az ágaik majd meglehetős hosszúak, majd pedig csak kurta 

ágakká redukálódtak. (14. ábra.) Ezeken kívül még egy kis négy- vagy hat- 
ágú tű is látható, melynek az ágai számát azonban a vékony-csiszolatban 

nem lehet megállapítani. (15. ábra.) 

8. sz. (16—18. ábra.) E mészkő tartalmának, a beleágyazott elemek- 

nek meghatározásánál a bizonytalanság a legmagasabb fokra emelkedik. 

A kristályos mészpátból álló meghajlott és elgörbült pálczikák, melyek nagy- 

jából az egytengelyű elemekhez hasonlítanak ugyan, de sajátságos kinézé- 

süknél, nagyon homályos körrajzuknál fogva annyira eltérnek a spongiatűk 

közönséges alakjátói, hogy egeket nem tekinthetjük a spongiákhoz tartozó 

elemeknek. 

9. sz. (19—23. ábra.) E radioláriákban bővelkedő mészkőben helyen- 
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ként számos spongiatű van, melyek azonban oly kedvezőtlen állapotban 

mutatkoznak, hogy a tüzetesebb meghatározásról le kell mondanunk. Az 

elemek körrajza elmosódott s legtöbbnyire a mészpát-kristályok semmisítet- 

ték meg (22. ábra.), úgy hogy csak a sötét vonal jelezte tengelycsatorna alap- 

ján következtethetünk arra, hogy ezek az alakok spongiatűk voltak. 

JO. sz. (24—27. ábra.) Meglehetős számos, igen vékony tű látható 
benne, melyek a 3. sz. alatti próbában előforduló s annak ismertetése alkal- 

mával tüzetesebben leírt elemekhez igen hasonlítanak. 

A mészkönek az ilyen finom tűk megtartására alkalmatos helyein el- 

érik a 2-5 "V, hosszúságot. (24—26. ábra.) De többnyire csak egymás köré 

csoportosúlt töredékekben fordulnak elő. (27. ábra.) 

11. sz. (28—35. ábra.) Spongiatűk számos töredékeivel. A. közönséges, 
egyszerű pálczatűk meglehetős ritkán fordulnak benne elő (31. ábra), míg 
ellenben a beágyazott spongia-elemek legnagyobb részét finom görbe tűk 

képezik, melyekben a tengelycsatorna gyönge nyoma is észrevehető. (28— 

30. ábra.) Az egyszerű közönséges pálczatűk között van egy, mely határozat- 

lan körrajzzal ugyan, de tisztán kivehető tengelycsatornával bír. (32. ábra.) 

A szétágazó tűk között a következő alakokat veszszük észre : 

a ) Meglehetős csekély méretű s körülbelől 0-15 ?"Y, hosszú ágakkal 

ellátott spanyol tövisek. 

b ) Sajátos alakjai ezen mészkőnek ama négyágúuak, melyek hosszú, a 

végeik felé lassanként hegyesedő, mintegy 0-3—0"33 "V, hosszaságú karok- 

kal bírnak s többé-kevésbbé számot tevő töredékekben szétszórvák a közet- 

ben. (33. és 34. ábra.) 

c) Több töredék hatágú villás horgonyokból, melyeknek az ágaik 

0-23 "4, hosszasságúak. 

12. sz. (36—40. ábra.) Ez a próba is számos és jól megkülönböztet- 
hető spongiamaradékot foglal magában. Túlnyomó számban láthatók az 

egytengelyű, mind a két végök felé lassanként hegyesedő, 0-75—0-9 "4, hosz- 

szú, középen körülbelől 0708 "4, széles pálczatűk (39. és 40. ábra), jól ki- 

vehető széles tengelycsatornával, mely sötétebb barna vagy sárga színe által 

a körülvevő mészpáttól feltünően elüt. 

Szétágazó elemek közül csak kevés töredéket látunk, melyekből a 

tűk egész alakjára csak ritkán következtethetünk. 

Ugyancsak e próbában felötlő a rácsszerkezetnek egy kis töredéke, jól 

kivehető tengelycsatornával. E töredék alighanem a eraticularta-genushoz 

tartozik. (38. ábra.) 

Végül megfigyeltem még e kőzetben egy hatágut is. (37. ábra.) 

13. sz. Nehány vékony pálczika-alak, melyekben a tengelycsatornának 
nyoma sem látható. Fogyatékos állapotuknál fogva a hovatartozásukat nem 

lehet kideriteni. i 

14. sz. Úgy látszik, hogy a közetben látható elemek valaha spongiatűk 
Földtani Közlöny. XVII. köt. 1887. 9 
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lehettek, de az átalakító folyamat oly erős volt, hogy azt, a mi megmaradt, 

nem lehet biztosan fölismerni. Ezek hosszúkás képletek, körrajzuk szakado- 
zott és homályos középükön egy-egy sötét vonalka, talán a tengelycsatorna 

fut végig. 

15. sz. Ebben nehány hosszúkás henger látható, melyeket azonban nem 
lehet biztosan spongiatűknek tekinteni. 

16. sz. Ebben az egyéb szerves maradékokban nagyon bővelkedő közet- 
ben csak kevés oly elem látható, a melyeket biztosan spongiák pálczatűinek 
lehetne tekinteni. 

17. sz. Kétségtelenül spongiatűnek csak egy pálczatű tekinthető a 
kőzetben. — A többi elemek mind kristályos mészpáttá alakúltak át s oly 

tetemesen elváltoztak, hogy a tüzetesebb meghatározás merő lehetetlenség. 

Némely képleteknek a mivoltát kimagyarázni s a hovátartozandóságát 

megállapítani szerfölött nehéz, nemcsak azért, mert a vékony-csiszolatokban 

nem látható az elemeknek valamennyi dimensiója, hanem azért is, mert a 

megvizsgáltam próbákban csak kevés typusus spongiatű fordul elő." 

- Ez alkalommal ide csatolom az isolált spongiatűket tárgyazó irodalom teljes 

jegyzékét: 

CARTER H. J. On fossil Spicules of the Greensand compared with those of existing 

Species. Annales k Mag. Nat. Hist. Ser. 4. Vol. VII. 1871. 

DUNIKOWSKI E. V. Die Spongien etc. der unterliassisehen Schichten vom Schafberg bei 

Salzburg. Denksehrift. der k. Akad. d. Wiss. Wien. Band XIV. 1582. 

HiwNDE G. J. Fossil Sponge-Spicules from the Upper Chalk 1880. 

— Catalogue of the fossil Sponges in the Britiseh Museum 1883. 

— On beds of Sponge-remains. Philosophical Transactions of the royal 

Society. Part II. 1885. 

PARFITT E. Fossil Sponge Spicules in the Greensand of Haldon and Blackdown. 

Transactions of the Devonshire Assoc. for the Advanc. of Science 1870. 

Pocra Pn. Jeitráge zur Kenntniss der Spongien der böhm. Kreideformation. 

Abhandl. d. köngl. böhm. Gesellseh. d. Wiss. 1883, 1884. 

— Ueber isolirte Kieselspongiennadeln aus der böhm. Kreideformation. 

Sitzungsber. d. königl. böhm. Gesellseh. d. Wiss. 1883, 1884. 

- Ueber Spongiennadeln des Brüsauer Hornsteines. Ibid. 1884. 

turor A. Note sur ladecouverte de deux spongiaires de Vétage bruxellien. Annales 

de la Soc. Malacologigues de Belgigue 1874. 

SorLas W. T. — On the Flint-nodules of the Trimmingham Chalk. Annales k Mag. 

Nat. Hist. ser. 5, vol. VI. 1880. 

WRIGHT J. A list of the cretaceous Microzoa of the North of Ireland. Belfast 

Nat. Field Club 1875. 

ZiíTTEL K. A. Studien über fossile Spongien. Abhandlungen der königl. bayer. 

Akad. der Wiss. 1877, 1878. 

— Ueber Celoptychium. Ibid. 1876. 
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Mókaotáátás: 

Axinella, sp. Leginkább ehhez a fajhoz sorozhatók azok a finom, több- 
nyire meghajlott alakú pálczatűk, melyek a 3., 10. és 11. sz. próbákban 
láthatók. (224 29.260 28. 29.430. Ábra) 

Rentera Zatteli, Pocta. E typusos tűnek egyetlen példánya a 6. sz. 
próbában látható. (8. ábra.) 

Tetractinellidee. 

Geodaites, sp. Számos egyszerű pálczatű, melyek 3 vagy 6 ágú horgonyok- 

kal együtt fordulnak elő, meglehetős biztossággal a geodia-genushoz soroz- 
hatók. Ezek az elemek átalánosan el vannak terjedve, s az eddigelé megvizs- 
gált üledékes kőzetek legnagyobb részében előfordulnak s hozzá tehetjük 

még, hogy a külömböző geologiai periodusokból való tűk legnagyobbrészt 

csak a méretek variatiója által térnek el egymástól. — Azok a tűk, a melyek 

ebbe a genusba sorozhatók, a 6., 9. és 11. sz. próbákban találhatók. (3., 4., 
Gs d 186420. 31. Aálbta) 

Pachastrella, sp. A 11. sz. próbában látható finom négyágú kétség- 
kívül ebbe a genusba tartozik. (33., 354. ábra.) I 

Tethyopsis, sp. Ide sorozom azokat az esetlen alakú, görbe szárú négy- 

ágúakat, melyek az 1. és 7. sz. próbákban láthatók. (1. és 14. ábra.) 

Hexactinellide. 

Uraticularta, sp. Ide tartozik a 12. sz. próbában előforduló egyetlen 
váztöredék. (38. ábra.) 

Gomphites, sp. A 7. és 12. sz. próbákban előforduló kurta, de vastag- 

szárú hatáguak talán ebbe a genusba lennének sorozandók. (15. és 37. ábra.) 

A szerző kéziratából magyarra fordította : 

Kocsis JÁNos. 

HAZÁNK DÉLVIDÉKÉNEK KÉT ÚJ CSONTBARLANGJA. 

TéGLÁs GÁBOR-tól. 

Az általam 1881 óta foganatba vett barlangkutatások számbeli gazdag 

eredményének daczára egy tekintetben kevésbé elégítik ki várakozásomat, 

a mennyiben ősállati maradványokat nagyobb mennyiségben ez ideig csu- 

pán háromból mutathatok fel. Az elsőt, a bedellői csontbarlangot c Újabb 
adatok az erdélyi medencze őslénytanáhozv czímű rövid közleményemben 
volt szerencsém már érinteni," s ez alkalommal a más kettőről kivánok itt 

nehány sorban megemlékezni. 

X cFöldtani Közlönyv 1886. év f. 39. old. 
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I. A petroszi csontbarlang. 

( Hunyadmegyében.) 

Míg a Közép-Marosvölgyet kisérő mészszirtek nagyszámú barlang- 

jaiból egyetlen egy se örvendeztetett meg idáig a barlangi medve ( Ursus 

spelaeus, BLumB.) maradványaival; az Érezhegységtől egészen távol, a déli 

Kárpátokat szegélyező krétakorú mészvonulatnak a Strigy és Zsilvölgy 

közé eső szakaszában Petrosz falunál végre Hunyadmegye területén is 
sikerült egy valódi csontbarlangot felfedeznem. 

A hátszegi medenczéből a Zsilvölgy felé haladó piski-petrozsényi 

szárnyvonal krivadiai állomásáról, ott hol a Strigy nyugati irányát hirtelen 

éjszakira változtatja, festői mészszirtek közé kell bemélyednünk. Az egy- 

más ellenébe meredeken kimagasló sziklák közt a sebesen tovairamló 

Strigy-meder mentén vezet el ösvényünk. Petrosz falunak szétszórt házai 
közül kiérkezve, Jó magasból rögtön egy barlang ötlik szemeinkbe; csak- 

hogy azt megközelítni még nem sikerült. Fennebb folytatva vándorlásun- 
kat, a Sipotuluj nevű zuhatag állít meg s azután a jobb parti meredeken 
fel sűrű bozótban vár még utunk nehezebb része. Csaknem a széles hom- 

lokzattá alakult tetőzet alatt nyilik meg a nép által (raura Pojent néven 

emlegetett barlang, melyet én a déli Kárpátok fáradhatalan buvára, ÍNKEY 

Béna geologus neve alatt kivánok az irodalomba bevezetni. 

A keskeny sikátorral kezdődő barlang végső szakasza pinczeforma 

üregként tárul fel, hová már elébb egy aknaszerű bemélyedés hatol alá. 

A környék pásztorai ágas-bogas fasudarakon szállnak le abba s mi is ezt a 

módot követtük, míg nem sikerült a sokkal biztosabb és kényelmesebb 

aknabejáróra rábukkanni. Ugy a bevezető sikátor, mint a hátsó tág üreg 

tele van a cseppkövesedések minden változatával s főleg a pinczeüreg bol- 

tozatáról festői diszletekként csüngnek alá a stalagtitképződések különb- 

nél különb alakzatai. A lepotyogó vízcseppek lassú munkája szintén ter- 

metes oszlopokat s szoborforma, csoportozatokat eredményezett. A barlang 

hossza 91 meter ; légköre egészséges s a hátsó részben 87 C. hőmérsékletet 

mutat, a mi a nagy magasságban uralkodó átlagos évi temperaturának 

megfelel. Keletkezésére nézve ke- és betörési barlangjaink közé sorolható. 

A zivatarok elől ide vonuló pásztorok, úgy látszik, a denevéreket elriasz- 

tották belőle. 
A pinczeüreg barlangi iszapjában találni az Ursus spelaeus csont- 

jait. Ezek összevissza forgatva ágyazódtak be s úgy e körülmény, mint a 

nagyobb esontok hiánya ; az ízfejeken mutatkozó kopások, horzsolódások 

arra a feltevésre utalnak, hogy nem e helyen elhúnyt állatok maradvá- 

nyaival állunk szemben, hanem távolabbi üregek, felszíni ravaszlyukak 

(dolinák) szolgáltatták ide nagyobb vízáradások idején áldozataikat. Épen 



HAZÁNK DÉLVIDÉKÉNEK KÉT ÚJ CSONTBARLANGJA,. 21 

azért innen teljes csontvázzal nem kecsegtethetjük magunkat, bár más- 

különben végtagi csontokban, borda-függelékekben és csigolyákban nagy 
bőséget találunk. 

A csontok minősége és nagysága igen változó korbeli medvéket kép- 

visel s a fejlettebb egyének csontjain is némely, a nemi és évszaki behatások 

pathologiai tünemények okozta eltérések észlelhetők. A barlang ásatása 

befejezve nincs ; de máris az erdélyi részek nem épen nagyszámú csontbar- 

langjaihoz u. m. az oncsászai, homoródalmási, bedellői (Toroczkó mellett), 

batizpolyanáihoz sorolhatjuk. 

A részletes leirást s a csontok méreteit a m. tud. Akadémia állandó 

természettudományi bizottságához, mint a melynek szives segélyével vége- 

zém kutatásaimat, volt szerencsém a megfelelő rajzok kiséretében beter- 

jeszteni. 

II. A Buhuj (Bagolyvár) csontbarlang. 

( Krassó-Szörénymegyében. ) 

Az erdélyi Határkárpátoknak az Alduna felé kanyarodó nyulványai- 

val párhuzamosan az Alföld keleti határfalául kimagasló Szementk- Plesuva 
hegységben, Stájerlak-Anina ikerhelységek határában kell az általam meg- 

látogatott másik csontbarlangot felkeresnünk. A Miünis (hajdan okmányi- 
lag Ménes) és Karas folyók vízválasztójáúl szolgáló mészlánczolat épen a 

stájerlaki hasadék keleti szélén a Buhuj nevű pataknak természetes átjárót 

nyit, ily módon hozva létre a patakról és lakóitól elnevezett barlangot. 

Ezt a patak kezdetben egész szélességében kitölti, úgy hogy csakis hidlá- 

sokkal hatolhatunk be. Tovább haladva kanyarulatai kiöblösödnek s egy 

ilyenből kerültek napfényre a barlangi medve csontjai. Még 1875-ben egy 

társas kirándulás idején vitte volt BARRE A. osztr.-magy. államvaspályatár- 

sulati igazgató az első mutatványokat a bécsi földtani intézetnek s e gyüjtés 

érdekességét kiválóképen fokozza egy havasi kecske ( Capra ibex ) koponya- 

töredéke. Mindezekről HoERNes R. sietett jelentését a bécsi csász. kir. 

földtani birodalmi intézet közlönyében megtenni." 

Az általam 1882 nyarán megvizsgált medvecsontok közül egy kopo- 

nyarészletet emelhetek ki. Dr. HoERwEs R. három koponyatöredék felett 

a zésdbte tanulmányát, melyek közül az első hossza 0749 "7, a másodiké 

7 "V; míg az általam látott példány 0-45 "7 -re értékelhető. A függőleges 

Fosneátsó ugyanezen sorrendben 0-2, 0-215 és 07182 "/ vagyis a nagyobb 

hosszúság csekélyebb magassággal és megfordítva szokott jelentkezni, a 

- Verhandlungen der k. k. geologisehen Reichsanstalt 1875. p. 339. — A m. 

kir. földtani intézet gyüjteményében is van egy szép koponya a hozzátartozó fél 

állkapocscsal, melyet 1884-ben az osztr. magy. államvasúttársaság aninai tiszttartósága 

ajándékozott ide (1. Földt. Közl. XV. k. 232 Il.) A szerk. 
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miből nem egészen valószinütlenül nemi eltérésekre következtethetünk. 

A további méretekből példányomról ezeket emelhetem ki: A szemgödör 

vízszintes átmérője 0-"05 "/ , függőleges átmérője 07048 "?Y ; a két utolsó zá pfog 

külső távköze 07065 "Y; nyakszirti, homlokzati és halántéki tarajzata kitü- 

nőleg fejlett, homloka domború; de előrésze, fájdalom, szétzuzódott s a 

járomívek is megrongálódtak. A közfali és nyakszirti csontokon több szabály- 

talanul lefutó haránt- és hosszirányú repedés ágazik szét, melyek a condy- 

leusokon és egyebütt észlelhető horzsolódásokkal ütés, görgetés, összekocz- 

czanás, lezuhanás, szóval erős mechanikai hatások közben jöhettek létre. 

Egy jobbfelőli állkapocs hossza a szemfogig 0"-1m. (ugyanaz Bedellőn 

035 "V és 0-3 "/). Ez állkapocs magassága az utolsó zápfognál 0-085 "V 

(Bedellőn 0-709 "/ és 0707 "/). Az általam mért állkapocs egyetlen utolsó 

molarese 07014 "V magas, 0-02 "Y széles és 0703 "/ hosszú. HoERNES két 

példányán a hosszuság 0.052 "7YV és 0-047 ?"Y, a szélesség 0.028 "Y (csak 

egyiket mérte). A bedellőin a hosszuság 0-28 "7, a szélesség 0702 "V. Vegyük 

ide analogiaképen Dr. WaAwxgELznek a sloupai (Morvaország) barlangból kö- 

zölt hosszúsági 07045 "Y és szélességi 07026 "V adatait is.! 

Egy femur hossza 0-45 "Y ; ugyane csont Oncsászán? 0-47 "/ , Bedellőn? 

0-45 "/ és a kolozsvári állattani intézet mostkori medvéjénélt (Ursus arctos) 

0-38 "V, a sloupai példánynál 0-427 "/; HoERwEs stájerlaki példányán 

0.448 "V, és Dr. HocHSTETTER FERDINAND? által az Igriczi néven említett 

esküllői barlangból vizsgált ftemuron 0-465 "/. 

Mindeme csontok kifejlett egyénektől származnak s míg HOERNES 

példányai és saját stájerlak-aninai példányaim alig térnek el egymástól; 

az oncsászai első helyre, a sloupai utolsó helyre jut a sorozatban. E nagy 

eltérések már BLUMENBACH-ot és ROSENMÜLLER-t foglalkoztaták s CUvIER 

ismeretes nagy művében (Recherches sur les ossements fossiles ÍV. k.) 53 fajt 

különböztet meg, megjegyezve, hogy megkülönböztetését nem biztos faji 

jellegre, hanem inkább korbeli eltérésekből eredő különbségekre alapítja. 

Az újabb időkben Európa különböző részein végrehajtott tanulmányokból 

és mérésekből épen kiderül, hogy a különböző testi minőségben alig keres- 

hetünk önálló faji jellegeket s klimatikus és tenyészési viszonyok ered- 

ményeiűl tekinthetjük azokat. 

Barlangunk specziális nevezetességét egyébként, mint említők már, 

a vadkecske koponyája képezi, minthogy ezt még egyetlen hazai barlang- 

: Die Slouper Höhle und ihre Vorzeit. 

: Jelentés az oncsászai csontbarlang megvizsgálásáról. Dr. KocH ANTAL és 

Dr. Dezső BéLa, Erdélyi Muzeumegyl. Évkönyv 1877. IV. sz. 

? Egy új csontbarlang Toroczkó vidékén a bedellői határban. Mathem. és ter- 

mészettud. Közlemények 1882. III. sz. 

: Jelentés az oncsászai csontbarlang stb. 

5 Verhandlungen d. k. k. geol. Reichanstalt 1875. 13. sz. 
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ból se ismerjük. Pár évvel e lelet felmerülése előtt 1874-ben Aussig mellett 

az aussig-teplitzi vasut épitése alkalmával Elephas primigentus, Eguus 
caballus, Rhinoceros tichorrhinus, Bos primigentus és Ursus spelaeus, BLUMB. 
társaságában ástak ki a löszből nehány fossil vadkecske-koponyát, melyek- 

ből kettővel a német anthropologusok müncheni kongresszusán Dr. LAUBE 

prágai tanár nagy feltünést keltett. BoYrp DAwkiwxs-nak a barlangokról irt s 

nálunk is jól ismert művében Cro Magnon, Les eyzies, Bruniguel, Gibral- 
tar Mentone, Laugeriec Bass, Laugcrie Haute, (reorge dö Emmfer barlang- 

jait teszi a Capra tbex előfordulása nevezetessé. 
A stájerlak-aninai fosszil vadkecske koponyáia az Aussignál felmerült 

legnagyobbik példány mögött marad. A foramen magnumtól a boltozatig 

0-18 "V, a szarvak külső távköze 0-135 "/, a balfelőli szarv kerülete 

0-23 "V s hossza töredékes állapotában 0-3 "7, miből az ívhajlásra 0-27 "9 

esik. Nehány centiméterrel hosszabb lehetett ép állapotában s Svájczban " 

a legnagyobb kecskeszarv (16 dudorral) ma 21 hüvelyk. A legtöbb élő vad- 

kecske szarva azonban alig 10 hüvelyk hosszú. A ma élő fajétól a szarv 

átmetszete nagyobb lapultsága és széleinek élbe futása által tér el leg- 

inkább, mert egyébként az ívhajlás hátrafelé görbülése s a dudorok szint- 

úgy jelentkeznek. j 

Stájerlak-Anina eme pontja alig 600 méter magasba esik. A vad- 

kecske létezése e helyen a maitól lényegesen különböző hőmérsékleti 

változások mellett mehetett végbe. Hazánkban a Magas Tátráról is kiveszett 

a vadkecske ; az erdélyi Kárpátokban pedig az ide vonatkozó vadászállítások- 

nak daczára épenséggel kérdéses. Legalább sehol biztos jelét nem találtuk s 

a lipcsei elllustr. Zeitungy-nak egy pár évvel ezelőtt közölt híradása után 

se adhatom fel kételyeimet. A vadkecske az Alpesekben az alhavasi régión 
alúl nem ereszkedik; de a tourista-forgalom még magasabbra, 3—4000 

méterre egyes elzárt katlanokba, nehezen megközelíthető sziklafokokra 

zaklatta fel. Igy a Grand Paradis szurdukaiban Tschudi 12-:740 láb magas- 

ról említi, hol az évi hőmérséklet átlag a 07 C. felül nem emelkedik. 

Stájerlak-Anina körül a legmagasabb csúcs, a Szemenik magassága 

is csak 14558 méter, s a Buhujbarlang, majdnem fél olyan magasban jő 

elé. Ha tehát itt a vadkecske létezhetett, az csakis a mai jégár környezetéhez 

hasonló viszonyok mellett történhetett meg s e Capra tbex a jegesek hazai 
lételéhez is új adalékul vehető. 

" FR. TscHupI, Das Thierleben der Alpenwelt. Leipzig 1875. 
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A FÖLDKÉREG MOZGÁSAINAK MEGFIGYELÉSÉRE BÁNYÁSZATI 

CZÉLOKBÓL TETT LEGÚJABB KISÉRLETEKRŐL. 

PécH AwTrat-tól. 

(Előadatott a selmeczbányai fiókegyesület 1887 januárius 22-én tartott szakülésén.) 

De CHaxcoukrors bányászati főfelügyelő LALLEMAND és ÜHESNEAU bányász- 

mérnökökkel együtt az Annales des mines m. évi folyamában közzétették az adato- 

kat, melyeket a földkéreg mozgásának megfigyelésére szolgáló igen érzékeny mű- 

szerekkel szerveztek. 

Észleleteik czélja az volt. hogy meggyőződést szerezzenek maguknak, vajjon 

a köszénbányákban koronkint nagyobb mennyiségben fellépő robbanó gázok fejlő- 

dése nincsen-e valami összefüggésben a föld kérgének mozgásaival és a földrengé- 

sekkel? mert a levegő nyomásának változásait nem találták elegendő oknak a 

robbanó gázok fejlődésében mutatkozó gyors változások előidézésére, sőt inkább 

azt gyanították, hogy a föld kérgében történő kisebb mozgások is oly dislocatiókat 

okozhatnak, melyek rendesen észre sem vehetők, de a kőzetekben levő gázoknak 

szabadabb utat nyitva, rögtöni fejlődésüket előidézhetik. 

Szükséges volt e végre a bányalevegő gáztartalmának változásaival együtt és 

egyidejűleg a föld kérgének leggyöngébb mozgásait is folytonos figyelemmel kísérni, 

hogy az e mozgásokban észlelt erősbüléseket vagy enyhüléseket a gázok fejlődésé- 

ben tapasztalt változásokkal összehasonlíthassák. 

Az így szerzett adatokat rendszeresen gyüjtve és feljegyezve remélhető, hogy 

épen úgy, mint a meteorologiai észleletek gondos feljegyzése következtében most 

már meglehetős biztossággal néhány nappal előre meg lehet jósolni a viharok kitö- 

rését, úgy lehetséges lesz idővel néhány nappal előre figyelmeztetni a bányászokat, 

hogy különösen óvatosak legyenek, mert a gázok nagyobb mennyiségben fognak 

fejlődni. 

Az adatok, melyeket CHawxcougrors közzé tett, még eddig nem elégségesek, 

hogy e kérdésben határozott véleményt mondani lehessen, mert csak egy pár 

hónapi észleletekre vonatkoznak, de mégis, már ez adatokból is meglepően kitűnik 

egy bizonyos viszony, melyben a föld kérgének mozgásai a fejlődő gázok mennyi- 

ségével állanak, úgy hogy az észleletek folytatásától és gondos feljegyzésétől igen 

érdekes és hasznos eredmények várhatók. 

OHANCOURTOIS mindenekelőtt beutazta az ő két mérnökével Olaszországot, hol 

már régebb idő óta vannak a földkéreg mozgásainak megfigyelésére szolgáló állo- 

mások, itt tanúlmányozta az alkalmazott műszereket és visszatérvén, Párisban a 

bányászati akadémián és Douaiban a felügyelőket képző bányáaiskolánál rende- 

zett be észlelő állomásokat. Az itt szerzett adatok közzététele alkalmával leírja a 

használt műszereket is és fejtegeti a földkéreg mozgásainak okait. 

A. földkéreg mozgásai okának megérthetésére legalkalmasabbnak tartja azt az 

elméletet, mely föltételezi, hogy a föld valaha egészen izzón, folyós állapotban volt 



A FÖLDKÉREG MOZGÁSAINAK MEGFIGYELÉSE. 98 

és külső része meghülvén, belseje aránylagosan vékony kéreg alatt most is izzón 

folyó tömeg. A kihülő részek összezsugorodásából eredő feszültség legvalóbbszinű 

oka a föld felületén tapasztalható dislokáczióknak, gyűrődéseknek és csuszamlások- 

nak, valamint a most is észlelhető mozgásoknak, mert az erők most is folytonosan 

működésben vannak. 

Hogy a megmerevült kéreg alatt mindig nagy feszültségű gázoknak is kell 

lenni, az természetes, mert az izzó folyadék megmerevedése közben kiválnak belőle 

a gázok, melyek okozzák azután a felület emelkedését és az eruptiókat. 

Nem tartja valószínűnek, hogy az eruptiókát az izzó tömeggel rögtön érint- 

kezésbe jövő víz okozhassa, mert nem tartja lehetőnek, hogy a felületről a víz 

folyó állapotban az izzó tömegig beszivároghassék. Valóbbszinűnek tartja azt a 

magyarázatot, hogy a föld kérgének összehúzódásából eredő dislokácziók követ- 

keztében a kéreg belső feléről vízzel impregnált tömegek lebukhatnak az izzó folya- 

dékba, és így gyors gőzfejlődést okozva erupcziókat idézhetnek elő és földren- 

géseket. 

Azt az elméletet, mely szerint a földrengéseket a nap és hold vonzó ereje 

okozná, mely az izzón folyó tömegen is úgy, mint a tengereken apályt és dagályt 

idéz elő, nem tartja elegendőnek a tüneménynek általános megfejtésére, de 

elismeri, hogy némely esetet csak ez elmélet segélyével lehet megmagyarázni. 

Megemlíti azután még, hogy lokális földrengések a földkéreg belsejében levő 

üregek beomlásából is keletkezhetnek. 

A földkéreg mozgásában négyféle tüneményeket különböztet meg : 

1. a lökéseket, 

2. a rezgéseket, 

3. gyenge mikroseizmikus hullámzásokat, 
4. lassú ingásokat, osczillácziókat. 

A lökések rövid ideig tartanak, szintes vagy függélyes irányúak és kisebb- 

nagyobb időközben következnek egymás után. 

A rezgó mozgások igen gyorsak, gyorsan terjednek, időszakonkint jelentkez- 

nek és rövid időközökben ismétlődnek. 

A gyenge hullámzások folytonos mozgások, hosszabb ideig tartanak, mint 

az előbbiek, s ámbár műszerek nélkül nem érezhetők, órákig s napokig eltar- 

tanak. " 

A lassú ingások nem okoznak megmérhető mozgásokat a föld felületén, hanem 

abban állanak, hogy a föld felülete nagy terjedelemben kissé alább száll vagy emel- 

kedik lassan és folytonosan. 

Ezeken kívül megemlíti még a secularis mozgásokat is, melyek a földfelület 

niveauját állándóan megváltoztatják. 

A gázok fejlődését a bányákban főképen a földkéreg rezgésetvel és gyenge hul- 

lámzásáíval találta aránylagosnak és föképen e mozgások megfigyelésének módjait 

fejtegeti. 

A lökések és rezgések képezik azokat a tüneményeket, melyeket földrengés- 

nek nevezünk, az ezek megfigyelésére készült műszerek a seismografok. 

A gyenge hullámzások megfigyelésére szolgálnak a mikroseismografok és 

tromométerek ; a lassú mozgások pedig egy hosszú függélynek a függélyes iránytól 

való eltéréséből észleltetnek. A sseculáris mozgásokat a partokon a tenger színének 
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gülyedésével vagy emelkedésével, vagy pedig hosszú vonalak ismételt lejtezésével 

konstatálhatjuk. 

A seismografok igen komplikált és finom szerkezetű műszerek, főalkat- 

részük függélyek a horizontális, és szintes emeltyűk a vertikális mozgások jel- 

zésére. 

A függélyekre nézve azt a tapasztalatot tették, hogy némely esetben teljesen 

érzéketlenek, míg máskor igen érzékenyek. Ezt onnan magyarázzák, hogy ha egy 

függély akasztó pontját olyan gyorsasággal mozgatjuk, mely megfelel a függély 

ingásai számának, akkor a függély is ingani fog, ellenben ha gyorsabban vagy 

lasabban mozgatjuk, akkor a függélyben is úgy, mint a rezgő húron, csomópontok 

keletkeznek, s mivel az akasztó pont és a függély súlypontja mindig ilyen csomó- 

pont, a függély vagy nem, vagy csak lassan mozdúl. 

Az 1880. november 9-én Zágrábban érzett földrengést, melyet Velenczén 

túl Olaszországban sehol sem lehetett érezni, az Olaszország déli részén felállított 

hosszú függélyek egész határozottsággal megjelölték, míg a rövidebb függélyek 

nyugton maradtak ; rövid idő múlva azután 1881. január 24-én Bolognában olyan 

erős földrengés volt, hogy kémények ledőltek és falak megrepedtek ; ez alkalomnál 

a hosszú függélyek alig mozdúltak, a rövidek azonban híven megjelölték a föld- 

rengést. 

Altalánosan úgy találták, hogy az 1 méternél rövidebb függélyek a tulajdon- 

képeni földrengések, lökések és rezgések jelzésére, az 1 méternél hosszabb függé- 

lyek pedig a hullámzó és ingó gyenge mozgások jelzésére alkalmasak. 

A lökések megfigyelésére kétféle műszert használnak, az egyik csak figyel- 

meztet arra, hogy lökés történt, a másik pedig jelzi a lökések irányát. 

Figyelmeztetőűl akármiféle tárgy szolgálhat, mely úgy van felállítva, hogy a 

legkisebb lökésre is felbukik. Ilyen Csccmi egyszerű és érzékeny figyelmeztető 

készüléke, mely egy háromlábú állványba erősített hosszú vékony rúdból áll, a 

rúdon egy fémgömb tetszés szerinti magasságban megerősíthető, miáltal igen moz- 

gékonynyá válik, úgy hogy a rúd végére tett kis fémlapnak a talaj legkisebb lökésé- 

től is le kell esni. A leesett fémlapocskát ismét fel kell tenni, hogy a műszer újabb. 

lökéseket jelezhessen. 

BERTELtI figyelmeztetője már komplikáltabb szerkezetű, de folytonosan mű- 

ködik. A háromlábú állványból kiálló tekercs végére BERTELLI egy fémgolyót erő- 

sít, melyben egy kis vascsésze nyugszik, melynek fenekéről egy kúpalakú vasszög 

emelkedik ki a csésze magasságának mintegy kétharmadáig; ha a csészébe kéneső. 

öntetik, úgy, hogy a szög magasságát épen elérje, annak felülete a kapillaritás 

következtében a középen be lesz horpadva. BERTELLI e csésze felibe egy tekercsen 

fücgő fémgömböt akaszt fel, melyből egy vékony tű nyúlik le úgy, hogy nyugvó 

állapotban a tűnek hegye majdnem érinti a csészében levő szög hegyét, tehát a 

kéneső által képezett mélyedés közepén áll. A háromlábú állvány, valamint a füg- 

sély akasztó pontja is egy elektromos teleppel vannak összeköttetésben, úgy hogy 

a talaj mozgásánál a tű hegye a kénesőt érintve összeköti az elektromos vezetéket 

és áramot indít, mely a lökésnek megtörténtét és ismétlődéseit egy arra alkal- 

mas készüléken feljegyzi anélkül, hogy a műszert minden jelzés után újra kellene 

beállítani. 
A lökések irányának és minőségének jelzésére már sokkal komplikáltabb szer- 
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kezetű műszereket használnak. Ezek között legegyszerűbb a CxzccnrI-é, ki a horizon- 

tális lökések jelzésére egy függélyt, a vertikális lökések jelzésére pedig egy szintes 

emeltyűt használ. A függély végére egy elefántcsontból készült hegyes pálczika 

van alkalmazva, úgy, hogy az alatta elvonuló kormozott felületű papirszalagot 

érintse. Egy külön függély, melynek hegye kéneső-csészébe ér, minden lökésnél 

elektromos áramot indít, mely a papirszalagot egy dobról lejáratja; a függély vége 

tehát ekkor a szalagon jelezni fogja a lökés irányának horizontális komponensét. 

A szintes emeltyű vége pedig két más emeltyű segélyével viszi át a nyert lökést 

egy hasonló író-készülékre, mely e szerint a lökés irányának vertikális kompo- 
nensét fogja jelezni. Az elektromos áram egyszersmind egy óraművön megjelöli a 

lökés idejét. 

A papirszalagon jelzett vonalakból azután ki lehet találni bizonyos határok 

közt a lökések irányát, számát és nagyságát és úgy tapasztalták, hogy minden lökést 

a talajnak rezgése előz meg, mely nehány másodperczig eltart, míg azután a 

hevesebb lökés bekövetkezik, a lökések egy ideig ismétlődnek s végre úgy, mint a 

kezdetben, lasúbb rezgésekben végződnek. 

Hasonlók és még komplikáltabbak a többi seismografok is, de mindnyájuknál 

egy függély jelzi a lökés szintes irányát, és egy emeltyű a vertikális irányt, a kénesős 

csészébe nyúló tű zárja vagy megszakítja az elektromos áramot, melv a lökések 

kezdetével az órát megindítja, az óra mutatója pedig legombolyítja a jelző papirt 

hengeréről. 

A rezgő mozgások jelzésére szolgáló készülékek, a mikroseismografok külön- 

féleképen szerkesztetnek, legegyszerűbb a GaLnLri-féle, melylyel a rezgések erős- 

ségét is meg lehet mérni és ezért setismodinamométernek neveztetik. 

Ez egy falba erősített többszörösen meghajlított vasrúdból áll, melynek vége 

a fal legkisebb mozgására rezgésbe jön és e rezgéseket egy írópálczikával az alatta 

elvonuló papirszalagra feljegyzi; mennél erősebbek a rezgések, annál hosszabbak 

lesznek a papirra írt vonalak. Ez az egyszerű készülék igen érzékeny és ha a papir 

legombolyítását egy óramű eszközli ; a rezgések számát, erejét és tartamát pontosan 

feljegyzi. 

A. Rossi-féle mikroseismograf egy olyan függély, melynek ingásai 1 egész 

másodperczig vagy rövidebb ideig tartanak, e függély közől van 4 rövidebb külön- 

féle hosszas ágú függély felakasztva, melyeknek hegyes végei kénesős csészékbe 

nyúlnak, e kisebb függélyek vékony fonalakkal oda vannak kötve egyrészt a középső 

nagy függély súlyához, másrészt pedig az állvány lábaihoz, de úgy, hogy e fonalak 

a kis függélyeknél mintegy 155 foknyi szögletet képeznek. Minden czésze, és a kis 

függély akasztó pontja egy elektromos készülékkel van összekötve, úgy, hogy ha 

a nagy függély súlya valamely csésze felé mozdúl, a kis függély tűje bezárja a 

vezetéket, áramot indít, mely a megfelelő készüléken á rezgést vagy mozgást 

feljegyzi. 

A gyenge hullámok megfigyelésére is alkalmasak az ilyen mikroseismografok, 

ha a középső függély legalább is 172 méter hosszú. 

Egyébiránt pedig a tromométerek szolgálnak e czélra, melyek egy 172 méter 

hosszú függélyből állanak, mely egy tű finom hegyében végződik. A tű hegyének 

mozgásait egy mikroskóppal kell megfigyelni, mely mikrométerrel is el van látva, 

úgy, hogy egy milliméternek századrésze megmérhető vele. A függély legnagyobb 



28 PÉCH ANTAL: A FÖLDKÉREG MOZGÁSAINAK MEGFIGYELÉSE. 

része egy fémcsőben van, alsó része pedig egy üvegesőben, úgy hogy a levegő 

mozgásának a függélyre semmi befolyása sem lehet. 

A mikrofont is felhasználták a földkéreg mozgásainak megfigyelésére. Az 

ilven mikrofonnak a közönségesnél súlyosabbnak kell lenni, hogy a talajra jól 

ráfeküdjön. 

Rossi egy ilyen mikrofonnal egy solfatarában igen erős hangokat hallott. 

A lassú osczillácziók megfigyelésére még ezeknél is érzékenyebb készüléke- 

ket használnak. ABBADIE franczia tudós e végre egy 10 méter magas beton-oszlopot 

állított fel, melynek belseje 4 méter átmérőjű aknát képezett. Az akna szája el volt 

zárva egy rézlappal, melynek közepén 21 milliméter nagyságú nyilás volt, melyben 

4 egymást keresztező platindrót volt kifeszítve. Az akna fenekén egy köőlapba 

illesztve állott egy vascsésze kénesővel. A csésze felett egy 103 "nm átmérőjű achro- 

matikus lencse volt alkalmazva 10 m. gyujtó távolsággal. A lencse nem feküdt egé- 

szen szintesen úgy, hogy a 4 platindrót képe, melyet a kéneső tükre visszaadott, 

az oszlop tetején alkalmazott tükörben nem fedte a drótok közvetlen képét, hanem 

külön képet adott, melynek távolságát a közvetlen képtől megismerni lehetett. Ha 

a kéneső felülete mindig merőleges marad az akna tengelyére, akkor e távolság 

nem változhatik; de valójában azt tapasztalták, hogy az óráról-órára változik és 

ritkán egyenlő reggel az estelivel. 

A készleteket a földkéreg mozgásának megfigyelésére szolgáló műszerekkel a 

múlt évben februárban kezdték meg és pedig Párisban a bányászati akadémián 

egy tromométerrel és egy mikroseismograffal, a douai-i bányásziskolánál pedig egy 

tromométerrel. : 

A párisi tromométer csak igen gyenge mozgásokat jelzett, a douai-i állomá- 

son nyert adatok sokkal érdekesebbek, mert azt látszanak bizonyítani, hogy a föld- 

kéreg hullámzásainak és rezgéseinek erősbödésével vagy gyengülésével emelkedik, 

vagy apad a bányalevegőnek gáztartalma is. 

A kisérletek folytattatnak és adatai óránkint pontosan feljegyeztetnek a lég- 

nyomás, szélirány és hőmérsék változásaival együtt. A bányalevegő gáztartalmának 

kimutatását az Anzin-társulat Herin-bányája szolgáltatja. 

A földkéreg mozgásainak megfigyelésére Francziaországon és Olaszországon 

kívül Japánban is vannak állomások, melyek észleleteiket rendesen feljegyzik, de 

csak a franczia douai-i állomás jegyzi egyszersmind a bányalég gáztartalmát is, úgy 

hogy a bányászatra nézve csak ennek megfigyeléseiből várhatók érdekes eredmények. 

A többi állomások feljegyzéseiből csak az konstatálható, hogy a föld kérge soha 

sincs teljes nyugalomban, folytonosan rezeg és e rezgések erősebbek télen, mint 

nyáron, valamint a földrengések is gyakoriabbak télen, mint nyáron. A hold állásának 

is van némi befolyása a földrengésekre, apály idejében gyakoribbak lökések, mint 

dagály idejében. A légsúlymérő állásának is van befolyása a földkéreg mozgására, 

valahányszor a légsúlymérő a középálláson alább száll, és ez állását egy pár napig 

megtartja, ilvenkor mindig gyakoribb rezgéseket jelez a tromométer is, míg a lég- 

súlymérő magasabb állásánál a tromométer nyugodtabb. 

CHANCOURTOIS jelentésének teljes fordítása megjelent a rBerg- und Hütten- 

minnisches Jahrbuch der Bergakademien in Leoben und Piibramv múlt évi 4-ik 

füzetében, melyből azok, kiket a dolog érdekel, bővebb értesítést nyerhetnek. 
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AZ. INFUZORIA-FÖLD TECHNIKAI JELENTŐSÉGE. 

Ide vonatkozólag a .Chemisch-technische Bibliothekv 143. kötete jeles dol- 

gozatot közöl KRATZER HERMANN tollából. " 

Húsz éve körülbelűl, hogy a vízűüveg az ipar terén magának utat tört, úgy 

hogy előállítása jelenleg már czélszerűen és jutányosan eszközöltetik. Szerző, ki 

már ávek óta mint kitünő vegyész és szakirodalmi iró ismeretes, jelen munkában a 

vízüveggyártást úgy a tudomány mint a gyakorlat mai álláspontja szerint egész 

terjedelmében népszerüen előadni igyekszik, első sorban mindig a gyakorlat szük- 

ségletét tartván szem előtt. 

Nem kevésbbé mint a vízüveget, az ipar az infuzoria-földet (kovaföld, csiszoló- 

pala, menilitpala) is sokféleképen alkalmazza és feldolgozza, mely érdekes anyagot 

szerző szintén beható megbeszélés tárgyává teszi. A könyv azon részei, melyek a 

vízüveg és infuzoriaföld alkalmazásáról szólanak, ú. m. a vízüvegnek mint mester- 

séges kövek előállítására szolgáló anyag, mint xtapaszv, xsvízüvegmázo?, rvízüveg- 

festék, annak alkalmazása a szappan- és papírgyártásnál, festészet, nyomdászat, 

fehérítés és gyapjú mosásánál, továbbá az infuzoriaföldnek felhasználása a dinamit- 

gyártásnál, likacsos tűzálló kövek, szűrők, köszörűkövek előállítására, gözvezető 

csövek, gőzhengerek és kazánok borítására, értékesítése az ásványsavak, petroleum 

és borszeszsűrítésénél, felhasználása piszkos olajok és egyéb folyadékok, fémek és 

üvegtáblák tisztítására, üveggyártásra, mintázó anyagok előállítására, szerves anya- 

gok zsírtelenítésére, tűzbiztos pénzszekrények kitöltésére és végre trágyaképen a 

mezőgazdaságban, az ezen anyagokat felhasználó iparnak és kereseti módoknak 

igen értékes alapos felvilágosításokat adnak és gyártásukra nézve beváló útmutatá- 

sokat szolgáltatnak. 

A nevezett gyártási módokra szolgáló nyersanyagok nálunk is előfordúlnak, 

mint azt a m. kir. földtani intézet által kiadott cAz agyag-, üveg-, czement- és 

ásványfesték-iparnak szolgáló magyarországi nyersanyagok részletes katalógusá - 

ban Matyasovszky Jakab és Petrik Lajos uraktól pag. 82, 84 és 86 látjuk, és melyből 

kitűnik, hogy a vízüvegre való nyersanyag Hunyad-. Zólyom, Krassó-Szörény, 

Fogaras, Szolnok-Doboka, Ung, Máramaros, Abauj-Torna, Esztergom, Komá- 

rom, Bihar és Maros-Torda megyékben, az infuzoria-föld pedig Zemplén, Nó- 

grád és Baranya megyékben nagy mennyiségben található. 

Különösen az utóbbinak Kröátzer munkája által kitüntetett és részletesen 

tárgyalt sokféle alkalmazása fölkeltheti a figyelmet iparosi körünkben ezen, nálunk 

még parlagon heverő iparág felkarolására annyival inkább, miután, mint fent 

látjuk, e nyers anyagok hazánk ásványkincsekkel áldott földjén, a nagyban gyár- 

tásra is bőségesen rendelkezésre állanak. 

(Gede e 

- Wasserglas und Infusorienerde, deren Natur und Bedeutung für Industrie, 

Technik und Gewerbe. Chemisch-technische Bibliothek, Bd. 143. M. 32 Abbildungen. 

Wien, A. Hartlebens Verlag. 
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IRODALOM. 

(1.) IskevY BéLa: Nagyág földtani és bányászati viszonyai. (A m. kir. 
természettudományi társulat megbizásából. Budapest, 1885. 49. VI és 
108 old. 4 térképpel és 23 fametszettel.) 

Ezen tellurérezekben való gazdagságát illetőleg Európában páratlan bánya- 

vidéket tárgyaló legújabb mű létrejöttét Semsex Awpok úrnak, a magyar természet- 

tudományi intézetek szakértő és bőkezű pártfogójának köszönjük, ki ezen nemes 

czélra 1200 forintot ajánlott fel pályadíjul. 

A. bányászati feltárások ezen érdekes és hézagot pótló munkában a tudomány 

haladásának megfelelő módon tárgyaltatnak; az erre vonatkozó tanulmányok 

részint a helyszinén gyűjtettek, részben a már létező irodalomból meríttettek. A mű 

öt részre oszlik, megbeszélvén Nagyág földtani viszonyait (21—27. old.), az ottani 

trachitokat (31—51. old.), az ércz-fekhelyeket (52—73. old.) és azoknak töltelékét 

(16—91) és végre Nagyág jelenét és multját (93—107). 

Mint függelék következik még a nagyági bányák nemesércz-termelése 

1748—1882-ig, melyből kiderül, hogy a nagyági bányák ezen időszakban 

40,058 klgr. arany-ezüstöt és 12,320 klgr. rezet szolgáltattak. 

A nagyági bányászat a cHajtós trachithegységben mozog, melynek leg- 

magasabb pontja 1047 "V a Csetráshegységnek délkeleti nyulványát képezvén, kelet 

és délfelé hullámos dombvidék által vétetik körül. 

Ugy a külszinen, mint a bányában észlelt feltárásokból kitünik, hogy a 

trachithegységnek kelet-nyugotra dűlő alapját és az említett reá települő domb- 

vidéket a mediterrán emelet kőzetei (konglomerátok, homokkövek, vörös homokos 

agyagok és alárendelt, kövületeket tartalmazó mészkövek) képezik, és hogy az 

utóbbiak a bányavárostól dél-nyugatra a szármát emelet rétegei által felülrakodvák. 

Öregebb phyllitek, úgy mint mezozoi üledékek és eruptivkőzetek, melyek a 

távolabb környéken ismeretesek, az érczfekhelyekkel látszólagos viszonyban nem 

állanak és igy a megbeszélés tárgyát e helyen nem is képezhetik; kiemelendő 

azonban, hogy a trachit a mediterrán kőzetek kisebb-nagyobb rögeit körülzárja ; 

sőt a bányaszelvények szerint az utóbbiakat még be is takarja, és hogy másrészt a 

trachit görgetegei is a szármáti konglomerát összetételében részt vesznek. A. trachit 

főerupcziója tehát csak is a neogén korszak végén történhetett. 

i A trachit főzöme — §SzaBó tanár osztályozása szerint — kvarcz és biotit- 

tartalmú trachit, melynek lényeges porfirosan kivált elemei egy labrador és 

andezin közt álló triklin földpát, szarufényle és magnetit. Ehhez járulnak mint 

állandó, de mennyiségre nézve ingadozó elegyrészek, a biotit és a kvarcz, mig az 

augit és az apatit csak járulékos kőzetek szerepével birnak. Az ép kőzeten az alap- 

anyag sárgás fehér, egészen világos szürkés szinű. 

Ezen uralkodó trachitfaj mellett, mely más  szerzőknél mint zöldkő, 

porfir, propilit, dacit, andesit stb. elnevezéssel szerepel, találtatik még amfibol- 

labradorit-trachit, mely a nagyági Kálváriahegy övében egy kis kupot képez és 

valamivel fiatalabbnak, szármátkorúnak látszik. 
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Az uralkodó trachit számtalan válfajokat tüntet föl; de ezek úgy előjövetelük 

mint petrografiai jellegüknél fogva egymással oly szoros összefüggésben állanak, 

hogy csak is egyféle eruptiv formáczióba foglalandók össze. És tényleg majd vala- 
mennyi a fent röviden leirt kőzet elváltozásaiból származik. 

Az uralkodó trachitnak az évek multán történt elváltozása, eltekintve a 

légbeliek által a felületen előidézett mállástól, INgex szerint kétféle. Először ama 

természetében még fel nem derített folyamat észlelhető, mely főkép a szarufényle 

és augit chloritosodása, a biotitnak talkszerű anyaggá való átváltozása és a carbo- 

nátoknak és a vaséleghydrátnak különválása által az alapanyagban jellemeztetik és 

melynek végeredménye mint zöldkömódosulat ismeretes. A trachit zöldkő- 

módosulata különösen a trachittömeg központi részén mutatkozik, de leg- 

hatalmasabban látni ezen folyamat működését az eruptivtömeg középső és legalsóbb 

részén, miért is feltehető, hogy forrása az erupczió kiindulásának mélyében 

keresendő. 
A zöldkő és ép trachit között létező egyedüli eredeti különbség az, hogy a 

zöldkőben kevesebb a kvarcz és pedig talán azért ; miután az erupczió egy utolsó 

bazikusabb utólökését képviselve ez által az eleinte feltóduló és lávaszerűen kiáradó 

trachitkiömléstől eltér. ; 

Egy másik, erősebben bomlasztó szerben (kénessav és hidrogén) rejlő átvál- 

tozás kizárólag a telérhasadásokban és alkalmilag azoknak érezezel és telér- 

anyaggal való kitöltésében és a zöldkő kaolinosodásában nyilvánult. 

Helyenkint még a trachitnak kovasavval való áthatolása (rhyolit) következett 

be, ezt malomkőporfirra átváltoztatván. (A Costa mare hegyen.) 

Fel kell azonban említenünk, miszerint a trachitnak chloritos módosulata 

a telérekkel szintén szoros viszonyban áll. 

Mint igen nevezetes, az érczhegység övében észlelhető jelenség még a 

glauch-telérek említendők fel, azaz a mellékkőzettől élesen elkülönített, sokfelé 

elágazó hasadások, melyek kitöltése egy majd szilárdabb. majd egyszerü, sötétszinü 

alapanyag, melyben a mellékköőzet töredéke (a zöldkötrachit, homokkő és konglo- 

merát) beágyalva találtatik. Ezen telérek vastagsága rendesen 5— 20 fn -ig válta- 

kozván, az egyik oldalon némelykor majd elenyészik ; mig a másikon 20 méterig 15 

felszáll. 

Miután ezen glauch-telérek, melyek azonosak a Vöröspatakon és egyéb 

magyarországi és erdélyi bányákban ismeretes .Glammal, vetődéseket nem képez- 

nek, kitöltésök nem hasonlítható össze a németországi harz-hegység teléragyag- 

palával; eredetük inkább intrusiv és keletkezésök az iszapvulkánok képződéséhez 

hasonló módon magyarázható meg. INgex véleménye szerint a nagy nyomás követ- 

keztében, melyet a trachit az alapját képező megáztatott mediterrán üledékekre 

gyakorolt és az evvel összefüggő csuszamlások folytán a trachitban telér-hasadás- 

rendszer keletkezett, melybe a mellékkőzet pusztulásának anyaga finom iszap 

alakjában, meg a hasadás oldalairól levált töredék benyomódott, ugy hogy a 

glauchképződés a trachit erupcziója által ujonnan alkotott tektonikai viszonyok 

mechanikai következménye lenne, mely új, eddig még nem méltatott geologiai 

képződményt képviselne. 

A nagyági ércztelérek, melyek kivétel nélkül fiatalabbak mint a glauch-telérek, 

egy hosszúra nyúlt szakadványdús telérhálózatot képeznek, melynek egyénei 



aA IRODALOM. 

meredek nyugati dülés mellett észak-észak-nyugat és észak-észak-keleti csapás : 

között, nagy állhatatlanság, gyakori elágazások, találkozások, egyáltalán mindazon 

jelenségek által kitünnek, melyek az egyéni önállóságot gyöngiteni szokták. Az 

egyes hasadások vastagsága igen változó ; átlagban 10—20 fn -re tehető. 

Eoynehány ismert éreztömzs számtalan elágazó telér és szakadvány csomó- 

pontját képezi; ez áll az eruptivbrecciák és glauch-tömegekre nézve is, melyekbe a 

telérhálózatok behatolnak. Mind legfiatalabb képződések a meddő agyagtellérek 

tekintendők. 

Mig a glauch-telérek mint bedűlési hasadások tágabb értelemben vehetők, a 

trachithegység hossztengelyében, vagy inkább az ennek belsejében elterjedő zöldkő- 

trachitövvel összeeső, érezezel telt telérhasadáshálózat keletkezése kívülről működő 

erőknek tulajdonitandó. 

ISxgEY szerint az éreztelérek hasadásai gyűröődésnek vagy torziónak ered- 

ményét képezik és a trachittömegre egyenetlenül működő (mint a Daubrée-féle 

üveglemeznél) oldalnyomás következtében képződtek volna; mely nyomás oka 

a földkéreg általános, hegyalkató toló mozgásaiban keresendő lenne. 

A telérhasadások kitöltése annyira változó, hogy HöFER szerint 3 formáczió 

különböztethető meg, mely formácziók egymásba átmennek és kiterjedésre nézve 

sem engednek szoros meglhatárolást. 

Ezen telérformácziók jellegét a következő táblázat tünteti elő, melyből egy- 

úttal e három formáczió paragenetikus viszonyai is kivehetők. 

4 I. Kvarcz-tellur- . II. Karbonátos tellur- III. Kénes érczek 
Paragenezis : 

formáczió: formáczió : formácziója : 

1. Csoport : kvarcz kvarcz kvarcz 
alabandin galenit 

tetraedrit sphalerit 
2. Csoport : tetraedrit pyrit tetraedrit 
(kénes érczek) pyrit pyrit § 

chalcopyrit 
bournonit bournonit stb. 

kvarcz kvarcz (szarukő) kvarcz 
nagyágit nagyágit 
műüllerin müllerin(sárgaérez ) 

3. Csoport : krennerit 
(tellurérezek) sylvanit sylvanit (ritkán) 

petzit (arany?) petzit 

mangánpát mangánpát 
4. Csoport : mészpát mészpát 
(karbonpátok) barnapát barnapát 

krist. kvarez szarukő szarukő 
arzén, kén, pyrit, antimonit, arzén, 

5. Csoport : markasit , chalco- baryt, gipsz, 
(másodlagos ásvá- pyrit, baryt, bour- realgár,  auripig- 

nyok) nonit (?) ment stb. 
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A negyedik részben szerző még a nemes érczek előfordulásának kérdését 

nagyon is találóan tárja elénk, szellemdús következtetéseit igy folytatván : 
, Általános szabályt, mely szerint meg lehetne itélni és esetről-esetre kijelölni, 

hol fordulnak elő a nemes éreczek, nem ismerünk, és alig fogunk valaha ismerni. 

Ha már ritkán sikerül valamely vidéknek földtani szerkezetéből a félig feltárt érez- 

fekhelyek még láthatatlan folytatására megbizható következtetést vonni, fekvésüket 

és kiterjedésüket megközelítőleg meghatározni : még sokkal bizonytalanabb minden 

vélemény, melyet a fekhelvek kitöltésére, tehát a nemes érczek tényleges elő- 

fordulására nézve koczkáztatunk. És mégis e czél felé törekszik a bányász és ez a, 

kérdés az, melyet ő újra meg újra fölvet. 

A tudománynak itt hallgatnia kell, mivel az érezképződés bonyolódott folya- 

matát teljesen áttekinteni nem képes, de a gyakorlat, mely a szigorú okadatoláshoz 

kötve nincsen, tapasztalati szabályokkal igyekszik e hiányt pótolni és ama kérdésre 

nem ugyan általános érvényű, de esetről-esetre beváló feleletet adni. 

Nincsen nevezetesebb bányavidék, a hol ily tapasztalati szabályok az idő 

folytán ki nem fejlődtek volna; némelyek talán elhamarkodva képződtek s idővel 

ismét elenyésznek, de sok közülök határozott értékkel bir és egy, bár még ismeretlen 

természeti folyamatot látszanak kifejezni. 

Vannak olyanok, melyek sok, egymástól távol eső vidékeken ismétlődnek 

és azért már általánosabb érvényűek ; mig mások éppen csak helybeli jelentőségűek. 

E szabályoknak némelyike oly jelenségekre vonatkozik, melyeknek természeti okát 

félig meddig fel is tudjuk ismerni, de ez aránylag csak kevésről mondható ; több- 

nyire ép oly önkényszerűeknek látszanak, mint az ismeretes helybeli időjárás-jelző 

szabályok, melyeket szintén nem szabad mindig elvetnünk csak azért, mivel 

okszerűen megmagyarázni nem tudjuk. Én ellenkezőleg azt vélem, hogy kötelessé- 

günk mindezen tapasztalatokat — természetesen kritikai szemmel — gyűjteni és az 

utókorra hagyni, mely az ily adatoknak talán már nálunk jobb hasznát veheti." 

Nagyágon is vannak ilyen tapasztalatok, melyek a nemes érczek felkeresésé- 

nél utmutatókul szolgálnak, és főkép GRimm, DEBRECZENYI és HöFER érdeme, hogy 

reánk jutottak. Ha visszapillantunk arra, a mit a nagyági telérhálózat bonyolodott- 

ságáról, a telérek csekély önállóságáról, töltelékük változatosságáról mondottunk, 

könnyen megértjük, mily fontosak lehetnek ezek az útmutató vezérfonalak a nagyági 

bányászatra nézve, mely HixGEwau kifejezése szerint örökös kutatáshoz hasonlit." 

A mellékkőzet befolyását a telértöltelékre illetőleg, kétséget nem szenved, 

hogy mállási állapota nemcsak a hasadékok alakjára, hanem töltelékükre is van 

befolyással. 

Nagyon szilárd és üde kőzetben a telér nem csak összenyomódik, de nemes 

tartalmát is el szokta veszteni; túlságosan mállott trachitban a gazdag érczek 

szintén ritkábbak. Legkedvezőbb a mállásnak közepes foka, melynél a kőzet szine 

halaványzöldes vagy fehéres, keménysége csekély (körülbelül a caleité), de még 

- Ez a helyes álláspont; a bányászszal karöltve kell gyűjtenünk ezen adatokat, 

melyek segítségével talán sikerülni fog, az e téren még uralgó homályba idővel némi 

világosságot hozni. Ref. 
"- Ezt minden nemes ércz-, sőt némely kőszénbányászatrólis lehet mondani. 

Ref. 

Földtani Közlöny. XVII. köt. 1887. 9 
J 
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nem agyagnemű vagy egészen kaolinszerűvé vált. A pyrittel való impregnáczió jó 

jelnek vétetik. A trachitnak csíkos kinézése, mely nem rétegszerű kiképződéstől, 

hanem csak a szinezés szalagszerű változásától ered, némely esetben gazdag érez- 

csapással jár. Mindezek a vonatkozások úgy is foghatók fel, mint a telérhasadé- 
kokban keringő oldatok hatásai a mellékközetre. 

Az üledékes mellékkőzet a gazdag érczek lerakodásának egészben véve nem 

látszik kedvezni, megjelenését azért nem örömest látja a bányász. Másrészt azonban 

sok esetet ismerünk, melyben épen ilyen mellékkőzetben szép termelés volt, úgy 

hogy ez a szabály csak megszorítással fogadható el. 

Oly esetek, melyekben a telér az eruptiv és a szedimentkőzet határán gazdag 

érczeket adott, igen számosak. 

A glauch befolyására nézve eltérők a nézetek. Ott, hol a telér hosszú 

kiterjedésben valamely glauchot kisér, az utóbbinak nemesítő befolyása nem jut 

érvényre, és nem tapasztaltam, hogy az ilyen telérek mindig gazdagabbak volnának, 

mint a nem glauchosak. Ha a telér valamely vastagabb glauchba egészen becsap, 

alakja többnyire igen szabálytalanná válik és értéke is rendesen csökken. 

Ellenben jó befolyást tulajdonít a bányász oly glauchnak, mely a hegyes szög 

alatt érinti a telért, vagy a melyben a telér keresztülvág. 

Sok érczbányában azt tapasztalták, hogy a telérek keresztezési pontjai 

különös gazdagok. Nagyágon épen az ellenkező nézet uralkodik, még pedig az 

eddigi tapasztalások szerint jogosan; itt a dús érczcsapások nem a keresztpontokon, 

hanem azoktól némi távolságban ( 1, 2—3 méternyire) szoktak fellépni. GRiummtanusága 

szerint a hires Magdalena-telért, mely azután a bányaműnek sok éven át főtámasza 

volt, tizenkét izben érintették keresztbe menő telérvágások. de mivel ezeken a 

pontokon mindannyiszor meddőnek bizonyult, további figyelembe sem részesült 

mindaddig, mig később véletlenül, más ponton, melyen nem volt keresztezés, érin- 

tették, és rendkivül gazdagnak mutatkozott. 

Ily esetek bizonyosan gyakran fordultak elő, mert az a két író, ki a nagyági 

bányaműveket ismerte, — GRIMM és DEBREczENYI — egyaránt erősítik a fentebbi 

szabályt. 

Még számosabbak azok az esetek, melyekben a főtelértől elszakadó 

(illetőleg hozzá csatlakozó) többnyire hegyesszögű szakadvány hozza meg a dús 

csapást. 

Ez a jelenség egyébiránt nem csak Nagyágon, hanem az egész erdélyi ércz- 

hegységben, sőt másutt" is nagyon közönséges ; vékony erecskék és szakadványok 

fellépése mindenütt kedvező jelnek vétetik. Mindazon esetek közös vonása abban 

rejlik, hogy a telérkereszt közelében az érczcsapás vékony összekötő ereken át az 

egyik hasadékból a másikba húzódik, mig a keresztezés pontja meddő. Ezeket az 

összekötő ereket DEBREczENYI igen találóan érczvezetőknek ( Erzleiter, Conductoren) 

nevezi. Bármily különösek is ezek a jelenségek, nincs jogunk DEBREczEwnYt adatait 

kétségbe vonni, tudván, hogy ez az érdemes kutató sok éven át mint bányatiszt 

működött Nagyágon és igy a telérek sajátságaival jobban megismerkedhetett mint 

akármely tudós és gyakorlott utazó, a ki csak futólagosan tekintette meg e terjedel- 

mes érhálózatot. 

t Ugy mint Selmeczen. Ref. 



IRODALOM. 35 

Nézetem szerint ez és azok a hasonló esetek, melyeket HINGENAU közöl, 

első sorban csak azt bizonyítják, hogy az ily módon kereszteződő telérek 

egyidejűek, legalább a kitöltésük idejére nézve. De az érczlerakodást, nevezetesen az 
aranyérczek sajátságos elosztását, kielégítően meg nem magyarázhatom. 

Említést érdemelnek még azok a vékony pyriterek, melyek ott, hol a telért 

átvágják, nemesbítését okozzák. 

Más bányavidékeken a sokévi tapasztalás a telér töltelékében bizonyos 

szabályosságot fedezett fel a nemes érczek elrendezésében. Érczoszlopoknak nevezik 
a keresett érczeknek oly csoportosulását, mely meredeken álló telérekben a dőlés 

irányát követi vagyis a telérsíkon egy függőleges nemes zónát képez; érczcsapá- 

soknak (Adelsvorschub) pedig azon nemes zónákat mondják, melyeknek főiránya 

sem a telércsapással, sem a dőléssel nem egyezik, tehát rézsut vonul át a 

telérsíkon. 

Az érczoszlopoknak Nagyágon is vannak nyomai, de tisztán kifejlődve 

nincsenek, vagy legalább nehezen mutathatók ki, talán azért, mivel a bányász az 

érczeknek csaknem kizárólag csupán egy bizonyos nemére, az aranyérczekre 

figyel, holott ra természet háztartásában ezek a többi fémérczekkel talán egyen- 
értékűek. 

Jelesebb példát szolgáltat a III. Longin-telér, melyben egy nemes érczoszlop, 

körülbelül 10 ölnyi szélességben a 35 öl szintájtól fel a Damielilaufig tartott. 

Nemes éreczcsapás — a német Adelsvorschub közönség esértelmében — Nagyág érez- 

fekhelyein nem ismeretes. A bányatisztek tapasztalása sem tud felőle semmit és 

azon esetek, mikor egy telérnek nemes pontjai különféle szintájakban bizonyos 

vonal szerint sorakoznak, majd mindig valamely szakadvány vagy keresztezés 

nemesbitő befolyására vezethetők vissza. Ez pedig nem az igazi cAdelsvorschubs. 

Ellenben arra, a mit általános érczcsapásnak (genereller Adelsvorschub) 

szokás nevezni, t. 1. arra a jelenségre, mely szerint valamely telérvonulatban 

az éreczcsapások összesége egy bizonyos zónában csoportosul, melynek megvan a 

maga önálló, a telérekétől független csapása és dőlése, erre nagyon emlékeztet az a 

kép, melyet a telérhálózat eddigi kiaknázása egészben nyujt. A bányatérképek 

egyszerű megtekintésével meggyőződhetünk, hogy a magasabb szintájakban a leg- 

gazdagabb vájások a telérhálózat déli részében voltak ; mentől mélyebb szintájára 

szállunk, annál messzebb észak felé kell haladnunk, hogy ép oly sűrű vájás- 

hálózatot találjunk. 

Legyen szabad végre ezen kitünő szakértelemmel írt tanulságos művet, 

melynek elolvasása úgy a geologusnak, mint a bányásznak nagy élvezetet nyujt, 

különösen bányászszaktársaink figyelmébe ajánlani; meggyőződésünk, miszerint e 

munka áttanulmányozása serkentő befolyással lesz arra nézve, hogy az ércezbányászat 

körül szerzett igen becses tapasztalataikat gyűjtsék és időközönkint közöljék is, 

mert, mint a jelen munkából is látjuk, az érczfekhelyek genetikus viszonyai vala- 

mint az érczdússágnak a telérekben való elosztására nézve ismereteink még 

nagyon hézagosak, és épen a gyakorlati bányász van első sorban hivatva, ez iránt 

igen értékes és a homályt idővel felderítő adatokat szolgáltatni. 

GEZELL SÁNDOR. 

3 
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(2.) SCHMIDT SÁNDOR : Ásványtani közlemények. (Természetrajzi Füzetek 

X. kötet. 15—38. old. Budapest. 1886.) 

1. Hypersthen a Pokhausz-hegyről. A szerző által megvizsgált hypersthen a 

Selmecz környékén levő Pokhausz-hegy nagyszemű pyroxentrachitjából való. 

A legtöbb kristály vége le volt törve; a kifejlődött végű hypersthen-kristálykák 

mindig egy tompa piramis és a véglap által elzárva. A kristályok alakjai : 

a.(100).coPoo ; b.(010).coPco; c.(001).oP; m(110)coP ; n(210)osP ; e(124)VeP2. 
A oldallapok többnyire egyenlő nagyságúak, m(110) lapjai keskenyek, az n(210) 

oszlop csak egy esetben észleltetett. 
obs. calc. 

a ami cba0s140/— 45548! ped 

bérescOt0sá2t 010042 ped 

a os cAo0z ad JOK MOS EN zátó 

ar nic00 240 274. 21kapprozi ad2t8s 

Bzek után a: b:c— 1028141 : 47167 

A kristályok erős pleochroizmust és a szimmetriasíkon az élekhez párhuzamos 

elsötétedést mutatnak. Az abszorbeálás is tetemes és pedig a kristálytani tengelyekre 

vonatkoztatva b—é—a. A tengelyszínek három különböző vastagságú lemezen 

észlelve : 
u 

a b c 

sárgás barna —— halvány hagymazöld 

ee szekfűbarna- halvány hagymazöld 

barnás-ságás barna szekfűbarna a szürkébe — 

A negativ optikai tengelyszög sárga fénynél olajban mérve 719 30"; ez a 

mont-dore-i és az aranyi hegyi hypersthen megfelelő értéke között áll. 

A brachyoldallappal párhuzamos lemezen merőleges irányú hasadási vona- 

lak láthatók. 

A kőzet vékony csiszolatában a szürke alapanyagban számos apró izotrop 

pontocskát és szétszórt világosabb üvegrészletet láthatni. A nagy földpát-kristályok, 

plagioklasok, a sok hypersthen erős pleochroizmusa által könnyen felismerhető, 

kristályai telve vannak repedésekkel, a melyeket egy sötétebb színű, de optikailag 

az eredeti kristálylyal azonos anyag tölt ki. Magnetit is bőven található. Szerző 

Selmecz vidékéről nagyobb számú pyroxentrachit-csiszolatot vizsgált át, s azoknak 

csaknem felében a hypersthent kétségkívül kimutatta; ez által új bizonyítékot 

nyujtott a hypersthen nagy elterjedéséről a pyroxentrachitokban. 

2. Fűzöld augit Körmöczról. Körmöczbánya közelében az u. n. Sohlergrun- 

don egy középszemű amfibol-andesit fordul elő és ennek elegyrészei közt fűzöld 

augit is található. A kristályok két tipus szerint fejlődtek ki, u. m. vagy nyolcz- 

oldalú oszloposak, vagy b(010) lap uralkodása által vastag táblásak. Az észlelt ala- 

kok : a(100jacRoc; b.(010).ooRoo; m(110)jooP; a kristályok végeit s.(111).P zárja 

el, a melyhez valószínűen v.(221).2P ; c.(001).OP ; és z.(021).28Roo csatlakozik. Az 

augitnak oly közönséges ikrei (ikerlap a.(100jJooRoo) gyakoriak, de a beugró szög 

csak ritkán képződött ki. 

Az első középvonal hajlása a merőleges tengelyhez a geometriai tengelyek 



IRODALOM. 37 

tompa szögénél 409 38" Na- fénynél négy meghatározás középértéke. Az optikai 

tengelyeknek tompa szögét még olajban sem lehetett meghatározni, míg a tenge- 
lyek hegyes szöge Na-fénynél : 

2 Ha — 108935" (8 meghatározás középértéke) 

2 Ha — 679" 9" (6 meghatározás középértéke) 

Az első középvonal pozitiv jellegű; a pleochroizmus és az abszorbeálás cse- 

kély fokú. Ez az augit csak kevés agyagföldet tartalmaz. 

3. Szepesmegyei ásványok." Szerző által a különböző lelethelyekről gyűjtött 

ásványok a mellékelt táblázatban soroltatnak fel : 

Helczmanócz 

János- Etelka 
Mátyáska Prakfalu "Svedlér Jekelfalva Kotterbach Zsakarócz 

Uj- 
György 

N 
9 
sg 
Aa 
ni 
s 
bd Bindt Erneszt 

ATYELGÁOTOLÜ ae ését a § a e zt lő 

Aragonit hb JESS Ta KEN zet ezate assz ELS) IRS 

ATROMODYÉLTE MÉ zal te egtulötes ( Slttsállg vesza ás ? 

Aszbeszt...  .-- 5 ÖL a ea si É s 5 5 sllárs é ös [érés jesz 

ASZT SSE EKE JESS 0, afa § - § § a dj 2 

Barnapat — --- 2-€ zs 

Baryiten SAME OTS ON 2 MRS § 8 

ÚGALGHG ét etg h al pad 2k xx 

I Chalkopyrit  ...]X 5 a KETZET EGT 28 3 
Hpidots A0NEt 8 . § 5 . 5 a . s . . . HE 

Fakóérez "2.1" 1.2. [20 ZAUNUa [ZAN KÉNE THEZS tty 

Hümatit ce 2x 2£ 8 8 bogibod 

JÉNOTONTU ez AT, sé TRAIN 0443 VAJAS IMEZN I SZG ÁNA ZS 71 at HVOZAN MÉH HŐS 

Magnetit  ... efa u ERTI aga hetén saj Plrr bad etztákába INET ORAN zal elven A Hess zkt] 47 

Malnehitea -— (zs 8 8 c 2£ § 3 

ESETE Y s e eséett A es IPAG oz fr éelé EZZSSÉ ZS JEÁG psszt 

ÜGY ATZ en hetes MI MEZ kzt IS NE TS NN EKE ZEN NEEE E) 28 

tideritbe 4 428 VAS , IMA AIT ZÖME IN VS 

Pphiálerit: ez d 165 hos 

Turmalin  ... pad 

Bindt. Arzenopyrit középnagyságú kristályai szürkés talkos agyagban for- 

dulnak elő. A kristályok a rövid átló irányában oszloposak. Az egyes kombináczió- 

kat képező alakok: n.(012)./ePoco ; m.(110).ooP; d.(101).Poo; 9g.(011).Poo. Az 

arsenopyrit mindkétnemű ikrei is előfordulnak u. m. : m.(110).coP és d.(101).Pco 

szerint. Kvarcz siderit társaságában nagy fehér kristályokban lelhető. A kristá- 

lyok hasadékait ifjabb keletkezésű igen apró kvarczkristályok töltik ki. 

t V. ö. Földtani Közlöny, 1886. 112 és 243 I. 
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Kis-Hnilecz. Aragorit. A meredek brachydomák és piramisok által képezett 

nyársalakú kristályok elágazó csomókban egy elmállott sideriten ülnek. Alakjai: 

k.(011).Poo ; x. (012). te Poo; 5. (0.14.1).14Poo; 5.(14.14 4.1).14P. Baryt (Wolnyn). 

Limonit ür SKGN- S színtelen és teljesen átlátszó baryt-kristályok kvarcz kiséretében 

ülnek. Az előfordulás és a kristályok általános kifejlődése a rozsnyói Wolnynéra 

nagyon emlékeztet; a(100) és b(010) mindig keskenyek és a kombinácziók alak- 

dúsabbak. A 17 észlelt alak közül S.(014)./.Pco egészen új alak, G.(013)."/sPco 

pedig a ritkaságok közé tartozik. Az összes alakok: a. ESZÉT GTA b.(010).asPco ; 

9.(001).oP ; 2. (210). P2; m.(110).coP; N.(230). coP"/2 n. (190). coP2; k.(130). 19 

d.(102).V2Poo; 0.(011).Poo ; G.(013)/5Pos ; S.(014)" AES KEGHK R.(223)./5P 

f.(113).V5P; a.(114)./4P. y.(122).P2. 
obs. calc. 

é : G — 001 : 013 — 239 16" appr. 232 39" 1" 

Gis/S SO0ASOTA STBSTB appr:: 18840 559 

Kotterbach. Calcit. A szürkés-fehér átlátszó kristályok sideritre nőttek, 

előfordulásuk és sajátságos kifejlődésük által igen érdekesek. A calcit két ízben 

képződött ki ; az első kristályok igen egyszerűek : r. .(2131).R3 ; p. -(1011).R. Eze- 

ket igen apró pyrit-kristályok mint kéreg veszik körül; erre tovább rakódott a 

calcit ugyanolyan  orientálással, de egészen más kombinácziókban. ÁAlakjaik: 

g.-(01129—V/2R : y.(0445).—":R ; x..(4153).R"/s ; 7(0.14.14.1).—14R. Baryt. Fehér 
színű baryt, a melynél a véglap szerint vastag táblás kristályok azonos orientálás- 

sal lépcsőzetesen nőttek egymás mellé. Az észlelt alakok : b.(010)-ooPcc ; c.(001).oP ; 

).(210),50P2; x.(320).osP"/2; m.(110).coP ; k.(130).60P3 ; o.(O11)Pco ; 4.(102)."/2Poo; 

E. 129-72Bi gebe 
4. Arsenopyrit állítolag Klenőczról. Egy elmállott vaskos antimon tetraédrit 

belsejében kis arsenopyrit-kristályok a közönséges domás kifejlődéssel. Alakjai : 

Ter !/aPoo ; m.(110).soP; g.(011).Poc. 
5. Smithsonit és arsenopyrit Csetnekról, Gömörmegye. A csetneki-gálma- 

bányában egy szürke színű sejtes Smithsonit fordul elő ; rendes alkotó részein kívül 

még Pb és Fe-t is tartalmaz. Az arsenopyrit sűrűn egymás mellé nőtt kristályok 

alakjában. A kristályok m.(110).ooP szerint oszloposak, végüket t.(013)./sPco ros- 

tozott brachydoma zárja el. 
ZIMÁNYI KÁROLY. 

(3.) Dr. KocH Awnrat : Erdély?" ásványatnak kritikat átnézete 1885. 

Ezen a czímen szerzőtől az xcOrvos-természettudományi értesítőv 1884. és 

1885. évi folyamaiban összesen öt közlemény jelent meg, a melyekben az erdélyi 

k Kétségtelen, hogy az eErdélys, aBánságy stb. megnevezések a tájékozást 

megkönnyítik és főkép a korábbi viszonyok és irodalmi adatok tekintetéből a szak- 

tudományban szokásjogot is nyertek ; de azis bizonyos, hogy mai napság helytelenek. 

Már pedig, hogy várjuk mi a külföldi szerzőktől azt, hogy megyéinket, vidékeinket a 

meglevő viszonyok szerint, tehát helyesen nevezzék meg, mikor mi magunk a rossz 

példával folyton elől járunk! Ha már a volt Erdélynek geográfiailag is jól határolt 

térségéről írunk, nem volna-e helyesebb azt Magyarhon erdélyi részének vagy a 
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rész ásványait abc rendben a termőhelyek és helyiségek pontos megjelö- 

lésével, a találtatás jellemző leirásával és a nevezetesebbeknél körülményes 

megbeszélésekkel közre adta, hogy a szakirodalomnak bizonytalan, sőt esetenkint 

teljesen valótlan adatait jórészt saját tapasztalásai alapján kiküszöbölje. Dr. KocH 

ezen munkáját, a ZEPHAROvICH-féle ismeretes Lexicon formájába öntötte és a leg- 
utolsó közlésében be is végezte (l. c. 1885, 185. lap). A munka egyébként mint külön- 

lenyomat az orvos-természettudományi társulat kiadásában külön is megjelent 
(Kolozsvár, 1885. 87, 211 oldal) és szerzőnél 1 frtért kapható. E külön kiadáshoz 

a felsorolt ásványok betűsoros jegyzéke és a helyiségek egybeállítása is mellékel- 

tetett. Ez utóbbi hasznavehetőségét csak fokozza az az eléggé nem méltányolható 

berendezés, hogy az egyes helynevek után az ott talált ásványok is közöltetnek, 

meg hogy a közönséges mappákon alig megjelölt vagy csak ügygyel-bajjal meg- 

található helyiségekhez rövid geográfiai tájékoztatás is csatoltatott. E derék munká- 

nak aprólékos megismertetése a hely szűke miatt nem lehet föladatunk, de az 

érdeklődő szaktársak figyelmét reá irányozni kellemes kötelesség. 
ÖCHMIDT SÁNDOR. 

(4.) Dr. PRrmics Gyöngy: Uj adatok Erdély mineralogtájához. (Orvos-term. 
tud. Értesítő, 1885. 217. lap). 

Az erdélyi muzeum-egylet megbizásából szerző 0.-Láposbánya vidékén az 

összes érezbányákat meglátogatta és onnét a következő ásványokat gyűjtötte. 

A)A Szántó-féle Clemens-bánya ásványai, Sztrimbuly patak : Baryt, masstcot (szürkés 

és sárgás kéreg csinos galenit kristályokon), galenit, pyrit, kvarcz és sphalerit. 

B) A Szántó-féle Roczi-bánya ásványai, Roczi patak: Baryt, calcit, dolomit 

(barnapát), markasit, pyrit, pyrrhotin (vaskosan vagy táblás lemezekben), sphalerit. 

C.) A Dozsu ursului-bánya, ásványai, batizpolyáni patak forrásvidéke : Chalcopyrit, 

galenit, markasitt, pyrit, kvarcg és sphalerit. D) Csizmabánya, batizpolyáni patak 

forrása : Baryt, leginkább kékes, wolnynszerűen formálódott, a vertikális tengely 

szerint többszörösen összenőtt rövid oszlopos kristálycsoportokban, csakis 

c9 P 090, o00 P 00 és P cc. (Ezt egyelőre kérdéssel kell fogadnunk, mert tekintettel 

a nem épen gyakori wolnynszerű formákra, valamint a felsorolt szokatlan baryt- 

kombinálásra, szögértékeket vagy legalább is az állásnak tájékoztatását kellett volna 

szerzőnek közölni. A ref.) Ezen bányákból valók még : Chalcopyrit, galenit, markasit, 

pyrit és kvarcz. E) O.- Láposbányárol (Bajucz) : gipsz, víztiszta ú. n. máriaüveg, 

leginkább a szimmetria-sík szerint táblás, olykor 147, nagy kristályok. F) Köteles- 

mező (Tresztia) : Psilomelam (?), kalczedon és fluorit. G) Macskamezőról: Kvarcz, 

göthit, grándt, aktinolith, amianth, arsenopyrit. 

Végezésül szerző még a következő újabb találtatásokról emlékezik meg: 

1.) Pyrhotin 0.-Láposbányáról, a Fehér- és Fekete-patak egyesülésénél. Vastag 

táblás kristályok (20 "/n átmérővel is) egy elváltozott márgás agyagpalán, kvarczczal 

és galenittel vegyest. A kombinálás: coP. oP. Az ásványokat egy limonit- és 

barnapátszerű anyag vonja be jó vastagon. 2.) Calcit a batizpolyáni mészkőbányá- 

ból (Ó.-Láposbánya vidékén). Leginkább hiányosan kiképződött, rhomboéderes 

Királyhágón-túli résznek nevezni, mintsem a külön xcErdélys megnevezéssel elkülöníteni 

a nem külön valót? SCHMIDT 5. 
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kristályok : coR. — "/2 R. 3.) Calcit a Sibilla-patak felső részéről (O.-Láposbánya 
vidéke). A kristályok néha majdnem víztiszták, ámbár gyakran mésztufa borítja 

azokat ; egyébként hegyes rhomboéderes csoportok. 
HCHMIDT BÁNDOR. 

(5.) Dr. BExkő GáBoR : Jelentés a mult nyáron Hunyadmegyében tett ásvány - 
gyűjtő kirándulásainak eredményeiről. (Orvos-természettud. Értesítő, 
1886. 15. lap.) 

Szerző Hunyad megyében mintegy 28 ásvány-helyiséget keresett meg és 

ezen jelentésben jegyzék módjára beszámol az eredménynyel, a melynek nevezete- 

sebbjei a következők. Boicza : Arany, calcit (R3., 4R, — "Ve Rh), chalcopyrit, dolomit, 
markasit, pyurargyrvit, pyrit, kvarcz és sphalerit. Gyalár : Calcit (—"/2 R, co Rh), 

hamatit, limonit, malachit, mangamit és kvarcz. Herczegány: Arany lemezekben 

vagy apró kristályokban (cs 0 cs, 0), hmonitba mintegy beágyazva; ugyaninnét 

baryt-kristályok, igen vékony táblákban. Kajamel: Baryt, ezüst, galenit, pyrar- 

gyrit, pyrit és sphalerit. Karács: Alabamdin. Kis-Almás : Őlomokker, vagokker, 

malaclat, azurit, cerussít, heulandit és laumontit. Kristyor : (Fzen a néven szerző 

az eddig külön megnevezett V. Arsulm és Záráholcz helyiségeket nevezi, annál 

inkább, mert ezek közigazgatási tekintetben is Kristyorhoz tartoznak.) Itt az Usvi 

hegyen tömött vagy rostos gipsz lelhető, a melyben mintegy zárványok, víztiszta, 

meglehetősen jól kiképződött, olykor 20 "nm nagy gipsz-kristályok is vannak. 

A V. Arsulw-n szerző a Victoria-bányában antimonit, baryt, calcit ( — "2 Rh), 

pyrit és kvarcg darabokat gyűjtött. Zdráholceról: Arany (kvarczba hintve, lemez- 

alakban caleitban, drót- és lemezalakban barnapátban , végre sajátságos meg- 

futtatott ágas-bogas alakban kristályós kvarczkérgen sphalerit és ehalcopyrit 

társaságában), baryt, calcit (— "2 B) galenit, pyrit és kvarcg került gyűjteményébe. 

Magura: Arany, kristályos kvarezkérgen, calcit, galenit, markasit. Pojama: 

Markasit pseudomorphosa pyrrhotin után. Ruda: Antimonit, baryt,  calcit, 

dolomit, galenit és rhodochrosit. Szelistye, Drajka hegység: JEzüst össze-vissza 

kuszált, haj- és mohalakú, tarkán megfuttatott csoportokban sphalerit, pyrit, 

galenitt. arsenopyrit és stephamit társaságában. Iresztia ( Nádfalva, megkülönböz- 

tetendő a másik Tresztiától — Kötelesmező): Antimonit, arany, barnapát, baryt, 

calcit (R 5), chalcopyrit, Jaszpisz, pyrit és kvarce. Vormaga : Kvarczban finoman 

elhintett arany, új találás. 
HCHMIDT SÁNDOR. 

(6.) Dr. Pgrmics Gyöggy: Adatok az aranyi és málnási augit-andesit 
petrografiai ismeretéhez. (Orvos-term. tud. Ertesítő, 1886. 149. lap.) 

Szerző 1885-ben Heidelbergban, RosEwxBuscn tanár intézetében az aranyi 

hegy közetét vizsgálta meg, a többi között mechanikai fölaprózás útján, a Thoulet- 

féle oldattal való elválasztás alkalmazásával. 

Dr. Pgimics úgy véli, hogy az aranyi hegy kőzetének összes színbeli változatai 

már nincsenek eredeti állapotban. Ő főképen a két szélsőséget, a galambszürke és a 

téglaveres változatokat vizsgálta meg. Az inkább vastartalmú elegyrészek kiválasz- 

tása után a galambszürke közet porában augit, biotit, földpát, hyupersthen, apatit, 
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pseudobrookit, zirkon, kvarcz és cordierit ásványokat talált; két izben turmalin- 
kristálykára is bukkant. A téglavörös kőzet ugyanezen ásványokat szolgáltatta, a 

két változat különbsége abban gyökerezik, hogy a vörös kőzetben a pseudobrookit, 

cordierit és apatit sokkal gyakoribb és ennél a világosabb szinű elegyrészek (augit, 

földpát, apatit) többnyire vörhenyesek. Ezenkivül a galambszürke kőzetben a 

hypersthen, a téglavörösben pedig a pseudobrookit a leggyakoribb. 

A földpát a Boricky-féle móddal vizsgálva nátronban gazdag plagioklasnak 

tekinthető. Az augit-ban is szerző mikrokhemiai vizsgálatai nyomán tetemes Na- 

mennyiséget vél. Az igen finom pseudobrookit-kristályok mézsárgák, a valamivel 

vastagabbak vér- vagy jáczintvörösek, a vastagok pedig közönséges fényben 

teljesen át nem látszók, de poláros fényben ezek is vérvörös színnel áttetszenek, 

A kristályok rendesen a jellemző rostokkal egyközes irányban sötétednek el. Az 

apatit többnyire jól formálódott és nagyobbacska kristályokban is lelhető, a foszfor- 

savat pedig a kőzet porában a Behrens-féle úton kimutatni lehetett. Zirkon- 

kristályokra a vékony csiszolatokban nem akadni, mert a homokos kőzetből 

csiszolás alkalmával könnyen kihullhattak; de annál bővebben találni magában a 

közetporban az igen szabályos apró kristályokat. A kristálykák testszinű szürkés 

szinűek, pleochroizmus nélkül. A cordierit csak szabálytalan szemekben található. 

Khemiai próbákkal végezésül szerző megmutatni iparkodott, hogy a téglavörös 

kőzet színét főleg a parányi pseudobrookit-kristályok tömérdeksége okozza. Az 

aranyi hegy közetéből eddig ismeretes ásványok száma tehát a eirkon és turmalin 

megtalálásával gyarapodott, mert a cordierit jelenlétét annak idején már dr. KocH 

AwnTAL tanár is gyanította. Nem érdektelen továbbá az is, hogy az Auvergne nehány 

hasonló kőzetében újabban ugyancsak zirkonra és cordieritre bukkantak. 

Az aranyi hegy köőözetéhez hasonló kőzet eddigelé az erdélyi részen csak 
Málnás vidékéről ismeretes. 

E két közet a megcserélésig hasonló, ámbár egymástól elég távol eső helyek- 

ről valók. A különbség mai napig csak az, hogy a málnási kőzetben pzeudobrookitot 

még nem találtak, hanem az meglehetős sok apró hámatit-kristályokat tartalmaz. 

Szerző azonban a málnási közetben is akadt zirkonra. Egyúttal még két bizony- 

talanul meghatározott ásványt is sorol a málnási augit-andesitből fel, a melyeket 

olivinnak, illetve brookitnak vélni valamennyire hajlandó. 
ÖCHMIDT SÁNDOR. 

(7.) BEsxkő G. és Janws K.: 2Zsil-Vajdeiből származó aszfaltszerű anyag 
ásványtami és vegytami vizsgálata. (Orvos-term. tud. Ertesítő, 1886. 

159. lap.) 

A kérdéses ásvány vaskos, tökéletlenül kagylósan törik, rideg és könnyen 

porrá zúzható. Keménysége 1— 2, faji súlya 187 C-nál 1249. Barnásfekete, a karcza 

sárgásbarna; zsírfényű, át nem látszó. Forrasztó cső előtt könnyen olvad és 

aromatikus szagot terjeszt, kormos füsttel és nagy lánggal elég, fekete, könnyű, 

voluminozus maradékot hagy. Üvegesőben melegítve egy olajnemű verődéket 

szolgáltat, a mely savas hatású. 

A porrá zúzott anyag kátrányszagú; platinlemezen melegítve gyors meg- 

olvadása után fehér füstöket bocsát, melyek könnyen meggyuladnak és átható 
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szagúak. A visszamaradó finom elosztású szén igen nehezen ég el; a tökéletes 

elégés után igen kevés pókhálószerű, vöröses sárgabarna hamu marad vissza. Meg- 

határozott olvadási pontja nincs, 175" C-nál lágyulni kezd és többféle változatok 

után 330"7nál igen felfuvódva beszárad és ha kihült, egy fénylő-fekete, lemezes 

száraz szén marad hátra. 

Kloroform és szénkén könnyen oldják jó bőven, terpentinolaj már valamivel 

kevésbbé oldja, de hasonló körülményekkel. Benzol, alkohol és ather sokkal 

kisebb mértékben hatnak, mig a petroleum, ligroin már mit sem old. Minőségi 

próbákkal mitrogén, kén és vas derült ki. 

A hamuban (mintegy 5705"/0) vasat találtak. A fő-alkatórészeket mennyiségre 

nézve 15 meghatározták : 
GC EI TAS0 

H — "6.34. 

. B6OB 

Két elemzés középértéke. Szerzők ez anyagot a piauzit és pyroretin közelébe 

helyezik és ha új fajtának beválik, Bixuz E. A. úr, az erdélyi rész érdemes kutatója 

és az ásvány beküldője után Bielztt nevet javasolnak számára. SCHMIDT SÁNDOR. 
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TÁRSULATI. ÜGYEK. 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSBIRŐL., 

VII. SZAKÜLÉS 1887 JANUÁRIUS 5-IKÉN. 

Elnök : Dr. SzaBó JÓZSEF. 

I. ZsiGmoxpY Vinmos x [Uj higanybánya Avalán, Szerbiában czímű értekezé- 

zését adja elő. Bemutatja a bányatérképét és az ottan gyűjtött kőzeteket. Előadását 

egész terjedelemben fogjuk közölni. 

II. Kocsis János a kis-győri ó-harmadkori rétegek foraminifera-faunájáról 
értekezett. Szerző több éven át tüzetesebb kutatásokat tett Kis-Győr vidékén, a hol 

az ó-harmadkori képződmények három, öőslénytanilag jól megkülönböztethető réteg- 

csoportból allanak. Ezen rétegcsoportok foraminifera-faunáját tanulmányozta és 

azt találta, hogy ezek teljesen megegyeznek a magyarországi középhegység délnyu- 

gati területének hasonló rétegcsoportjaival. 

Pontos gyűjtések alapján stratigrafiai tekintetben a következő eredményre 

jut. A eRétmályi árokból felhozott márgarétegek a vonalzott Nummulitok felső 

rétegcsoportjához, s az ezek alatt fekvő mészkövek a reczés Nummaulitok réteg- 

csoportjához tartoznak. A palabánya völgyből tárgyalt rétegek pedig a vonalzott 

Nummaulitok alsó rétegcsoportjához sorolandók. 

Előadásához számos készítményt, kövületet és kőzetet mutatott be. 

VIII. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1886 DECZEMBER 30-IKÁN. 

Elnök : Dr. Szazó JÓzsEr. 

A nagyméltóságú m. kir. pénzügyminiszterium által a DR. FiscHER SAmu-féle 

munka kiadásának segélyezésére kiutalványozott 200 frtnyi pénzösszeget társula- 

tunk már megkapta. 

Dr. PerHö GYyuza társulatunk volt első titkára az 18855. deczember 23-ikán 

tartott választmányi ülésben (lásd Földtani Közlöny 1886, 1—2 füzet. Társulati 

ügyek 73. oldal XIX-ik pont) hat szakaszból álló indítványt ajánlott a választmány 

figyelmébe. Minthogy ezen eszméknek mindenike alapszabály-változtatással járt 

volna, tanulmányozás végett áttétetett a következő triennium választmányához. 

Az új triennium választmánya kebeléből egy bizottságot küldött ki ezen ügy 

tanulmányozására. A bizottság beható tanácskozás után véleményével elkészült s 

azt a deczember 1-én tartott választmányi ülés elé terjesztette. A tárgy terjedelmes 
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volta miatt azonban külön választmányi ülést kellett egybehívni, mely 1886. de 

czember hó 30-ikán jött össze. 

A választmány ezen alkalommal a kérdéses inítványt pontról pontra újra 

tárgyalta s a bizottság javaslatától eltérőleg a következőkben állapodott meg : 

1. A dr. Pernö-féle indítvány 4-ik pontjánál a elevelezőv czím behozatalát 

elfogadta. (A bizottság is ajánlotta ezen czím alkalmazását.) xLevelezős ezím 

adható volna mindazoknak, a kik a társulat czéljait gyűjtés, becsesebb adomány 

vagy egyéb jó szolgálatok által elősegítteték. 

2. Elfogadta továbbá a választmány — a bizottsággal egyetértőleg — dr. 

Perxő indítványának 5-ik pontját, melynélfogva az alelnökök száma kettőre volna 

emelendő. 

Az indítvány többi részét a választmány többsége ez idő szerint nem fo- 

gadja el. 

Ezen határozatok folytán felmerülő alapszabályváltozások keresztülvitelére a 

választmány egy bizottságot nevez ki, melynek elnöke dr. SzagBó Józser társulati 

elnök, tagjai pedig dr. ScHMIDT Sáwxpok, dr. PErHő GYyuLA, dr. SrauB Mónicz és 

dr. SZONTAGH TAMÁS. 

Titkár 9 kilépő tagot jelent be. 

IX. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1887 JANUÁRIUS 5-IKÉN. 

Elnök : Dr. SzaBó JÓózsEFr. 

Jegyzőkönyv hitelesítése után dr. PerHő GyuLa indítványozza, hogy az alap- 

szabályok átdolgozása a közgyűlés utánra halasztassék; mert így a választmány az 

átdolgozásra több idővel fog majd rendelkezni. 

A megváltoztatott alapszabályok ezután csak az 1888-ik évi közgyűlés elé 

volnának terjesztendők. 

A választmány többsége ellenben azt óhajtja, hogy a kiküldött bizottság fel- 

adatát mihamarább végezze el, sígy a változtatott alapszabályok elfogadás végett 

már a februáris 9-én tartandó közgyűlésnek legyenek beterjeszthetők. 

A közgyűlés tárgyrendjének végleges megállapítása és az alapszabályok meg- 

változtatása végett f. hó 30-ikán egy rendkívüli választmányi ülés lesz. 

Dr. DaGxIsxcougkr Annuaire (réologigue Universel czímű kiadványáért cse- 

rébe a társulat kiadványait kéri. A választmány a csereviszonyt elfogadja. 

X. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1887 JANUÁRIUS 30-IKÁN. 

Elnök : dr. SzaBó JÓZSEF. 

Közgyűlést megelőző utolsó választmányi ülésünkön először is a bizottság 

által teljesen átdolgozott és kiegészített új alapszabályok olvastatnak fel. 

Az új alapszabályokat a választmány magáévá teszi és elfogadás végett a 

közgyűlésnek ajánlani fogja. 

Titkár bemutatja a pénztárvizsgálók jelentését, felolvassa a részletezett zár- 

számadást és előirányzatokat. 
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Tudomásúl van, s mint a közgyűlés tárgyai annak jegyzőkönyvében fognak 

részletezve szerepelni. 

A selmeczbányai fiókegyesület 1886-ik évi jelentése beérkezvén, titkár azt a 

választmánynak részletesen bemutatja. Tudomásul veszik. Külön helyen közöltetik. 

CseH Lasos bányageologus és fiókegyesületi titkár a geologiai térképek 

színezésénél egy új eljárást alkalmaz. Titkár megbizást kap, hogy Csen LaJos 

urat felkérje, miszerint egy ilyen általa színezett térképet legyen szíves bemutatni. 

A fiókegyesület még arra is felszólítandó, hogy a szakülésein tartandó elő- " 

adásokat a társulati közlönyben való netaláni közlés végett a gyűlések után lehető 

hamar küldje be. 

Dr. SCHAFARZIK FERENCZ, a földrengési bizottság előadója bemutatja az 1586. 

évre szóló számadást, mely szerint a bizottság rendelkezésére 1886 végével még 

274. frt 85 kr marad. 

Kéri a választmányt, hogy a kolozsvári osztály pénztári maradványa 50 fÍrtra 

kiegészíttessék. Tudomásúl van s pénztárnok a kiegészítéssel megbizatik. 

A nagyméltóságú m. kir. földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterium 

által dr. FiscHER Samu munkája kiadásának segélyezésére felajánlott 200 frtot o. é. 

a társulat pénztára már megkapta. 

Folyó ügyek intéztettek el. 

Titkár 4 kilépő tagot jelent be. 

Rendes tagokúl 1887-re egyhangúlag megválasztattak 7-en : 

JUNKER GUSZTÁV gymn. tanár Beszterczebányán, aj. dr. BoTHÁR SAMu T. t.; 

CSEMETI KÁROLY tanárjelölt Kolozsvárott, aj. NEMES FÉLIX Tr. t. ; 

LIPPERT és FáY orsz. közp. tanszerraktár és gyár tulajdonosai Budapesten, 

aj. dr. örauB M. első titkár, 

dr. Fiazovszky Lagos —— kir. főgymnasiumi tanár Budapesten, aj. dr. örauB MóRkIrcz 

első titkár ; 

KREmNITZKY AmaNDus,  m. kir. sóbányahivatali főnök Vizaknán, aj. GEZELL SÁN- 

DORV.3 Us 

Appa KÁLMÁN, magyar kir. bányagyakornok Nagybányán, aj. HOFFMANN 

RICHÁRD r. t.; 

dr. Munkácsy PáL, orvos Nagy-Bocskón, aj. dr. Szazó JózseEF elnök. 

KÖZGYŰLÉS 1887. FEBRUÁRIUS 9-IKÉN. 

Elnök: Dr. SzaBó JózsEr. 

Jelen voltak : Zsigmondy Vilmos alelnök ; dr. Staub Móricz első titkár; dr" 

Szontagh Tamás m. titkár; Ozanyuga József pénztárnok ; Böckh János, dr. Hofmann 

Károly, Lóczy Lajos, dr. Schmidt Sándor, dr. Pethő Gyula, dr. Schafarzik Ferencz, 

dr. Krenner 5. József, Gezell Sándor választmányi tagok ; Noth Gyula, Guckler 

Győző, Loczka József, Kocsis János, Szathmáry Béla, Franzenau Agoston, Makay 

Ágoston, Zimányi Károly, Tirscher Géza, Kachelmann Farkas, Halaváts Gyula, dr. 

Muraközy Károly ; Farkas Róbert, Braun Gyula, Nagy László rendes tagok. 

I. Elnök a közgyűlést megnyitva következő beszédet mondott : 
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Tisztelt Közgyűlés ! 

Van szerencsém a közgyűlést, melyet a Magyarhoni Földtani Társulat 

ma, fennállásának harminczhetedik évében az alapszabályok értelmében 

tart, ezennel megnyitni. Feladatunk beszámolni a lefolyt évi működésről, 

" tudomásra hozni azon fontosabb mozgalmakat, melyek úgy a szellemi, mint 

az anyagi téren történtek, s teszszük ezt nemcsak azon szempontból, hogy 

a multhoz képest fejlődést tüntethessünk ki, hanem azért is, hogy a jövőre 

nézve iránytűt biztosítsunk. 

E beszámolás két rendbeli: egy belső és egy külső. A Társulat belső 

tevékenységét a titkári jelentés öleli fel, míg a külsőről jelentést tenni annál 

fogva jutott nekem feladatúl, mert Berlinben a harmadik Nemzetközi Geolo- 

giai Kongresszuson a negyediknek trienniumáig azon kötelezettség mellett is 

lettem a Nomenklaturai Bizottság tagjáúl újból megválasztva, hogy a hazai 

geologusok hozzájárulását a közkérdése kmegoldásához eszközöljem és tolmá- 

csoljam. 

Uraim ! azon idők, midőn zsenge társulatunk csak maga körűl forgott, 
eltüntek. Fokozatosan, de kiválólag 1881 óta, a dolog most már oda fejlő- 

dött, hogy valamint a geologiának közös tárgya a Föld, úgy viszont az egyes 

geologusok is olyan szolidaritásba jutottak, hogy mint tagjai az összes geolog- 

seregnek, kiki a maga saját országában a Föld részletesebb tanulmányozására 

vállalkozni mintegy felhíva van. Így történt, hogy a geologusok egyesülésének 

termékeny eszméje, mely először az amerikai természettudósok ( American 

Association for the Advancement of Sciences) 1876 Buftaloban tartott vándor- 

gyűlésén pendült meg, de ugyanott a kivitelt Európára bízták és nevezete- 

sen Párisban jött szóba komolyabban 1878-ban az akkor ott tartott világ- 

kiállítás alkalmával azon eredménynyel, hogy a dolog fontosságánál fogva 

ahhoz rögtön hozzászólani érdemlegesen nem lehet, hanem három-három évben 

tartandó nemzetközi kongresszusok tartása határoztatott el, melyre otthon az 

egyes országok geologusai és geologiai társaságai vagy intézetei készítik elő az 

anyagot. Ezen közreműködés a magyar geologusokat és így a Magyarhoni 

Földtani Társulatot is a nemzetközi geologiai foglalkozás körébe juttatta. 

Kötelességünk lévén ennélfogva figyelemmel kísérni ezen tágabb mű- 

ködési tér mozzanatait is, annak mai állapotát az imént mult évben történ- 

tek alapján van szerencsém a következő vázlatban tüntetni ki. 

Miként annak idején előadtam az 1875-ben Berlinben" megtartott 

harmadik nemzetközi kongressuson a térkép kivitele szempontjából történt 

haladás, és ott jobban volt kiemelve, hogy az egyes országok állítsák össze 

x Dr. Szabó József. Jelentés a harmadik Nemzetközi Geologiai Kongresszusról 

Berlinben 1885. szept. 28. — okt. 3. Földtani Közlöny XVI. k. 1886. 1—2. füzet. 
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geologiai térképeiketa bolognai megállapodások értelmében, mit azután Berlin- 

bena kivitellel megbizott geologiai térkép-direktorium ( BeYRrcHés HAUCHCORNE 

urak) egyöntetűleg fognak felhasználni az egész nagy térkép (49 lap; 7 2 7: 

1 : 1.500,00) területén, mi valóban nem csekély nehézséggel jár. A magyar- 

országi bizottság megtette kötelességét, egy külön albizottsága által elkészí- 

tette Magyarország geologiai térképét ismereteink jelen állása szerint s azt 

Berlinbe elküldöttem, hol az az illető lapok kidolgozásánál alapúl szolgál. . 

A nemzetközi geologiai térkép-bizottság teendői azon arányban fogynak, 

a melyben a térkép kivitele halad ; mert elkerülhetetlennek látszott a térkép- 
direktoriumnak a kivitel részleteinél szabad kezet adni; ellenben a másik 

nemzetközi bizottság, mely a geologiai nomenklatura egységesítésén fárado- 

zik, nemcsak hogy közel van feladatának befejezéséhez, ellenkezőleg a teen- 

dök mindig nagyobb számban fejlődnek, és úgy a következő londoni kon- 

gresszusra is nem egy fontos kérdésnek tisztázása vár 1888-ban. 

CAPELLINI, mint a nemzetközi nomenklaturai bizottság Berlinben meg- 

választott buzgó elnöke, azon meggyőződésből indulván ki, hogy London 

előtt is lehetne bizonyos dolgokat megbeszélni, egy körlevéllel 1886 junius 

30-ról a szintén Berlinben kinevezett bizottsági tagokat meghívta Genfbe 

azon időre, melyben ott a helvét természettudósok tartják vándorgyűlésőket 

(1886 augusztus 9—13.), úgy mint már megelőzőleg Zürichben is volt (1882) 

egy ilyen bizottsági tanácskozás hasonló eczélból megtartva. 

Ámde az eredmény nem felelt meg a várakozásnak. Tapasztaltuk már 

Zürichben, hogy két rendbeli ülést tartani egy időben s egy helyen nem 

megy, mert a figyelem megoszlik. Az gyakorlatilag lehetetlen, hogy a nem- 

zetközi bizottság tagjai a meghívást az ország tudományos testületének unne- 

pélyes megnyitására, vagy egyes geologiai érdekes előadásra el ne fogadják, 

ugy szintén felette tántoritók azon helyi geologiai kirándulások is, melyek a 

tudományban mint jelleges helyek szerepelnek s melyek bemutatására maguk 

a vezértudósok vállalkoznak. Hozzá jön ezen évről-évre ismétlődő nemzet- 

közi találkozásokhoz még azok költséges volta és azon körülmény, hogy 

legtöbben másfelé is el vagyunk foglalva és ennélfogva arra minden évben 

idő sem jut. Így történt, hogy Gentben mindössze öten jelentek meg (CAPEL- 

LINI az elnök, DEwALoGvE a titkár, DE LAPPARENT, RENEVIER, VILANOVA), 

holott a nemzetközi nomenklatura-bizottságban huszonketten vagyunk. Még 

ezen ötből is ketten hamar elutaztak, úgy hogy csak két ülést tartottak, a 

befejező harmadikat az elnök össze sem hívta. A rövidke jelentést " CAPEL- 

LINI kinyomatta s nehány példányban megküldötte. 

Ezen tanácskozás menetét határozottabbá teendő CAPELLINI kérdéseket 

- Compte-rendu des séances de la Commission Internationale de la Nomen- 

elature Géologigue tennes a Géneve en Aoüt 1836, par les soins de T. CAPELLINI, 

président de la commission. BOLOGNE. 
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formulázott, melyeket eleve megküldött a tagoknak s három angol tag levél- 

ben küldötte be válaszát, a mi röviden történt : xIgen , vagy anem). A tanács- 

kozás genfi eredménye majd Londonban fog előterjesztetni s ha ott nem öt, 

hanem számos geologus fog hozzá szólani, a többség által vallott nézet minden 

esetre nyomatékosabb kifejezés gyanánt fog vétetni. Tagadhatatlan, hogy 

már Berlinben látszott a lankadtság az ilyen közbeeső találkozás iránt; egy 
év kevés arra, hogy érdemes legyen ilyen nehéz és költséges apparatust mű- 
ködtetni. 

Egészen máskép áll a dolog magával a kongresszussal. Erre nézve 

nemcsak hogy lankadtság nem mutatkozik, ellenkezőleg határozott fejlődésről 

szólhatunk. Páris embrióját nyujtotta ezen összejöveteleknek, Bologna ala- 

kította, Berlin szépen fejlesztette s minden oda mutat, hogy London a fej- 

lődés még magasabb fokán mutatja be. Anglia az angolság központja s oda 

fog az angol geologusok őrsége vonulni eszleleteivel és jelentéseivel a földgömb 

minden sarkából. Míg az eddigi három kongresszuson Európa maga döntött, 

hiszen Burópa geologiai térképének megkészítése az egyik konkrét feladat, 

a jövőben változásnak nézünk elébe és méltán, mert Kurópa nem lehet föl- 

tétlenül mérvadó a többi kontinensekre nézve, söt ellenkezőleg más föld- 

ségek viszonyai Kurópára is vethetnek jótékony fényt és így csak örömmel 

fogadhatjuk djszak-Amerika határozatát, hogy már most kezd készülni a 

londoni koneresszusra, hogy az amerikai vivmányok szövetnékével is legyen 

a tudomány megvilágítva. 

Az Egyesült-Államok Geologiai Intézete (Survey) Washingtonban 

elhatározta, hogy az eddig történt geologiai felvételeket mutató általános 

térképen kívül, mely egy lapon az 1885-ben kiadott jelentéshez van csa- 

tolva," gyűjtessék össze egy c Thesaurus of American geologic formations) 

s ezzel együtt adassék ki egy második térkép nem az egész Unio területéről, 

hanem New-York, Pennsylvania és New-Jersey államokról, tehát oly vidék- 

ről, mely már kitünően van áttanulmányozva és térképezve. Ezen térképek 

és a thesaurus egyik kimondott mellékezélja, hogy azzal az amerikai állami 

Geologiai Intézet a legközelebb tartandó nemzetközi kongresszuson Európá- 
ban fellépjen, és ott az általános kérdések eldöntéséhez az ő adataival nyo- 

matékosabban járuljon, mint ez eddig történhetett egyes jeles amerikai tudó- 

sok által, kiknek azonban ezen eredmények így összeállítva nem állottak 

rendelkezésökre. 

Szabadjon itt emlékezetbe hozni, hogy épen azon évben, melyben 

Európában a Nemzetközi Geologiai Kongresszus Bolognában megállapította 

a nomenklaturát és a geologiai színezést több vonásokban, függetlenül ettől 

- Fifth Annual Report 1883—1884. United States Geological Survey. J. W. 

PowELL Director. sMap of the U. S. exhibiting the present status of Knowledge 

relating to the areal distribution of geologie groups. Compiled by W. J. McGee. 1884. 
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Washingtonban PowELL igazgató is indíttatva érezte magát az Amerikában 
dívó nagy eltérések miatt az intézeti kiadványokban úgy a nomenklaturára 

mint a színezésre nézve is egyöntetűséget hozni he. A nomenklaturában egy- 

szerűen követi a legjelesebb két amerikai geologiai munka (DAwxa4, LE CoNrx) 

rendszerét, a színezés bőven van bemutatva az 1882-ben kiadott jelentésben 

(Second annual Report of the U. S. Geol. Survey 1880—1881. By PowELL. 

Washington). Tehát ezen a módon jelennék meg az imént jelzett új térkép is 

három keleti állam területéről. Azaz eddig nem nyilatkozott az Egyesült- 
Államok Geologiai Intézete, valjon az európai megállapodáshoz hozzájárul-e 

vagy nem. § 

Annál meglepőbb volt reám nézve egy a napokban érkezett térkép, 

mely az Egyesült-Államok egész területét felölelvén, még azon hiányokat is 

legnagyobbrészt pótolja, melyek az említett Mc Geetérképén fehéren hagyattak. 

E térkép szerzője HircHncock, egyike azon geologusoknak, kinek nemcsak 

felvételeket, de jó térképeket is köszönünk. HircHcock kikérte PowELL-től az 

engedélyt, hogy ugyanazon topografiai alapot használhassa, mely az ő ötödik 

jelentésében látott napvilágot. Ezt megkapván a szerző, az egész Unio terü- 

letének geologiai térképét megkészítette azon nomenklaturával és színkulcs- 

csal, melyet a Bolognában tartott Nemzetközi Geologiai Kongresszus állapí- 

tott meg. 

Ez valóban örvendetes esemény gyanánt üdvözölhető mindazok részé- 

ről, kik a geologia vezérkifejezéseinek és főbb színezésének egységesítésén 

fáradoznak, és meltán tehetni VASSEUR és CavER térképe mellé, mint a mi 

Európában képezi most a legjelentékenyebb általánosabb geologiai karto- 

grafiai kiadványt, melyből az imént mult évben 8 új lap látott napvilágot." 

Felette kivánatosnak tartom, hogy a magyar geologusok részéről is állít- 

tassanak össze olyan adatok, melyek az egyes geologiai képződmények határ- 

vonalának megállapításánál döntő befolyással lehetnek. Valamint nincs egy 

ország, úgy nincs egy ember, ki minden ilyen kérdésre tudna exakt választ 

adni. Ezen adatok egyes helyeken fordulnak elő. A paleozói határvillongást 

Berlinben az angol geologusok egyenesen angol kérdésnek mondták ki s annak 

tárgyalása a londoni kongresszusnak van fentartva. Magyarországnak szin- 

tén vannak oly települési viszonyai, melyek éles demarcatiot engednek s 

ilyenek közlésével a fenforgó kérdés tisztázásához mindazok, kik ilyen esete- 

ket saját tanulmányozásuk által ismernek, hathatósan hozzá járulhatnak. 

Szabadjon megemlítenem, hogy azon szigor a nyelvre nézve, mely 

Párisban és Bolognában a franczia nyelv használatán kívül csak az angol- 

X 1:500,000. 48 lapon, melyből eddig 26 lap jelent meg, Francziaországon 

kívül nem jelentéktelen rész esik bele a következő szomszéd - országokból: Anglia, 

Belgium, Németország, Svájcz, Olaszország, Spanyolország. A bolognai határozások 

czélszerűségének gyönyörű illusztráczióját láthatni benne. 

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 4 
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nak engedett tért, de oly módon, hogy azt valaki nyomban tolmácsolta fran- 

cziáúl, Berlinben helyesebb mederbe jutott. Itt angolon kívül volt német 

előadás és vitatkozás minden fordító nélkül. A többség előtt a német nyelv 
sem ismeretlen, és így a felszólalások sokkal több oldaluak voltak, mint 

azon feszély mellett, hogy csak franczia nyelven szabad felszólalni. 

Általában ezen nemzetközi kongresszusok, melyeken annyi ország, 

annyi világrész előkelő tudósai találkoznak, a szellemi összetartozásnak ma- 

gasabb kifejezést adnak, melyre meltán reá illenek DE LAPPARENT a párisi 

egyetem (université catholigue) tanárának Berlinben mondott szellemes 

búcsúszavai: (A geologia oly tudomány, mely mutatja, hogy a politikai 

határok mily fokig gyakran csak mesterségesek; fődolog a közvetlen munka 

a kongresszuson. Apáink közmondása szerint, midőn két ember ketté törte 

a kenyeret s megosztotta, viszály közöttük többé nem volt; a geologusok azon- 

ban köveket törnek szét, melyek darabjaiban osztozkodnak, az ő egyességök 

tehát annál szilárdabb lehet. Ez az egyesség Párisban megalapítva, Bologná- 

ban megszilárdítva, Berlinben jóváhagyva, Londonban majd a hitelesítést 

kapja meg. Tisztelet a geologiai tudománynak, mely Németországban palotá- 

kat épít, szilárdabbakat, mint a királyoké és a melyek az ásványokat ugyan- 

azon barátságos fogadásban részesítik, mint az embereket. 

Ezzel a szót a titkári jelentésnek adom át. 

II. Első titkár bemutatja mult 1886. januárius 13-ikán tartott közgyüűlés- 

nek hitelesített jegyzőkönyvét. 

III. Elnök mai közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére: Szathmáry Béla, 

és Kachelmann Farkas r. tagokat felkéri. 

IV. Dr. Srau8 Móxtcz első titkár felolvassa a társulat mult 1886-ik évi mű- 

ködéséről szóló következő jelentését : 

Tisztelt Közgyűlés ! 

Egy éve, hogy kitüntető bizalmuk folytán társulatunk tisztviselő kará- 

ban e helyet elfoglalom, melyről most szerencsém van Önöknek társulatunk 

és ennek választmánya rövid egy évi működéséről beszámolni. 

Három héttel ezelőtt a kir. magy. természettudományi társulatunk érde- 

mekben gazdag titkára, dr. Fonok JózsEr búcsúzó szavaiban hangsúlyozta azt, 

hogy a természettudományi társulat lankadatlan, intenziv hatásának daczára, 

melylyel természettudományi mozgalmainkat befolyásolja, még sem látjuk 

a természettudományok egyes szakaszaiban ama élénk és kiható tevékeny- 

séget, melyet ma, tekintettel a már létező jelesen képzett erőkre, elvárni 

lehetne. A tudós és házafiasan gondolkodó tanár hivatkozott ez alkalommal 

mi reánk is, mint olyan testületre, mely elvitázhatlanul nyujtja annak 

bizonyságát, hogy az egyesített erők tekintélyes munkát képesek végezni; 
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mészettudományokra nézve hazánkban még ma sem jutottunk oda, a hol 

az olasz chiúzszeműekv már 1603-ban és a németek, JuxG JoacHim, a kiváló 

botanikus vezetése alatt 1622-ben állottak; az önök elé most terjesztendő 

jelentés bizonyságot fog tenni a XVII-ik század kezdeményezői és a 

magyar természettudományi társulat búcsúzó titkárának helyes gondolat- 

közösségéről. Szerény anyagi eszközeivel társulatunk sem tisztviselőit, sem 

munkatársait nem jutalmazhatja munkájokhoz méltóan; tisztán az ügy- 

szeretet önt életet társulatunk vérkeringésébe. 

Ez nem frázis, mellettem szól Közlönyünk 1886. évi folyama, mely 

57 közleményt tartalmaz. 

Mindössze 7 szakülésen tartatott 22 előadás, mely számból érdem- 

dús elnökünkre az oroszlánrész esik. 

Dr. SzaBó Józser ugyanis értekezett a spodumen és ennek elváltozá- 
sairól; az amerikai kvarcz érdekes folyadék-zárványairól; minden rész- 

letükben bemutatta a selmecz-pjerg-stefultói bányaművelés szintes térképeit 

és szelvényeit ; kiigazító magyarázatokat adott a selmeczi bányavidék érezte- 

lér-vonulatai czímű térképhez és élvezetes olvasmányt nyujtott nekünk aEgy 

tudományos estély Londonbani czímű ismertetésben. 

Dr. PRrmics GyögGy a c Láposhegy trachitos kőzeteirőls czímű dolgoza- 

tával nevezetes petrografiai tanulmányt szolgáltatott nekünk; a barlangi 

medve hazánkban való elterjedése czímű előadásával érdekes képet tárt elénk 

hazánk ősfaunájáról és a tekerői vaskos kvarczfélékről szóló közleményével 

figyelmeztetett arra, hogy még a bányászatot nélkülöző vidéken is meg- 

találná népünk egyik jövedelmi forrását, ha azt az idegennek nem en- 

gedné át. 

Kocsis János bemutatta HANTKEN MIiKsa, egyetemi tanár általános 

érdekkel biró tanulmányát az amerikai nummulitekről ;. továbbá Pocra 

FüLőr, a prágai tudósnak hazánk köőzeteiben előforduló spongia-elemekről 

szóló dolgozatát és végre saját fáradságos és fontos tanulmányait Kis-Győr 
ó-harmadkori rétegeinek foraminifera-faunájáról. 

Tisztelt alelnökünknek, ZsrGmMoxpY VrLtMmos-nak köszönjük az avalai 

(Szerbiában) új higanybánya ismertetését ; Böckn JÁNos, mint a nemzetközi 

geologiai térkép magyar részének elkészítésével megbizott albizottság elnöke 
bemutatta nekünk hazánk geologiai térképét. 

Rövid és sietős utazás, mit INKEY BÉLA a Balkán-félszigeten tett, 

elegendő volt arra, hogy e vidék geologiai szerkezetére vonatkozólag becses 

adatokat szolgáltasson; dr. SCHAFARZIK FERENxcz pedig megismertette a Po- 

jana- Ruszka érdekes eruptiv kőzeteit ; az Agadics mellett előforduló szerpen- 

tinben felismer egy uj, hazánkban eddig ismeretlen közetet; tisztázza a 

propylitre vonatkozó nézeteket és Kilovodskról kelt levelében sejteti velünk, 

hogy kaukázusi útjáról még sok érdekes és fontos közleményt várhatunk. 

Lóczy Lagos pedig Arad vidékéről közölt geologiai észleléseivel csak 
Az 
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egy részét adta elő azon gazdag tapasztalatoknak, melyeket hazánk délkeleti 

vidékén szerzett. 

A tudományos mineralogia dr. SCHMIDT SÁNDOR tagtársunkban találta 

jeles képviselőjét. Az általa Szepességben gyűjtött ásványokról a szerbiai 

eczinnoberről különösen annak alakbeli sajátságairól értekezett és fölszólalt 

műnyelvünk érdekében. 

Haravárs Gyuna hazánk fiatalabb harmadkori rétegeiből bemutatott 

általa fölfedezett új molluska-fajt. 

Dr. SrauB Mógicz bemutatja Dr. Fenix János buzgó lipcsei munka- 

társunk dolgozatát, melyben ismét becses adatokat szolgáltat hazánk fosszil 

fatörzsmaradványainak ismeretéhez. 

Hazav Gyura mint vendég leírja a bélai -cseppkőbarlangot és egy 

általa Biharban fölfedezett új barlangot. 

Ezeken kívül CsEH LaJos a vichnyei Ó-Antaltárna bányatelep földtani 

viszonyai ezímű értekezésével utal azon útra, melyet bányászainknak járnia 

kellene; végre JABLowsszEY FLóRIS egy, az osztrák származású Pokorny 

Lajos óta majnem egészen feledésbe került, geologiai meg nemzetgazdászati 

tekintetben egyaránt nevezetes formáczióról emlékezik meg újból, ugyanis a 

tözegről. 

Közlönyünk a kir. természettudományi társulatnak ií5 köszön egy érde- 

kes petrografiai tanulmányt; mert Bupari JózsEr-nek a perzsányi hegység 

másodkori eruptiv közeteire vonatkozó tanulmányát, melylyel épen a társu- 

lat részéről volt megbizva, közlönyünknek engedte át. 

A mint méltóztatik látni, tisztelt közgyűlés ! közlönyünk múlt évi folya- 

mában képviselve volt a geologia összes rokontudományaival együtt, de ép 

oly fontos és érdekes közlönyünk ama rovata, mely a hazánk geologiai 

viszonyaira vonatkozó bel- és külföldi irodalmat éber figyelemmel kisérte és 

igazán őszinte hálára vagyunk e rovat buzgó munkatársai iránt lekötelezve ; s 

nevezetesen dr. SCHMIDT SÁNDOR, dr. SCHAFARZIK FERENCZ, FRANZENAU ÁGosT, 

INKEY BÉLA, GEZELL SÁNDOR, KALECSINSZKY SÁNDOR, dr. SZONTAGH TAMÁS és 

Hatavárs GyuLa tagtárs uraknak. 
Mind az eredeti közleményeket, mind az irodalmi ismertetéseket pedig 

az jellemzi, hogy míg egy részük tisztán a tudományt szolgálja; addig más 

részük mindinkább a gyakorlati irányt tolja előtérbe és így, bár lassankint, 

társulatunk mindinkább közelebbre jut egyik feladatának teljesítéséhez ; 

ugyanis közvetítő lenni a tudomány és a gyakorlat között. 

Midőn így társulatunk és KJÖnES komolyan  törekedik  ezélja 

felé, hasznos és üdvös dolgot véltünk végezni az által is, hogy társu- 

latunk és szakembereink működéséről a külföldnek akartunk hű képet 

nyujtani. E ezélből sok gondot fordítottunk közlönyünk nem magyar nyelvű 

részének szerkesztésére és nem tévedünk, midőn azt állítjuk, hogy megsze- 

reztük magunknak kifelé is azt a tekintélyt, a melyre már jogos igényünk van. 
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Ugy látszik, mutatkozik már ez intézkedés hatása csereviszonyunkban ; 

melyben a lefolyt évben 34 társulattal állottunk, és mely számban van fog- 

lalva ama 7 társulat is, melyek a lefolyt évben kértek fel a kiadványcserére. 
Ezek a bécsi cs. k. természettudományi udvari muzeum; a danzigi termé- 

szettudományi társulat, a Notarisia szerkesztősége, a zágrábi természettu- 
dományi társulat, a californiai tudományos akadémia, az ausztrál-ázsiai 

földtani társulat és az Annuaire Géologigue Universal szerkesztősége. 

E csereviszony, de ajándékozás útján is a lefolyt évben körülbelül 

100 kötet meg füzet birtokába jutottunk, mely kiadványok legnagyobb része 

a fennálló szövetség értelmében a magy. kir. földtani intézet könyvtárában 

helyeztetett el; a megmaradt rész pedig a magy. kir. József-műegyetemen 

a lefolyt évben rendszeresített geologiai tanszék könyvtárának engedte- 

tett át. l 
Talán boldogult tiszteleti tagunk, HEER OszvaLp-nak a zürichi botanikus 

kertben fölállított márványszobra is szól mellettünk, mert a szobor érdeké- 

ben megindított nemzetközi gyűjtésben a mi szerény filléreinkkel a negye- 

dik helyet foglaljuk el. 

Elkészítette a társulat kebeléből kiküldött dr. Böckn János igazgató 

elnöklete alatt, dr. Hormawns KáRorvx, T. RorH Lasos, Lóczy LaJos és 

dr. KocH Asxrar tagtársakból álló bizottság a nemzetközi geologiai térkép 

magyar részét is és midőn arra visszaemlékezünk, hogy az 1886 május 12-én 

tartott szakülésen szerencsénk volt a sok fáradsággal létrejött és sok évi 
buzgó munkálkodást föltüntető térképet megszemlélni; csak újból adhatunk 

abbeli sajnálkozásunknak kifejezést, hogy szerény anyagi viszonyaink 

nem engedik meg nekünk, e térképnek, mely annyira hivatva volna, 

hazánkban geologiai kutatásokra bűzdítani, sokszorosítását. 

Az Önök elé terjesztett pénztári jelentésből azt fogják megtudni, hogy 

a lefolyt év 3270 forintot és 50 krajczárt meghaladó bevételét ellensúlyozza 

a 3167 forint 77 krajczárt meghaladó kiadás; de a fenmaradó 102 frt 

73 krajczárból álló maradék meg van terhelve még az 1886. évi költ- 

ségvetés keretébe való tartozásokkal. Ily körülmények között majdnem vak- 

merőségnek volna mondható, ha támogatás nélkül egy ilyen térkép kiadá- 

sára gondolnánk. Különben is társulatunk egész működése meg volna 

bénítva, ha nem részesülnénk egyikben-másikban jóakaró támogatásban. 

Itt első sorban kell hálával megemlékezni herczeg ESZTERHÁZY MIKLÓS ő 

Főméltósága évi 420 frtból álló adományáról, melyet a társulat fennállása óta 

élvez. Sok jót köszönünk ama szövetségi viszonynak is, melyben a m. kir. 

földtani intézettel állunk. 

A földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter úr ő nagyméltó- 

ságának kegyessége folytán a földtani intézet kiadványait 1886-tól kezdve 

400 helyett 425 példányban kapjuk meg, és hogy tért nyerjünk közlönyünk- 

ben, kényszerítve voltunk az intézet e Évi Jelentéseitv, illetőleg ő exezellen- 
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cziájánál az idevonatkozó szerződés fölbontását kérelmezni. Eddig ugyanis 

társulatunk 350 forintnyi évi segély mellett a maga közlönyében, mint a 

földtani intézet hivatalos közegében publikálta a hivatalos jelentéseket ; me- 

lyeket 1886-tól kezdve az intézet maga ad ki; de társulatunk saját költsé- 

gén készített lenyomatokat kap rendes tagjai számára. A miniszter úr 

ő nagyméltóságának ezen kegyes intézkedése folytán megszabadultunk nagy 

anyagi tehertől és helyet nyertünk társulati tagjaink irodalmi működése 

számára, a rendkívül becses adatok pedig, melyeket ezen Évi Jelentések 

tartalmaznak ; ezentúl is a társulati tagok birtokába jutnak. Az 18585. évről 

szóló jelentés 208 oldalra terjed és az igazgatói jelentésen kívül dr. HoFMANN 

KáÁRoLny, T. RorÓn LaJos, GEZELL SÁNDOR, dr. PerHő GYULA, HALAvÁTS GYULA, 

dr. ScHAFARZIK FERENcz, továbbá dr. KocH Anxran kolozsvári tanár és 

Lóczy Lasos budapesti műegyetemi tanár urak az 1885. év nyarán hazánkban 

tett kutatásait foglalja magában; ezeken kívül KALECSINSZKY SÁNDOR a m. 

kir. földtani intézet ehemiai laboratoriuma. működéséről és dr. SrauB MóRicz 

a m. kir. földtani intézet phytopalxontologiai gyűjtéményének állapotáról 

az 1885. év végén, közöl terjedelmes jelentést. 

A lefolyt évben Társulatunk tagjai megkapták az intézeti Évkönyv 

VIII-ik kötetének 1., 2., 3., 4-ik füzetét. Az elsőben leírja már bold. HERRBIcH 

FrRENCZz az erdélyi Érezhegység mészköőszirtjeinek faunáját; a másodikban 

dr. Posewirz Trvapank az indiai oczeán czinntermő szigeteit ; a harmadikban 

megismerteti külföldi szaktársunk, PocraA FüLrör Prágában a Mecsekhegység 

doggerrétegeiben előforduló spongiákat ; végre a negyedikben leírja HALAVÁTS 

GyuLA a Délmagyarország neogénkorű üledékében előforduló molluskafaunát. 
Eme értekezések 10 nyomtatott ívet foglalnak el és 26 táblával vannak 

ellátva; úgy hogy társulatunk rendes tagjai a lefolyt évben tagdíjuk fejében 

— ide számítva a selmeczbányai térkép szövegét is — mindössze 53 ívet, 

29 táblát és a felette becses selmeczbányai térképet kapták. 

Az irántunk tanúsított kegyes pártfogásért fogadja a földmivelés-, ipar- 

és kereskedelemügyi miniszter úr ő nagyméltósága e helyen újból mély 

köszönetünket; de a m. kir. földtani intézet mélyen tisztelt igazgatójáról, 

Böckn JÁnos úr ő nagyságáról sem szaba-! megfeledkezni ; ki nemcsak kérel- 

meink szíves közvetítője ő nagyméltóságánál ; hanem a társulat titkári hiva- 

talának hajlékot is nyujt és mindenben a legelőzékenyebb módon elősegíti 

társulati működésünket. £ 

Köszönettel tartozunk továbbá dr. TREFORT ÁGOSTON közoktatásügyi 

miniszter úr ő nagyméltóságának, ki az európai nemzetközi geologiai térkép 

magyarországi részére szükséges költségek egy részét fedezte és bizonyosan 

ő neki mint a Tudományos Akadémia elnökének is köszönhető, hogy az aka- 

démiai palota üléseinkre fölhasznált helyiségének, fűtése megvilágítása után 

járó kiadások megtérítése alól ezentul föl vagyunk mentve. 

Újabban is részesültünk segélyben. Ugyanis dr. FiscnHER Samu Magyar- 
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ország sós forrásairól szóló becses dolgozatának kiadása oly rendkívüli 

költségeket okozott volna nekünk, hogy már fölületes számítás is meggyő- 

zött minket elégtelen erőnkről. Kérelemmel fordultunk tehát a nagyméltó - 

ságú pénzügyi miniszteriumhoz, miszerint kegyeskedjék e munka, mely 

eltekintve tudományos értékétől, leginkább a megnevezett miniszterium 

érdekkörébe vág, kiadási költségeinek fedezését magára vállalni. Fájdalom, 

hogy e kérésünknek nem adathatott egész terjedelmében hely; mindazon- 

által segélyezi a nagyméltóságú miniszterium a dolgozat kinyomatását 200 

forinttal, mely összeget a nagyméltóságú kereskedelmi miniszter úr hasonló 

összeggel toldott meg. 

Ily módon támogatva, reméljük, hogy dr. FiscHER Samu munkája még 

a folyó évben fog közlönyünkben megjelenhetni és újból nyilvánítjuk mély 

köszönetünket a megnevezett két magas miniszteriumnak. 

Földrengési bizottságunk is működött ez évben és ha nem jött volna 

közbe a bizottság előadójának, dr. ScCHAFARZIK FEREwcz-nek kaukázusi 

útja ; már e bizottság jelentése is elkészült volna. Ez azonban a legrövidebb 

idő alatt fog megtörténni és így egyelőre csak annak közlésére szorít- 

kozom, hogy érdemes tagtársunkat, dr. Kocn AwsraL tanár urat az erdélyrészi 

osztály vezetésére fölkértük, mely kérésnek ő a nála megszokott készséggel 

engedett. 

Társulatunk a magyar orvosok és természetvizsgálók 1886. augusztus 

havában Buziáson és Temesvárott tartott XXIII-ik vándorgyűlésén dr. SZABÓ. 

JózsEF elnök, Lóczy LaJos választmányi tag és dr. SrauB Mónrcz első titkár 

személyeiben volt hivatalosan képviselve és mindhárman egy-egy szakelő- 

adással és ismételt hozzászólásokkal iparkodtak a vándorgyűlés munkálko- 

dásában tevékenyen részt venni. Lóczy LaJos ezenkívül a Pojána-kuszkába 

vezette a vándorgyűlési tagok egy részét és ott tanúlságos és élvezetes órá- 

kat szerzett a résztvevőknek. 

És midőn most selmeczbányai fiókegyesületünk működéséről szándé- 

kozom egynehány szóval megemlékezni ; úgy hiszem, tisztelt közgyűlés, csak 

utalnom kell az előttünk fekvő térképre rSelmeczbánya éreztelérvonulatais 

és egyetértünk abban, hogy e térképpel nemcsak önmagoknak, hanem a hazai 

geologiának is a legfényesebb bizonyítékot állították ki és őszinte hálánkra 

tarthatnak igényt. Kettős örömmel teszem azt most is, mert e térkép tisz- 

telt elnökünk érdemekben dús koszorújának egyik legszebb lombját képezi, 

melynek megszerzésében a selmeczbányai fiókegyesület elnöke, PÉcH ANTAL 

ő méltósága, továbbá GEZELL SÁNDoR bányatanácsos és CSEH LAJOS bánya- 

geologus buzgó segítői voltak. 

A fiókegyesület a lefolyt társulati évben négy ülést tartott, melyeket 

PécH ANTAL, CsEH LAJOS, HLAVACSEK KORNÉL és NIKL JÁNos urak előadásai 

élénkítettek. 

Ily körülmények között, tisztelt közgyűlés, rendkívül nehezünkre esett, 
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midőn saját anyagi helyzetünk sanyarú volta minket arra kényszerített, hogy 

a fiókegyesület meg az anyaegyesület között eddig fenállott szövetségi viszo- 

nyon változtassunk. Eddig ugyanis a fiókegyesület függetlenűl rendelkezhe- 

tett tagjainak évdíjaival; hisz ép e körülménynek köszönhető, hogy a tér- 

kép előállításának költségeit sajátjából fedezhette; ezentúl pedig tagjainak 

évdíjaiból tagonkint 3 forintot fog az anyaegyesület pénztárába befizetni. 

Az anyagi eszközök oly nagy mértékben való megszorítása azonban nem 

kedvetlenítette el tisztelt tagtársainkat, kik a megmódosított szövetségi 
viszonyt, melyben azonban úgy mint eddig önálló szervezetüket és működési 
körüket megtartják, nemcsak készségesen elfogadták; hanem kilátásba 

helyezték még azt is, hogy a selmeczbányai térképhez hasonlót Körmöcz- 

bánya érezvidékéről fognak elkészíteni. Fogadják tisztelt tagtársaink a mai 

napon és e helyből is újból őszinte köszönetünket és szívélyes üdvözletün- 

ket! Szerencse föl ! 

Tisztelt közgyűlés ! Szíveskedjenek még azt is tudomásúl venni, hogy 

a választmány a tavalyi közgyűlés óta 10 ülésben intézte el a társulat belső 

ügyeit; hogy a Főtisztelendő Esztergomi Főkáptalan is INKEY BÉLA, 
:Nagyág és vidékénekv kitünő szerzője mint alapító tagok léptek társulatunk 

kötelékébe ; ezen kívül még 17 rendes taggal szaporodott számunk. De eme 

örvendetes szaporodást veszteséggel, még pedig érzékeny veszteséggel fizet- 

tük meg; nem azokat értem, kik önkénytesen hagyták el sorainkat; 

hanem azokat, kiket a vis major törült ki az élők lajstromából. Kettőjök 

nem tart igényt arra, hogy a geologia terén érdemeket szerzettek közé 

számítsuk ; az egyik azonban, KoRrizmics LÁszLó, közéletünk egyik kimagasló 

alakja ; a másik, NrckL MiHÁLy, a tudományszomjas ősz fiatal volt; végre a 

harmadik, HERBIcH FERENcz, nyomós helyet foglal el hazánk, különösen 

ennek erdélyi részére vonatkozó geologiájában. Titkártársamra és dr. KocH 

AnTAL tagtársunkra lett bízva, hogy most legelső ízben érvényesítsék a 

tavalyi közgyűlésnek halottainkra vonatkozó határozatát. 

A lefolyt év végén társulatunknak egy pártfogója, 20 tiszteleti, 8 leve- 

lező, 16 pártoló, 25 alapító és 375 rendes tagja volt ; el is követünk mindent, 

hogy mindinkább élénkebb tevékenységre serkentsük társulatunk tagjait, 

meg az azon kívül állókat is. Még emlékezni fognak ama fölmerült eszmékre, 

melyeket érdemes elődöm e helyen Önök elé terjesztett. Választmányunk 

beható megbeszélésnek vetette azokat alá és ennek eredményeűl tekinthetik 

dönteni. Nagyobb jelentőséget kölcsönöztünk benne a levelező tagság czímé- 
nek, és mindazoknak, kik társulatunk vagy ennek tagjainak lényeges szol- 

gálatot tettek, akként véljük köszönetünket nyilvánítani, hogy a elevelezőkv 

czímével ruházzuk föl; elnökségünket pedig egy alelnökkel szaporítani, 

szükségesnek tartjuk, ép úgy, a mint a 15 évvel ezelőtt szerkesztett alap- 

szabályok egész új átdolgozást kívántak. 



TÁRSULATI ÜGYEK. 97 

Csak ellenségünk állíthatná azt, hogy nincs meg bennünk a kedv, az 

akarat, de még a képesség sem a munkára ; ellenkezőleg a magyar geologusok 

díszes helyet vívtak ki maguknak a nemzetközi irodalomban, és hogy többet, 
intenzivebbet, nagyobbat nem tehetünk, az sanyarú anyagi helyzetünkben 

találja meg magyarázatát. 

Herczeg Eszterházy nagyleikű adományán kívül senki sem támogatja 

anyagilag állandóan működésünket. Tagjaink fillereiből állítjuk kia Köz- 
lönyt és elég sajnos, hogy e tekintetben 30 év alatt nem változott meg a 

helyzet. Már 1856-ban, midőn szaktársam és elődöm a hivatalban, Kovárs 
Gyura a magyarhoni földtani társulat munkálatainak [-ső kötetét szerkesz- 

tette, a következőt mondja titkári jelentésében: Mint tagjai évi járandósá- 

gára alapított magánegyletnek, működései csak szerények lehetnek és leg- 

feljebb belbecsök által érdekesek.v Mit mondana a boldogult titkár és tudós, 

midőn ma 30 év lefolyása után a legtöbb hazai tudós társulatot az ország 

pénzéből látná segélyezve; csak a 30 év óta buzgón működő és fontos fel- 

adatot teljesítő földtani társulat nélkülözi még mindig a támogató kezet?! 

Vajjon számíthatunk-e e tekintetben a jövőre nézve javulásra ? Beadtuk folya- 

modványunkat anyagi támogatásért a m. tudományos akadémiához; bead- 

tuk a haza kulturális haladásának érdemekben gazdag előmozdítójához, 

dr. TREFORT ÁGOSTON Ő nagyméltóságához abból a ezélból, hogy az országos 

segélyezést nekünl: is kegyeskedjék kieszközölni. Vajjon elérjük-e reményeink 

megvalósítását ? vagy továbbra is úgy cselekedjünk, hogy minden, nagyobb 

költséget okozó dolgozatnak megtagadjuk a Közlönybe való fölvételt; még 

továbbra is engedjük meg, hogy a magyar geologus külföldi szaklapot keres- 

sen föl! Én azt hiszem, tisztelt Közgyűles, hogy e kérdéseinkre már a leg- 

közelebbi idő meghozza a legkedvezőbb feleletet, annál is inkább, mert a 

társadalom már követelőleg lép fel irányunkban. 

Tudván vagy sejtvén a geologiának fontos befolyását nemzetgazdászati 

tekintetben, azt kivánják, hogy a geologus ne törődjék sokat a földkéreg tek- 

tonikai viszonyainak kiderítésével és a stratigráfia titkaival; hanem csak 

fedezze föl ama rejtélyes helyeket, melyek bő jövedelmi forrásúl szolgálhat- 

nak. Ez volna a geologiai tudomány titka és feladata! Azt hiszik, hogy 

geologus kezében van ama varázsvessző, mely a kapzsi szemnek kitárhatja a 

föld méhében rejlő kincseket. 

Óvakodjanak követeléseikben a túlzástól! Ne hagyják el tudós geologu- 

saink a tiszta tudományos kutatás mezejét; mert ez fegyelmezi a gondolko- 

dást, neveli az észt; másrészt ne mulaszszuk el — a mint azt, örömmel 

konstatálhatjuk, országos intézetünk igen tisztelt tisztviselői már meg is 

teszik — oda utalni azokra az igazi jövedelemforrásokra, melyek hazánk 

tényleg kincsekkel megáldott földjében találhatok; de viszont követelhetjük 

azt is, hogy a munkafelosztás kipróbált elve szerint már egyszer a gyakorlat 

emberei is forduljanak a tudományhoz és kövessék ennek útbaigazításait. És 
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tisztelt Közgyűlés ! e tekintetben is talán már közel állunk a megvalósulás- 

hoz. Mélyen tisztelt alelnökünk, ZsiGmonpy VILMos ő nagysága, szóba hozta 

választmányunk egyik ülésében e körülményt és avval a hírrel lepett meg, 

hogy az 1885. évi országos kiállítás alkalmával alakító szándékba vett bányász- 

egyesület vezérférfiaiban támadt az az eszme : vajjon nem volna-e eczélszerű, 

a már szilárd alapot nyert földtani társulat kebelében azt a melegítő erőt 

keresni, melyre friss életre való ébredésüknél szorulnak? Hz oly imponáló 

gondolat, mely, ha testté válik, Magyarországon új :erát nyit a geologiának 

és alkalmazó tudományszakainak ; megtestesítője lesz ama ideális képnek, 

mely az idegenek, az avatatlanok bámulatára már az 1885. évi országos 

kiállításon látható volt. Pedig az eszme oly közel van már a megvalósítás- 

hoz, hogy a tisztelt közgyülest ezennel fölkérjük, miszerint a választmányt 

az e tekintetben szükséges előmunkálatok megtételével megbízni kegyes- 

kednék. 

Végül, tisztelt Közgyűlés, még egy óhajtásunk várja teljesedését ! Meny- 

nyire kivánatos volna, hogy a geologiai ismeretek már egyszer a nép nagy 

tömegébe is hatolnának; vajjon, mily kevés történt eddig e tekintetben ! 

Túl is mennék mai jelentésem keretén, ha annak az eszmének bonczolgatá- 

sába bocsátkoznám és kell, hogy a végszóhoz jussak. Remélem, tisztelt Köz- 

gyűlés, hogy a Földtani Közlöny — és e kivánsággal zárom be jelentésemet — 

az Önök munkája által a jövőben is dicsőséget fog szerezni társulatunknak 

és a magyar geologusoknak. 

V. Dr. Szovrracn Tamás másodtitkár a társulat elhunytjairól való megemlé- 

kezéseket (Dr. Koch Antaltól és a másodtitkártól) felolvassa : 

Mélyen tisztelt Közgyűlés ! 

Szomorű kötelességet végezek, midőn arra kérem a mélyen tisztelt 

Közgyűlést, hogy elhúnyt tagtársaink emlékének szenteljenek nehány 

perczet. 

Ez a megemlékezés lesz a koszorú, melyet társulatunk elhúnyt tagjai 

emlékének e helyütt ad s mely, ha nem is mindig borostyánból és pálma- 

levélből ; de rendesen a tisztelet és szeretet igaz virágaiból van fűzve. 

Társulatunk komoly, hiúságoktól ment tudományos szövetkezet, a 

mely bár modern a tudományosságban, de azért öreg becsületességgel 

önmagával szemben mindenkor szigoru birálattal volt. 

Mi uraim mindnyájan munkára vagyunk születves e reánk szabott 

tiszteletre méltó jelvény fűzze össze mindenkor e társaság talán különböző 

részeit. 
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Ezeknek kifolyása az is, hogy elhúnytaink méltatásánál iparkodni 

fogunk igazak lenni. 

Borostyán- és pálmalevélkoszorút csakis a kiérdemelt szakmunkás 
sírjára tehetünk, annak a sírjára, ki egész életét társulatunk  eczéljainak 

áldozta, a ki mindenek felett a mi tudományunknak volt lankadatlan szor- 

galmű — igaz harczosa. 

A tisztelet és szeretet virága illeti azonban mindazokat, kik felismer- 

vén társulatunk hazafias feladatát, törekvéseink eléréséhez segítő jobbjokat 

nyujtották. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Társulatunknak az elmult munkaévben 

három halottja volt. Két régi tagtársunkat és egy szorgalmas jeles munkást 

veszítettünk el. 

Elveszítettük dr. HERBrcÓ FERExcz-et, társulatunk levelező tagját, az 

erdélyi muzeum őrsegédét, kit bizonyára a borostyánkoszorú illet meg. 

Róla dr. KocH AwraL tagtársunk a következő szép szavakkal emléke- 

zik meg : 

HERBICH FERENCZ. 

1887. januárius 15-ikén a halál váratlanúl véget vetett egy derék szak- 

tudósunk, Dr. HERBIcH FERENcz, az erdélyi muzeum őrsegéde, buzgó és 

eredménydus tevékenységének, melyet évek hosszú során át Erdély földtaná- 

nak és közel 15 éven át e mellett az Erdélyi muzeum földtani gyűjteményé- 

nek szentelt vala. Nekem, ki több mint 14 évi együttműködés alatt tanúja 

voltam a boldogult választott szaktudománya iránt viselkedett nemes lelke- 

sedésének, a fáradhatlan tevékenységnek, melylyel azt mivelte és a szép 

gyümölcsnek, miket ezen lelkesedés és tevékenység létrehozott és megérlelt. 

nekem jut a szomorú kötelesség, hogy a boldogultnak néhány meleg utó- 

hangot szenteljek és kiemeljem bokros érdemeit, melyeket kedvelt szaktudo- 

mánya, a földtan körül szerzett. Ha őszinte igyekezetem daczára nem 

sikerülne az elhúnytnak hosszú munkás és hasznos életéről teljes képet 

összeállítani, mentse ki megemlékezésem hiányait az idő rövidsége, mely 

miatt az életére vonatkozó adatok teljes összegyűjtése lehetetlen vala. 

HERpicÓH FERENxcz 1821-ben Pozsonyban született. Szintén FERENCZ 

nevű atyja katonaorvos volt és mint botanikus Bukovina flórájának ismer- 

tetése körül a tudományban is jó nevet hagyott hátra. Az ifjú HERBICH 

FERENxczErT, ki Czernowitzban végezte a középiskolát, atyja saját pályájára 

szánta, azért a bécsi Josefinum orvosi akadémiába küldte, hol 1540 és 41-ben 

közel két évet töltött volt az orvosi tudományok tanulásával. Az ifjút azon- 

ban vágya a bányászat és földtan felé vonta; Selmeczre ment tehát, s 

1841—44-ben elvégezte a bányászati és erdészeti tanfolyamot. 

Mint végzett bányász Bukovinában a Mancz-féle bányáknál kapván 

alkalmazást, 1845-től 1854-ig mint. bányatiszt, ellenőr és művezető szolgált. 
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Már itt is mutatkozott a bányászattal rokon tudományok iránti meleg érdek- 

lődése, a mennyiben szabad idejét Bukovina ásványai vizsgálatának szen- 

telte volt. Ebbeli tudományos működésének eredménye a Beschreibung der 

bis jetzt bekannten Mineralspecies der Bukowinav czímű dolgozata, melyet 

a bukovinai cVerein für Landeskultur und Landeskundes adott volt ki. 

1854-ben átjött Erdélybe, s itt a szt.-keresztbányai és fülei vasművek- 

nél (1859-ig), majd a balánbányai kir. és magántársulati rézbányaműnél 

mint bányanagy és igazgató volt alkalmazásban. Ezen idő alatt új hazája 

földjének geologiai viszonyai iránti érdeklődése évről-évre fokozódott. Füléről 

bejárta az Ült szorosát, a persányi és a barczasági hegységek, különösen a 

Bucsecs változatos vidékeit, nemkülönben a Hargittát is, mindenütt föld- 

tani észleleteket téve és érdekes földtani tárgyakat gyűjtve. Ekkor fedezte 

fel az Olt szorosának változatos másodkori tömegkőzeteit és kövületlelőhelyeit, 

Füle felett a Kakukhegyen hámatit-kristályok nevezetes előfordulását stb. 

Füléből 1858-ban nagyobb tanulmányutat tett Németországon keresz- 

tűl Belgiumig, mely alkalommal Tübingenben (Juenstedt tanártól igen becses 

paliontologiai és Krantztól Bonnban szép közettami tárgyakat szerzett és 

hozott magával, melyek később galicziai, bukovinai és kelet-erdélyi gazdag 

gyüjteményei tárgyaival együtt az erdélyi muzeum birtokába jutottak. 

Jalánbányáról kutató szelleme a ditrói és borszéki hegységekbe, 
továbbá a Nagy-Hagymás hegységbe vitte őt. Ott 1859-ben a kék sodalithos 

nephelinsyenitet (vagyis ditroitet) úgy szólván ő fedezte fel, mert csak az ő 

bő gyűjtései alapján ismerkedett meg a tudományos világ ezen érdekes kőze- 

tekkel. 1861-ben Corra BegwvÁár tanárt kalauzolta végig az említett hegysé- 

gekben, tapasztalatait és felfedezéseit közölte vele és általa a tudományos 

világgal is. A nagy-hagymási hegységben szintén ezen időben fedezte fel 

azokat a gazdag másodkori kövületlelőhelyeket, melyeket később a tudomány 

javára kizsákmányolt. 

Nagyszámú tudományos észleletei közül ezen időben egyet-mást közzé 

is tett. Ilyen közleményei : 
Über die Braunkohlenformation in Ostsiebenbürgen. Hingenau, Zeit- 

schrift f. Berg. und Hüttenwesen. 1859. S. 155—166. 

Über die Rotheisensteine von Alsó-Rákos und Vargyas. Hingenau, 

Zeitschr. f. Berg- und Hűttenwesen. 1859. s. 337—339. 

Die Urschieferformation der Ost-Karpaten und ihre Erzlagerstátten. 

Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen. 1881. S. 209—213 u. 5. 218—222. 

Geologische Skizze von Borszék. Verhandl. und Mittheil. des Siebenb. 

Vereins f. Naturwiss. in Hermannstaat. Bd. XIII. (1862.) 

Geologische Ausflüge auf den Bucsecs 1865. Ugyanott Bd XVI. (1365.) 

5. 194 ünd 220. 
Geologische Streifungen in dem Oltdurchbruche zwischen Felső- und 

Alsó-Rákos. Ugyanott Bd. XVII. (1886) p. 171. 
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Eine geologisehe Excursion von Balánbánya am Verestó, nach Békás, 

Zsedénypatak u. s. w. Ugyanott Bd. XVII. (1866) p. 217. 

Beitráge zur Palüontologie Siebenbürgens. Ugyanott Bd. XIX. (1868.) 

1869 október 1-én a mikor átment az erdélyi muzeumhoz őrsegédnek, 

egészen a tudomány szolgálatába szegődött és sikerrel szentelte tehetségeit 
és tevékenységét ezen intézet emelésére és Erdély geologiájának művelésére, 

hogy az erdélyi múzeum alapítója és első elnöke, gr. Mikó IMRE, méltán 

állíthatta ki neki azt a bizonyítványt, hogy szorgalma, szakavatottsága és 

ügybuzgalma által teljes mértékben kiérdemelte az egylet elismerését, kivá- 

lóan azzal a sikerrel, melyet a földtani és az őslénytani gyűjtemény nem- 

csak gazdagítása és szakszerű rendezése, hanem mondhatni, valóságos újjá- 

teremtése által felmutatni képes volt, és a melynek köszönhetni, hogy a gyűj- 

temények egyes részei a külföldi tudományos világ előtt is nevezetesekké 

váltak. 

Az erdélyi múzeumba lépésénel első tette volt a boldogultnak, hogy 

gazdag magángyűjteményét átengedte a múzeum gyűjteményének, mi által 

egy általános kőzettani és őslénytani gyűjteménynek alapját megvetette. Az 

erdélyi muzeum-egylet ezért alapítóinak sorába vette fel őt. Második kiváló 

tette volt, hogy két év alatt egész Erdélyt bejárván, összegyűjtötte ezen 

országrésznek változatos és gazdag eruptiv közeteit, melyeknek k. b. 1500 

kitünően alakított példányból álló gyűjteményét az Erdélyi muzeum nevében 

az 1873-ki bécsi világkiállításon bemutatta a tudományos világnak s mely a 

szakkörök méltó elismerésében részesült. Ezen gazdag kőzetgyűjtemény kellő 

ismertetése végett állította volt össze c Erdély földtani térképét, a kitörésbeli 

kőzetek elterjedésének kimutatásá végetts és cAz eruptiv közetek beosztá- 

sáról Erdélybenv czímű magyarázó szöveget, melyek az Erdélyi muzeum 

évkönyvében (VI. k. 141. 1.) tétettek közzé. 

Ugyanezen időtájban jelent meg tőle az Erd. Muz. évkönyve 14. köte- 

tében : Basaltobsidián Erdélyre nézve új lelemény. 731. Il. és "A Kolozsvárra 

javasolt artézi-kútróli 68. I. 

A mellett, hogy az Erd. muzeum buzgó hivatalnoka volt, tevékenysége 

egy részét az 1870—73. években az akkor még ifju m. kir. földtani intézet- 

nek is szentelé, a mennyiben mint ideiglenesen alkalmazott segédgeologus 

Erdély keleti részének átnézetes fölvételével bizatott meg és ezen megbizásá- 

ban oly sikerrel járt el, hogy ezen rövid idő alatt minden irányban átkutatta 

a Székelyföldet, felfedezett és kizsákmányolt egy csomó érdekesnél érdeke- 

sebb kövületlelőhelyet, bő gyűjtésének tárgyaival gazdagította a m. kir. föld- 

tani intézetnek és az erdélyi muzeum-egyletnek gyűjteményeit és sikerdús 

működésének emlékét hátrahagyta két nagy jelentésében, melyek a m. kir. 

jóldtani intézet évkönyveiben megjelentek. Ezek : 

Északkeleti Erdély földtani viszonyai Gyergyó földtani térképével. I. k. 

(1871) 275—325 I. és 
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A Székelyföld földtani és őslénytani leírása 36 könyom. táblával és egy 
földtani térképpel. V. k. (1878) 1—304. 1. 

1875-ben a kolozsvári egyetem bölcsészettudorává avatta és egyűttal az 

osztrák-magyar birodalom földtani viszonyainak előadhatására magántaná- 

rává habilitálta, mely minőségben 1879-ig főleg gyakorlati irányban sikerrel 

vezette be a tanárjelölteket Erdély másodkori kövületeinek ismeretébe. 

Ezen idő alatt is buzgón folytatta Erdély földtani viszonyainak tanul- 

mányozását, a mit következő dolgozatai tanusítanak : 

Bányász-földtani észleletek Erdélyben : I. A kárpáti szirtek. II. A kelet- 

erdélyi szirtek faunája. III. A Sósmezőnél az ojtozi szoros mellett leledző 

kőolajtartalmú közetek. IV. A keresztényfalvi és rozsnyói liasz-szén Brassó 

környékén. V. Északkeleti Gyergyó ezüstéreztelepei. Erdélyi muzeum. 1875. 

DASADZES DK, 1: 4877.:480 kerete enés ÚZGK b 

Geologiai tapasztalatok az erdélyi Érezhegység keleti szélén. Földtani 

Közlöny, 4877-1219. és 1274. d; 

1879-ben a közös pénzügyminiszterium 2 évre cs. kir. bányatanácsosi 

czímmel Bosznia-Herczegovina számára bányaügyi előadóvá nevezte ki HER- . 

BicHet. Ezen 2 évre az Erd. muzeúm-egylettől szabadságoltatván, újra a 

gyakorlatban érvényesítette tehetségeit és sokoldalú tapasztalatait. Boszniai 

bányászati működéséről azonban, miután a közös pénzügyminiszteriumhoz 

felterjesztett jelentései nem tétettek közzé, semmi határozott adat nem áll 

rendelkezésre; de hogy itt is közmegelégedésre teljesítette feladatát, arról 

tanúskodik a Ferencz József-lovagrendjel, melylyel Ő Felsége legmagasabb. 

kegye hasznos működésének elismeréseül kitüntette őt. 

1881-ben a február 3-ki mocsi meteorithullás alkalmakor HERBICH 

érdeme, hogy a legnagyobb 35-70 kerammos meteorkő az erdélyi muzeumba 

jutott. Ezen évnek nyarán tevékenységének új tér nyilott az által, hogy dr. 

Szasó Józser egyetemi tanár indítására a m. ipar-, kereskedelmi, és föld- 

mivelési, valamint a vallás- és közoktatási miniszterium megadták az eszkö- 

zöket, hogy az erdély-romániai határhegységek eddig csaknem ismeretlen 

területei földtanilag fölvétessenek és az eredmények a bolognai internatio- 

nális geolog. kongresszuson kiadatni határozott Európa új földtani tér- 

képébev belejöjjenek. HERBIcH a törcsvári és az ojtozi:szorosok közti Kár- 

pátvonulat fölvételére vállalkozott és az 1882 és 1883. évek nyári hónapjaiban 

ezen nehéz feladatot sikeresen megoldotta. Már a következő télen össze 18 

állította ezen nagy területnek új átnézetes földtani térképét, melynek reduk- 

cziója e fentemlített rBurópa új földtani térképébes fölvétetett. 

1884-ben állította össze az erdélyi muzeum számára az imént említett 

kárpátterületnek teljes közetgyűjteményét, mely aztán 1885-ben az orszá- 

gos kiállításon is szerepelt és a szakférfiak tetszését méltán kiérdemelte. 

Ugyanezen évben az erdélyi Érezhegység szegélyén, különösen a Csáklya 

mellett felnyúló mészköszirtek faunáját készítette ki remekül, tanulmányozta 
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behatóan és állította ki az erdélyi muzeumban; ebbeli működésének ered- 

ménye a xPalüontologiai tanulmányok az erdélyi Érezhegység  mészkő- 

szirtjeirőlb czímű 21 táblával ellátott munkája, melyet a M. kir. Földtani Inté- 

zet 1886-ban kiadott (Magy. kir. Földtani Intézet évkönyvei VIII. 1. füzet). 

1885-ben a törcsvári szorosban, de már romániai területen, a még 

1883-ban felfedezett gazdag neocom-kövületlelőhelyet zsákmányolta ki, beha- 

tóan tanulmányozta az összegyűjtött faunát és ennek 30 táblával ellátott 

leirását kiadás végett átengedte a romániai földtani intézetnek. Előleges 

jelentés ezen tárgyról rPalüontologiai adatok az erdélyi Kárpátok ismere- 

téhez, ezímen az Orv. term. tud. Értesítő 1885. évfolyamában a 261. lapon, 

megjelent már s van kilátásunk reá, hogy a teljes munkát az ábrákkal együtt 

magyar és német nyelven is ki fogjuk adhatni. Maga a gazdag fauna az 

erdélyi muzeumban van kiállítva. 
Végre a múlt nyáron a persányi hegység keleti lejtőjén, Ürmös mellett 

fedezett fel egy felső krétakori gazdag kövület-lelőhelyet s bő gyűjtést eszkö- 

zölvén, a gazdag fauna kikészítésén, tanúlmányozásán és felállításán a mult 

év utolsó negyedében a legnagyobb buzgósággal és kedvvel dolgozott, s ezen 

munka közt érte őt a kérlelhetlen halál, meghiúsítva a boldogúltnak sok 

szép munkatervét, melyet még kitűzött volt magának, úgy mint az említett 

ürmösi felső krétakori faunának, a bucsecsi dogger-faunának részletes leirá- 

sai stb., melyek közül az elsőre vonatkozólag már előleges közleményt hozott 

az Orv.-term. tud. Értesítőv 1886. évfolyama 227. 1. vAz erdélyi keleti Kár- 

pátok krétaképződményeirőb czím alatt. 
Kéziratban visszamaradt még több dolgozata, melyek mint becses 

hagyatékok az Orv. term. tud. Értesítőben fognak közzététetni; a többi 

között egy új antimonit-előfordulásnak az ismertetése; Erdély másodkori 

rétegeinek kövületjegyzéke és a törcsvári szoros neocom rétegei faunájá- 

nak leírása. 
Az eddigiekből is kitünt, hogy HERRBIcH FERExcz-nek sokoldalu, 

hasznos tevékenysége már életében is elismerésre talált; ezt bizonyítja még 

az is, hogy a bécsi cs. kir. Földtani Intézet, a francziaországi cherbourgi ter- 

mészetvizsgálók társasága, a magyarhoni Földtani Társulat levelező tagjának 

választotta; ezenkívül a bécsi cs. kir. állat- és növénytani társulat, a buko- 

vinai rVerein für Landeskultur und Landeskundev és a nagyszebeni termé- 

szettudományi társulatnak rendes tagja, az erdélyi muzeum-egyletnek pedig 

alapító tagja volt. 

Bátran el lehet mondani, hogy a boldogult életében derekasan betöl- 

tötte helyét s nevének maradandó. emléket emelt az erdélyi muzeum szép 

földtani és őslénytani gyűjteményeiben, valamint számos műveiben, melyek 

a hazai földtani irodalom közkincseivé váltak. Áldott legyen emléke ! 
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Elveszítettük KoRrzmics LÁSZLÓ és NikL MiHÁLY társulatunk rendes 

tagjait ! 

KORIZMICS LÁSZLÓ 

hazájának nagy polgára, igazi szellemi napszámosa volt. Szerette hazáját, 

mit főképen polgári munkásság és szorgalom által bizonyított be. Ő a hala- 

dás legkitartóbb és sok érdemmel biró bajnokai közé tartozott; abból 

az időből, mikor a magyar embernek főfeladata volt sokat tűrni, semmit 
sem ecsüggedni ; de sokat tenni. Kokrzmics sokat tűrt ; de még többet tett. 

Nemesen élt és hasznosan dolgozott ! 

Konkrzmics Lászró 1816. született Agg-Szent-Péteren Fehér megyében. 

Mérnöknek képezte magát, később azonban egészen a mezőgazdaságnak élt. 

Megalapítója volt a magyar mezőgazdasági irodalomnak s cHozzunk 
mezőgazdaságunkba mielőbb helyes arányokat, jelszóval az első tekintélyes 

magyar gazdasági lapot indította meg. A Magyar gazdasági egyesületnek, 

szeretett és tisztelt alelnöke volt és a legbölcsebb, legtapasztaltabb nemzet- 
gazdászaink sorába tartozott. 

Társulatunknak 1853-tól 1886. évi október 5-ig, halála napjáig volt 

rendes tagja. 

NIKL MIHÁLY 

vesztesége szintén főképen gazdasági egyesületünket érintette, a hol mint 

választmányi tag élénk tevékenységet fejtett ki. 
Ki nem ismerte közülünk a nyájas arczú 71 éves athléta alakot, a ki 

szellemi munka és folytonos tevékenység nélkül nem tudott élni ; a ki érdek- 

lődve a gazdaság alaptudományainak mindegyike iránt, mint fürge méh 

forgolódott mindenütt a hol elleshetett, eltanulhatott valamit. 

Fáradhatlan tevékenysége, érdeklődése és kitartása, igazi példáúl szol- 

gálhai az itjabb nemzedéknek s becsületes jó szive, tiszta kedélye bizonyára 

megérdemlik, hogy 4NIkL bácsit, emlékezetünkben megtartsuk. 

NIKL Minány 1815. évi október hó 13-án született Dobsinán. Társula- 

tunk tagjává 1872-ben lett s a halál1886-ik év okt. 29-én szakította el tőlünk. 

KoRrizmics és NIKL mint gazdák felismerték társulatunk fontos felada- 

tát s jól tudták, hogy az ő munkakörükben minő nagy szerepe van az 
általunk mivelt tudományoknak. Hiveink maradtak mindvégig; habár belső 

életünkben nem szerepeltek. 

A magyar gazdaközönséget igen gyér számmal látjuk képviselve 

tagtársaink sorában; pedig mi legbehatóbban foglalkozunk épen a hegysé- 

gekkel és völgyekkel; a köségekkel és málladékaikkal, szóval az ő munkál- 

kodásuk fő és nélkülözhetetlen tényezőjével magával, a földdel. Igen, kevesen 

vannak közöttünk, de bizonyára azért, mert mi is, mélyen tisztelt Közgyűlés, 
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szellemi munkálkodásunkból vajmi keveset adhattunk ez ideig nekik olyast, 

a mi érdekeiket közvetlen érintvén; társulatunk iránti melegebb érdeklő- 

désre késztette volna őket. 

A két jeles ember, gazda és tagtárs emlékének a szeretet és tisztelet 

koszorúját adja a mélyen tisztelt Közgyűlés, midőn rólok ezen ünnepi 

alkalommal megemlékezett ! 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Születés és enyészet egymásnak két hatal- 

mas ellensége a természetben; teremtő ereje által amaz életünk gyorsan 

múló napjainak sok igaz örömöt ad, mig ez megsemmisítő hatalma által 

annyi fájdalommal sujtja szivünket, annyi nagy csapással illeti tudományos 

életünket. De ha tekintetbe veszszük, hogy a gondviselés mindenkinek 

kiszabta munkáját és feladatát és hogy elhúnyt tagtársaink, kikről mostan 

szomorú érzelemmel megemlékeztünk, hivatásuknak hiven megfeleltek ; 

akkor bánatunkat enyhítheti azon tudat, hogy ők kötelességöknek eleget 

tettek. fivezték munkájok gyümölcsét és e mellett az emberi lét majd- 

nem végső határát érték el. 

Tisztelet és béke kisérje emléköket ! 

VI. Titkár bemutatja a társulati pénztár állapotáról szóló következő jelen- 

téseket : 

Pénztári jelentés a magyarhoni földtani társulat 1886-ik évi 

pénztári forgalma-, pénztárának és vagyonának állásáról 

az 1886. év deczember hó 31-én. 

4 Az 1886. évi januárius hó 13-ikán tartott közgyülés kiküldötte MAxaY 
ÁGOSTON, PFISZTER KáRony és REsxwERT GyuLa rendes tagokat, hogy a társulat 
pénztári könyveit és számláit, valamint az ide tartozó okiratokat átvizsgálják. 
A megnevezett urak, PFiIszTER KáRoLry tagtárs úr kivételével, e megbizásnak 
1887. évi januárius hó 24-én eleget tettek és a megejtett pénztárvizsgálat után a 
következő nyilatkozatot állították ki: 

cA magyarhoni földtani társulat 1886. évi számadásait megvizsgálván : 

a bevételeket . ... --- -..: --- .-.. 4592írt238 krral 
AJATÁSOKAOE TE e ese zés, 4414 a 39 a 
az 1886. év végén fenmaradt pénz- 

készletet .. 0. cs Va SORNAK 
és az erre vonatkozó számadásokat helyeseknek találtuk. 

Az 1886. év végével fennlevő vagyonállapotot 9837 Írt 89 krajczárban 

állapítottuk meg." 
Kelt Budapesten 1887. januárius hó 24-én. 

MAKAY ÁGOSTON 8. k., RENNERT GYULA s. k., 
mint a pénztárvizsgáló bizottság tagjai. 

Ezek után a titkár bemutatja a közgyűlésnek a társulat pénztárának és 

vagyonának állapotjára vonatkozó kimutatásokat. 

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 5 
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1. Az 1885. évről áthozatott 
. Az 1886-ban befizetett alapító 

. Kisorsolt értékpapírok ui után 

. Adományok 

. Ebből levonván a kisorsolt 

TÁRSULATI ÜGYEK. 

I. Az alaptőke állása 1886. végén. 

tagdijak 
. Részletfizetés az . egyik alapító 
tagdíjra  ... 

Összesen 

tékpapirok névértékét 
. és levonván az értékpapirok vá- 
sárlási összeget... 

. továbbá az egyik kötelezvény 
után befizetett részlet- összeget — 

marad 
mihez adandók a vásárolt érték- 

a tényleges alaptóke 1886 végén 

papirok névértéke 

S600 Ét éke 

500 €— a 

9100frt— kr. 

Értékpapir Készpénz Kötelezvény 

8800 írt — kr, -—— Írt 83kr. 500frt — kr. 

See EP ÚJ HEG 100" "ac sőt 

SET ZS ZAMETTTETA s (ae 

SE át 900 4 —  € SET 

— (o GO RO a SEM TT 

12 S800írt — kr. 500íÍrt 69 kr. 600írt — kr. 

MULT, ES szü ES ST ja. 7 

aj ég Ep 415 c 53 a SES elt 

Ök — a E 40 e ESIK 

ÜJSEE Tőke 

—— 11 Ve ze e 

7Töfrt 16 kr. 560 frt — kr. 

Az alaptóke tehát az 1886 évben az 1885. évhez képest 434 frt 33 krral szaporodott. 

19 — 

II. A forgó tőke 1886-ik évi bevételei és kiadásai, 

összehasonlítva az előirányzattal. 

. Pénztári maradék . 
. EsreRHázy MixLós herczeg évi adománya 
. M. kir. pénzügyi miniszterium dr. FISCHER HAMU 
cMagyarország sósforrásaiv czimű munkájának 

a) Bevétel : 

kiadatási költségeihez járuló segélyösszege 
. Alapítványi kamatok 
. Takarékpénztári kamatok 
. Evdíj-hátralékok 
. Tagok évdíjai 
. 1887-re befizetett évdíjak 
. Előfizetések z 
. Előfizetések 1887-re 
. Oklevéldíjak 

2. Eladott kiadványok 
. Megtérült postaköltségek .. 

SZTBZON Ta 

1886-ra 

961 Írt 68 kr. 
VODO ÁS 

— KAN zsét NB 

415 a 

20 

——Ja 

980? c 

Összeg 3186 frt 68 kr. 

Bevétel előirányzata Bevétel 
1886-ban. 

961 Írt 68 kr. 
ADJOL AA EÁ 

— 3270frt 50 kr. 

vagyis a forgó tőke tényleges bevétele az előirányzatot meghaladja 53 frt 82 krral. 

: E tételbe vannak az évdíj-hátralékok és oklevéldíjak is foglalva. — ? E tételbe 

az eladott kiadványokból befolyó összeg is van foglalva. 
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b) Kiadás : 
Előirányzat Kiadás 

1886-ra. 1886-ban. 

1. c Földtani Közlöny nyomda-költségei — ... — 2000 frt — kr." 1309 (frt 39 kr. 
2. A magy. kir. Földtani Intézet évi jelentéseinek 
(1884—1885) külön-lenyomatai  .-- --. --- — a — a 259 c 14 a 

2. Műmelléklőteki ááá sv eseettlos "te oz — 4 — 4 275 c 50 a 
4. Irói tisztelet díjak EGYE TKZ OT ÉG SENZESENE — 4 — a 305 c 69 c 
SZSZALÁTAST KOLOSSÉ SOK at Feet alsz el zeg 150 c — ua 180 c 64 a 
OG ERISO tütkát tiszteletetjat ee e 900 We 300 a — ( 
7. Másod titkár tiszteletdíja ... --- --- --- 200 ( — a 16 c 66 a 
8: Péónztárnok tiszteletaíjas sa : reset zza ATON ASK 0409 se] 
9. Titkársegéd tiszteletdíja — --. --—- --- --- 60 c — a GON 

10. Szolgák fizetése és jutalomdíja  --. --- --- 148 4 — ua HOLE KESZ See 
VS Ok évelokékTál tása" . sel Es szet Le S — 9 c 90 a 

I2SEgyébinyomtatványoki Seite ezt GID EGZ CZ NEKTEK OZT ÉG 
13. Iroda- és postaköltségek  ... ... --- -.-. 120? a — a MESET EZÉR 
14. Könyvkötő tegez ást zések ÖSAtAt S AN — a — a 9 c 45 a 
15. Földtani Közlöny VIII. köt. visszavásárlása — 4 — a FA OVÁK 
16. Az alaptőkének visszatérítendő a pénztári 

TAATAÓKDÓ LES SEN MKE ti e ESŐ zol e EE BZ — a 83 4 — a 83.a 

Összeg 3128 frt 83 kr. 3167 frt 77 kr." 

A forgó tőke 1886-ik évi kiadása 38 frt 94 krral meghaladja az 1886-ik évi 
előirányzatot. 

Levonván a kiadásokat a bevételekből, 
marád a pénztárban : SZENES e S Re A [EZ TKZ 

Vagyoni állás 1886 végén: 

Értékpapítokban ő hé er Et E. S EEOTO0NTO s ke 
Kötelezvényékbenee ce Neme ee 560 a — —( 
Az alaptőke pénzkészlete né OSZAÁLSARTEZBB ÁJK igát Közt 
A forgó tőke pénzkészlete 102 , 73 a 

1887 január 1-én a társulat összes vagyona .. 9837 írt $9 kr. 

Dr. SrauB Móricz, CzawnyuGa JÓZSEF, 

első titkár. pénztáros. 

! E tételbe vannak foglalva az Évi Jelentésekv, a műmellékletek költségei 

és az irói tiszteletdíjak is. — ? EE tételbe vannak foglalva az oklevelek kiállításának 

és a szakülések költségei-is. — " Az 1886. évi bevétel meg volt terhelve a Földtani 

Közlöny XV. (1885.) kötete 11—12. (13 íves) füzetének és az c Évi Jelentések, a m. k. 

Földtani Intézetnek kiszolgáltatandó különlenyomatainak költségeivel. 
9 tál 
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VII. Elnök az 1887-ik évi számadások, pénztári könyvek, a vagyon és pénz- 

tár megvizsgálására Makay Agoston, Pfiszter Károly és Rennert Gyula r. tagokat 

nevezi ki. 

VIII. Titkár bemutatja az 1887-ik évre szóló költségvetést, melyet a választ- 
mány januárius 30-iki ülésében már tárgyalt volt : 

Pénztári előirányzat 1887-re. 

Bevételek. 

1. Pénztári maradék 1886 végén 86 pssszt kes kinő 102 Írt 73 kr. 
2. Herczeg ESTERHÁZY MixLós évi adománya ae A sizb 420 4 Sk 
3. M. kir. keresked. miniszterium dr. FISCHER SAMU aMagyarország 

sós forrásais czímű munkájának kiadatási költségeihez járuló 
SSSÉLYOSSZOG OL ÉV o koszi ene áj 

. Alapítványi kamatok : 
. Takarékpénztári kamatok . ... 

. Tagok évdijai ső B 
95 Selmeczbányai fiókegyesület jár uléka 
9. Előfizetések . BEN ja Ms álle ezik ely ETT 

4. 

CO SEvdí-hátralékok: leredsézeset 2 est ak ezé 
7 
fej 

10. Oklevél-díjak — ee sze e SAME MARE et 
11. Eladott kiadványok — Mbit, sával d 

Kiadások. 

. cEvi Jelentésekv különlenyomatai ... 

JAlrór taszteletdíjak e stee Ne sa aes 
SISZALÁtÁSUKOltSége ke SE RSE KSE S 
. Tisztviselők tiszteletdíja ---: --- --.  --- 

00 21 6 Urs 0919 a . Szolgák fizetése és AAA á 5 Tr3 
9. Oklevelek kiállítása — ... gét 

10. Egyébb nyomtatványok .. ... .. Más 
11. [roda- és postaköltségek 

Az 1887-re előirányzott összes bevételekből 
levonva az előirányzott összes kiadásokat ... 

1887 végén marad bevételi többletül 0... 

. Földtani Közlönyv nyomtatási költségei 

öiüméllékletek 0 Seat as B ESEN TT EZ ENE 

. Titkársegéd tiszteletdíja 2 - 7 

DO0A a SEL 

70 e" Se 

sz La 270 4 —— 9 

ei BOE 

2.2 -T5004 RE AG 
1 290 üg S-"vű 

180" 45 

ZD) ge 

1 0 ( — a 

Összesen s 3142 fit 73k je 

.- 1300 Írt — kr. 
NÉL JE ORE esze 16740 KEKE e 

hl sz ese OO0TGASAK 
era áz ető, Neem SET 

tő TOO et 

Er estf 24 2elit MÖNPTS Ö0050E4K 

tea gzljől a- KEYES ös 60 (( IZ. K(/ 

e 1 50 (( ——L 

s? ama ur 2 eszt 6 (( mez [4 

—-z ks 50 [ A——— , 

TOO SAE 

Összesen ... 3096 frt ME et 

3142 frt 73 krból 
. 3096 frt — krt," 

4.6 fert Z3. ki 

Dr. SrauB MónIcz, 
első titkár. 

t Az 1887. évi költségvetés a Földtani Közlöny XVI. (1886) kötet 11—12. 

(5 íves) füzetének kiállítási költségével és a másodtitkár 11 havi tiszteletdíjával van 

megterhelve. 
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IX. Elnök felhivja a közgyűlésen jelenlevő tagtársakat, vajjon nincsen e 

valakinek észrevétele a tiszti jelentésekre. ő 

Szólásra senki sem jelentkezett s a kögyűlés a tiszti jelentéseket egyhangú- 

lag tudomásul veszi ; ezzel egyszersmind a keletkező bányászati és kohászati egye- 

sülettel való netaláni fusio előkészítésére választmányunknak a kért felhatalma- 

zást is megadja. 

X. Elnök felolvastatja a választmány által elfogadott és a közgyűlésnek 

ajánlott új alapszabályok tervezetét. 

A közgyűlés általánosságban elfogadja az új alapszabályokat, de a ponton- 

kénti részletes tárgyalásnál néhány stiláris igazítást tesz. A második ajánlatba 

hozott alelnöki tisztség Böckh János fölszólalása következtében elejtetett 

Az ilyképen véglegesen megállapított új alapszabályoknak az illető minisz- 

teriumhoz való felterjesztésével a közgyűlés az elnökséget megbizta. 

XI. Elnök felhivja a jelenlevő tagtársakat, hogy ha valamelyiköknek a köz- 

gyűlés hatáskörébe tartozó indítványa lenne, sziveskedjék azt előadni. 

Dr. Schafarzik Ferencz választmányi tag javaslatát ajánlja a közgyűlésnek : 

miszerint az egyszer s mindenkorra, fizetett 2 frt oklevéldíj ezentúl az alaptókéhez 

csatoltassék. Dr. Schafarzik azt hiszi, hogy e csekély összeget a forgó töke szám- 

lája nélkülözheti, a társulat pedig ezzel szerényen ugyan, de mégis gyarapítaná 

alaptőkéjét. Hü 

A közgyűlés a fenforgó körülmények között nem tartja czélszerűnek a forgó 

tőke előirányzatát megrövidíteni s azért dr. Schafarzik indítványát nem fo- 

gadja el. 

XII. Több indítványtevő nem jelentkezvén, elnök a közgyűlést befejezett- 

nek nyilvánítja. 

A SELMEGZBÁNYAI FIÓK-EGYESÜLET MŰKÖDÉSE 1886-BAN. 

A selmeczbányai fiókegyesület derék mnnkával bizonyította be, hogy felada- 

tát helyesen fogja fel. 

Bevégezte Selmeczbánya geologiai térképét melyen a bányavidék ércztelér- 

vonulatai is szépen vannak kitüntetve. A sikerült munka eredetije az országos 

kiállításon szerepelt és azután a fiók-egyesület költségén 500 példányban díszes 

kiállítással a m. kir. államnyomdában sokszorosíttatott, hogy azt rendes tagtársaink 

emlékül megkaphassák. Bizonyára örömmel vették szaktársaink a becses kül- 

deményt. 

A fiók-egyesület ezen munka után nem pihen, hanem hozzá fogott Körmöcz- 

bánya hasonló módoni feldolgozásához. 

A selmeczbányai fiók-egyesület 1886-ban 1 közgyűlést és 2 szakülést tartott. 

Közgyűlés 1886 márczius hó 24-én. HLavaácsEK KoRNÉL ismerteti a termés 

aranynak általános előjövetelét, alakját és termelési körülményeit, továbbá különö- 

sen az amerikai Egyesült-Államok arany-, ezüst-, réz és ólomtermelését. Ezután 

áttér Ausztrália aranytermelésére. 
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Következik CsEH LaJos titkár részletezése az 1885 évi számadásokról, vala- 

mint DoLroGnH János és WIESZNER ADpoLrF számvizsgálók jelentése. 

Az 1886-ik évi előirányzat elfogadtatott. 

Végül tisztújítás következett. Elnökké PécH AwraL min. tanácsos ; alelnökké 
WIESZNER ADporrF társ. bányaigazgató ; titkárrá Csen LaJos m. kir. bányageologus 
egyhangulag megválasztattak. 

II. Szakülés 1886 aprilis hó 28-án. NickL János r. tag a geologia fejlődésére 
vonatkozó általános bevezetés után, különösen Daubrée Études etc. ezimű 

munkájának nyomán, az ásványoknak mesterséges előállításáról szól; továbbá 

a Bonbonne les Bains és Plombiers melletti hévforrásoknáli kutatások eredményeit 
ismerteti. 

III. Szakülés 1886 november hó 24-én. Csen LaJsos titkár ca braziliai achát- 
termelésről és annak nemzetgazdasági fontosságáról Németországbanv tart ismer- 

tető előadást, belévonván az achátok és azok feldolgozásának általános történetét. 

Titkár felolvassa az anyatársulat 1886. év november hó 12-én kelt 265. számú 

átiratát, melylyel a fiókegyesületet felhivja, hogy ezentúl tagdijaiból 3—3 frtot o. é. 

az anyatársulat pénztárába juttasson. 

A anyaegyesület ezen óhajtását a jelenlevő tagok méltányosnak találták s 

1887. évtől kezdve minden egyes tagdíjból 3 frtot annak pénztárába át fognak 

szolgálni. 

Közgyűlés 1887 jamuárius hó 22-én. Elnök PécH Awrar. CsEH LaJos 

kir. bányageologus értekezett kalinkai (Zólyom m.) ásványokról, azok képződéséről 

és termőhelyéről. Bemutatja a kalinkai kénbánya közeteit és ásványait, valamint 

geologiai és bányászati térképét, még pedig új mód szerint olajfestékkel színezve. 

Főképen a kéntelepről szól és a Hauerit ásvány termőhelyét ismerteti. 

PécH AnraL elnök cA földkéreg mozgásának megfigyeléséről; különösen 

bányászati czélokra tett ez iránybani újabb kisérletekrőln czímmel értekezett. 

Fejtegetéseit rajzokkal kiséri és megemlékezik a használt műszerekről is. 

A DoLroGgGH János és WIESZNER Aporr tagtársak által megvizsgált 1886-iki 

számadás helyesnek találtatott s 1887. évre 422 frt 82 kr. pénztármaradvány 

mutattatott ki. 

Az 1887-ik évi előirányzatok elfogadtatnak. 

A fiókegyesületnek 1887. év elején 38 tagja van. 

Tisztújítás következvén: PicH ANTAL a fiókegyesület eddigi lelkes vezetője 

a közgyűlés egyhangú kérése folytán az elnökséget ismét elfogadja. Alelnöknek 

WIESZNER AporF társ. bányaigazgató ; titkárnak Csen Lasos kir. bányageologus 

lett egyhangúlag megválasztva. 
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KÖZLEMÉNYEK A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZETBŐL. 

Kinevezés. A földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. miniszter 

dr. Posewirz TivaDpaR magángeologust, aki néhány éven át Borneo és 

Baneka szigetén hollandi katonai szolgálatban állott s úgy a távoli földrész 

területén, valamint itthon is mint az intézet önkénytes geologusa éveken 

keresztül tett földtani tanulmányokat; a m. kir. földtani intézetnél rend- 

szeresített harmadik segédgeologusi állásra kinevezni méltóztatott. Remél- 

hető, hogy messze földön járt hazánkfia szerzett tapasztalatait és ismereteit 

mint állami tisztviselő buzgón fogja értékesíteni az országos geologia ügyé- 

nek érdekében. 

Könyv- és térképtári statisztika. A m. kir. földtani intézet könyv- 

tára és átalános térképtára a múlt (1886) év folyamán ismét örvendetes 

gyarapodást nyert, amennyiben az előbbi 593 kötettel, az utóbbi pedig 

244 darab térképpel szaporodott. Ezen szaporulatot az 1885. végén mutat- 

kozó álladékhoz csatolva a nevezett két tár állománya a leltárak szerint 

1886. végén a következő volt : 

a ikönyvtátaee ik sek esuam50orkötet 49,254 írt 37 kr. értékben 

b ) átalános térképtár...- 1673 darab HASONLÓ NEE e 

összesen : 9178 darab 54,513 frt 96 kr. értékben 

Az intézet könyvtárában ez idő szerint már nemcsak a föld- és őslény- 

tan körébe vágó világirodalmi alapvető munkák, kézikönyvek vannak meg 

szép számmal, hanem a legnevezetesebb geologiai folyóiratok is úgyszólván 

mind teljes sorozatokban föltalálhatók. Azonkívül számos európai és tenge- 

rentúli tudományos akadémiának, nevezetesen a magyar tud. akadémiának, 

valamint a bécsi, berlini, müncheni, párisi akadémiának, a londoni tudós- 

társaságnak, néhány olasz akadémiának és egyes amerikai tudós társaságok- 

nak természettudományi tárgyú kiadványai szintén föllelhetők benne. Ami a 

könyvtárban foglalt szakmákat illeti, a könyvtár szakjellegének megfelelően, 

legdúsabban vannak benne képviselve a földtani és őslénytani művek, 

valamint ezek társtudományai, t. i. az ásvány- és közettan körébe vágó 

dolgozatok. Ezeken kívül azonban ma már szép számmal láthatók a könyv- 

tárban chemiai, bányászati, nemzetgazdasági, statisztikai, bibliografiai és 

egyéb átalános érdekű irodalmi termékek is, melyek, ha nem is a szorosan 

vett geologiai munkásságnak, de átalában az országos intézet gyakorlati 

irányú tevékenységének jelentékeny tudományos segédeszközei gyanánt 
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tekinthetők. Az átalános térképtár a különböző országok területeit ábrázoló 

földtani, bányászati s egyéb térképeket foglalja magában, ezeken kívül 

azonban grafikai kimutatások, fényképek s tájképek is találhatók benne. 

Az intézeti könyv- és térképtár tartalmára vonatkozólag imént felsorolt 

vázlatos adatokat a föntebbi számadatokkal, valamint azon körülménynyel 

egybevetve, hogy a két tár évi átlagos forgalma 2—3000 darab között 

mozog, kimondhatni, miszerint az intézeti szakkönyvtár jelenleg máris a 

fejlettség azon fokán áll, hogy felette becses eszközöket nyujt úgy az 

intézet tisztviselőinek, valamint az elméleti és gyakorlati geologia hazai 

munkásainak átalában tudományos kutatásaik körül. Végül megjegyez- 

hetjük, hogy azon tudományos egyének vagy állami közegek (tisztviselők), 

akik a bányaügyet akár nemzetgazdasági, akár közigazgatási vagy technikai 

szempontból tanulmány tárgyává hajlandók és kénytelenek tenni, szintén 

meglehetős nagyságú irodalmi anyagra találnak az intézet könyvtárában. 

A könyvtárról eddigelé három nyomtatott czímjegyzék jelent meg. 

Ezek közől az első, melyet 1875-ben Matyasovszky Jakab és Stürzenbaum 

Józset állítottak össze, még csak csekély számú munkát mutat ki ; a második 

1884-ben Farkass Róbert által szerkesztett jegyzék 55391 .kötet könyvről és 

735 darab térképről szól, melyek az 1868—1883. évi összes állományt kép- 

viselik s végül a legújabban Bruck József által összeállított I. pót-czímjegy- 

zék " az előbbihez csatlakozva, a könyv- és térképtár 1884—1885-iki, tehát 

2 évi állományát foglalja magában. 

Adomány: ZsiGmonpY BÉLA mérnök 200 frtot bocsátott az intézet igaz- 

gatóságának rendelkezésére oly czélból, hogy azt saját belátása szerint az 

alföldi ártézi kutakból nyert fúrópróbák tudományos megvizsgáltatására 

fordítsa. ZsSIGMoNDY ezen hazafias ajándéka által az említett ártézi kutak 

anyagának s ezzel a magyar alföld geologiai viszonyainak megismerését 

kivánja előmozdítani, mert mint gyakorlati kútfúró ő ismerheti leginkább 

annak értékét, ha a technikus munkája közben biztos támpontokat kap a 

geologiától a talajviszonyok minősége tekintetében. 

4 E czimjegyzéket veszik társulatunk rendes tagjai a jelen füzettel. Szerk. 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

SZÁMÁRA 1556 FOLYTÁN BEÉRKEZETT CSEREPÉLDÁNYOK ÉS AJÁNDÉKKÖNYVEK 

JEGYZÉKE." 

Verzeichniss der im Jahre 1886 eingelaufenen Tauschexemplare 
und Geschenke. 

I. Folyóiratok. — Zeitschriften. 

Abhamdlungen der k. k. geologischen Reichanstalt. Bd. XII. Hft. 1—3. Wien, 1886. 
Annalen des k. k. naturhistorisehen Hofmuseums. Bd. I. Wien, 1886. 

Bericht der meteorol. Commision des Naturforsch. Vereines in Brünn über die 

Ergebnisse der meteorol. Beobachtungen im J. 1883. Brünn, 1885. 

Bericht —24.— der ÖOberhess. Gesellsch. f. Natur- und Heilkunde. Giessen, 1886. 

Bolletino del R. comitato geologico d Italia. XVI. 11—12, XVII. 1—8. Roma, 

1885— 86. 

Bulletin de la société imp. des naturalistes. LX. 3—4, LXI. 1—4, LXII. 1—3. 
Moscou, 1884—86. 

Bulletin de la société malacologigue de Belgigue, Tom. 1I—VII. Bruxelles, 1856. 

Bulletin of the California Academy of sciences, Nr. 4. San-Francisco, 1886. 

Bulletin of the U. $. Geological Survey, Nr. 2—26. Washington, 1883—85. 

Bulletins du Comité géologigue, IV. Nr. 8—10, V. 1—8. St. Pétersbourg, 1885—86. 

Chemiker- und Techmiker-/eitung ( Allgemeine Oesterreichische) Jahrg. II. Nr.1—3, 

5—9, 17—18, 22, 24, — Jahre. III. Nr. 3—6, 9—11, 14—17, 21, — Jahrg. IV. 

Nr. 1—18. Wien, 1884—86. 

Értesítő (Orvos-természettudományi — ). XI. Évfolyam. I. Orvosi szak : 1—2. füzet. 
II. Természettudományi szak: 1—3. füzet. — III. Népszerű szak: 1—2. sz. 

Kolozsvár, 1886. 

Értesítő (Mathem. és term. tud.—). III. 6—9, IV. 1—9. Budapest, 1886. 

Értekezések a math. tud. köréből, XI. 10, — XII. 1—11, — XIII. 1. ezzen 1886. 

Földrajzi Közlemények. IV—VI, XIII, XIV. 1—8. 

Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XXXVI. Hft. 1—3. Wien, 1886. 

Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, Jahrg. 38, 39. Wiesbaden, 

1885— 86. 

Jahresbericht (XII. —) der Gewerbeschule zu Bistritz. — Bistritz 1886. 

Jahresbericht des naturw. Vereins von Elberfeld und Barmen. 1851, 1858. 

-Jelentései (A m. k. időjelző közp. intézet napi—). 1886, jan.—jun. Budapest, 1886. 

t E művek az 1876. évi közgyűlés határozata értelmében a m. kir. földtani 
intézet könyvtárába kebeleztettek; a duplikatumok egy része pedig a József-mű- 

egyetem földtani tanszékének engedtetett át. 
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Magyar Ipar. III. IV. VII. k. 1—2, 4—15, 20—21, 24. Budapest, 1886. 

Mémoires du comité géologigue. Vol. II. Nr. 3. Vol. III. Nr. 2. St. Pétersbourg 1886. 

Monograph of the U. S. geological survey. Vol. III—IX. £ Atlas Washington, 

1882—85. 

Mittheilungen aus demVereine der Naturfreunde in Reichenberg. Jahrg. XVI-XVII. 

Mittheilungen der k.k. geographischen Gesellschaft in Wien. Band XXVIII. 

Wien, 1885. 

Naturae novitatis, Nr. 1—5, 7—11, 13—15, 17, 20—24. Berlin, 1886. 

Notarista, I. 1—4. Venezia, 1886. 

Proces-Verbal des séances de la société Royale malacologignue de Belgigue. 

LXXXI.-—HOXLIV. Bruxelles, 1885—86. 

Report (VI. Annual —) of the geological and natural history survey of Minnesota 

I. (1872), VII. (1878), X—XI. (1881—83). 

Report (Third, fourth, fifth, Annual —) of the U. S. geological survey. Washington, 

1883—1884. 

Report (Second, third, Annual —) of the Bureau of Ethnology etc, Washington, 

1881—1883. 

Report of the Commiss. of agriculture for the year 1854. Washington, 1834. 

Report (Annual —) of the board of regents of the Smithsonian institution for the 

vear 1883. Washington, 1883. 

Report (Annual—) of the comptraller of the Curroncy. 1885. 

Report ( Annual —) of the curator of the museum of comp. Zoology, 1885— 86. 

Sechriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig, N. F. VI. Bd. 3 Hít. 

Danzig 1586. 

Sehriften der "physikalisceh-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg, Jahrg. XXVI. 

Königsberg, 1885. 

Siteungsberichte und Abhandlungen der Naturw. Gesellsch. aIsiss . Jahrg. 1881 jul.— 

dec. 1882, 1883, 1884, 1885, 1886 jan.—juni. Dresden, 1881—86. 

Smithsomian Contributions to Knowledge. Vol. VII. IX. XI. XXIV. XXV. Washing- 

ton, 1855—585. 

Societas hist. naturalis Croatica, I. 1—3. Zagrab 1886. 

Természetrajzi füzetek. III. X. 1—3. Budapest, 1879 és 1886. 
Természettudományi füzetek. IX. 35—4. Temesvár, 1885. 

TI ransactions of the North of England Institute of mining and mechanical Enge- 

neers. Vol. XXXV. Newcastle-upon-Tyne. 1856. 

Tramnsactions of the geological society of Australasia, Vol. I. 1. Melbourne 1886. 

Verhandlungen der k. k. geologiscehen Reichsanstalt. 1886. Nr. 1—15. Wien, 1886. 

Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn. Bd. XXIII. Hft. 1—2. 

Brünn, 1885. 

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanisehen Gesellschaft in Wien. Bd. XXXVI. 

1-——2. Wien, 1886. 

II. Egyes művek. — Einzelwerke. 

Bibhothégue geologigue de la Russie. I. St. Pétersbourg, 1885. 

Boehmer. Observations on volcaniec eruptions and earthguakes in Ireland. 
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Borcana, El Hombre del Penon, 1885. 

Conwente. Die Flora des Bernsteins, II. Bd. 

C onwentz . Die Bernsteinfichte. 

Dagincourt. Annuaire géologigue universel. 1885—1886. Paris, 1885—86. 

Festschrift der naturw. Gesellschaft elsiss, zur Feier ihres 50-jührigen Bestehens, 

Dresden, 1886. 

Gallik Géza. Utmutatás a tápszerek, edények, szövetek és egyéb házi czikkek 
orvosrendőri vizsgálatára. Kassa 1857. 

Mihalik József. Liptóvármegye topografiai tekintetben. Igló, 1886. 

Prospect und. Preis-Courant über den Kohlenbrech-Apparat Patent Walcher aus 
den Eisenwerken Sr. k. k. Hoheit des Erzherzogs Albrecht. 

Siegmeth Károly. A Hegyaljáról a Vihorlat hegységbe. Igló, 1886. 

Siegmeth K. Aus der Hegyalja ins Vihorlatgebirge. Igló, 1886. 

Williams. Mineral resources of the United States. Washington, 1883— 84. 

Budapest, 1887. évi februárius hó 9-én. 
Dr. SrauB Móricz, 

eleő titkár. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 
csereviszonyosainak kimutatása az 1886-ik évben. 

VERZEICHNISS 

jener gelehrten Corporationen, mit denen die ung. geolog. 

Gesellschaft im Jahre 1886 in Schriftenaustausch stand. 

Budapest, Magyar Földrajzi Társulat. 

a Országos 1par-egyesület. 

a Természetrajzi Füzetek. 

Kolozsvár, Erdélyi Muzeum- Egylet. 

Temesvár, Délmagyarországi Természettudományi Társulat. 

Zágráb, Societas historico-naturalis Croatica. 

Berlin, Gesellschaft naturforschender Freunde. 

Bruzelles, Société royale malacologigue de Belgigue. 

Brünn, Naturforschender Verein. 

Dánzig, Naturforschende Gesellschaft. 
Dresden, Naturwissenschaftliche Gesellschaft clsiso. 

Elberfeld, Naturwissenschaftlicher Verein. 
Giessen, Öberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 

Königsberg, Physikalisch-ökonomische Gesellschaft. 

Melbourne, Geological society of Australasia. 
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Minnesota, Geological and natural history survey. 

Moscou, Société impériale des naturalistes. 

New-Castle-upon- Tyne, Institute of mining and mechanical engineers. 

Paris, Annuaire géologigue universel. 

Regensburg, Naturwissenschaftlicher Verein. 

Reichenberg, Verein der Naturfreunde. 

Róma, Reale comitato geologico d Italia. 

San Francisco, Academy of sciences. 

Pt. Fetersbourg, Comité géologigue. 

Venesta, Notarisia. 

Washington, United states department of agriculture. 

( United states geological survey. 

( Smithsonian instution. 

Wien, K. k. zoologisceh-botanische Gesellschaft. 

a K. k. geographische Gesellschaft. 

a K. k. geologische Reichsanstalt. 

c K. k. naturhistorisehes Hofmuseum. 

c Allgemeine österreichische Chemiker- und Techniker-Zeitung. 

Wiesbaden, Nassauischer Verein für Naturkunde. 

Budapest, 1887. évi tebruárius hó 9-én. 

[dl 

ú] 

Dr. SrauB MóRIcz, 

első titkár. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

alapítványi tőkéje az 1887. évi február 9-iki közgyűlésig. 

1850. Gróf Andrássy György (t) 22! "szal főzégv2- készpénzben E.055ER 
TS5iéiBárótbodmaniezkyzd ámos (1) veEEN EEEN ( 105 a 
1856. Báró Sina Simon (t) Erakk FÁRÉT AN JBENÉT I 05 ( 925 4 
T55seltteberKIsSAMikkós (6) d tata set RB s ( TOSTE 

1860. Prudniki Hantken Miksa, Budapesten .. ... ( 105 a 
1864. Dr. Schwarz Gyula, Székes-Fehérvár ..- ..- kötelezvényben 300 u 
1867. Drasche Henrik lovag (t)  -. -— .-.- .. készpénzben 100 6 
1872. Pesti köszénbánya- és téglagyár-társulat —— .-- ( 300 u 
—  Salgó-tarjáni köszénbánya-társulat söt fs- sz ( 100 

1873. Az első cs. és kir. szab. dunagőzhajózási társulat Budapest és 
Pécs Te E s rea ek aza rán tente KÉSZDÉMZNENT SES ÜK ST 
Kállay Be njamin, ZBEGBDÉN "ot ödtltee Ea ( 100 a 

1876. Rónay Jáczit, BOZSONYIÓ ama se EE SSEN KSE ( 100 a 
—  M. kir. tengerészeti hatóság, Fiumében... ... ( 100 a 

1877. Grót Erdődi Sándor (t) ..- e. dns ( at NGÉ 

1879. Gróf Karácsonyi Guido R udolf- -alapítv ányából ú18 100 u 
VSSl: Büdapost TÖváTos e Mast té: MURA GATÉSA ÉS ORE LN E HALRA ( 200 a 
1883. Okányi Szlávy József, Budapesten... .-.  --- ( 200 a 
— és 1885. A pesti hazai első takarékpénztár- eg; esület a 200 a 



1883. A nagyági m. kir. és 

1884. 

a 

A TÁRSULAT ALAPÍTVÁNYI TŐKÉJE. 

magántársulati aranybányamű-vállalat 
készpénzben 

BallasBál Ujyidék: "s 2 § a 
Balla Pál alapítványa az Újvidéki magy. kir. főgimnázium 
nevére... ..- : 46941..4/ AHH! készpénzben 
Bezerédy Pál, Budapesten XZ jajsoián ( 
Modrovits Gergely (t) EZI ÖS AZÉ NEZ st ( 
Zsigmondy Vilmos, Budapesten . -.. --.  --- a 
Dr. Koch Antal, Kolozsvárott ... — -..- --- állampapirban 
Dr. Roth Samu, Lőcsén -... ... ES 99 HR a 
Dr. Schafarzik Ferencz, Budapesten. BEEN é E ( 
Dr. Szabó Józset, Budapesten...  --. --.  --- ( 
Dr Ilosvay Lajos, Budapesten re /N Pttv 4 ARA ) 

5. Zsigmondy Béla, Budapesten ... ... .-. -. ( 
David Vilmos, Budapesten ELS VZ ENÁNETBE ét ( 
Gróf Andrássy Manó, Budapesten ... ... -.. készpénzben 
Husz Samu, Budapesten .. SES EE gen ( 
Felső- -Zopori Tóth Ágoston, Gráczban ... 
Klein Lipót, Budapesten ...  --. -.- --- --- készpénzben 
Gróf Andrássy Dénes, Dernőn MELL RSS ( 
Észak-Magyarországi egyesített köszénbánya- és iparvállalat- 
részvénytársulat, Budapesten ... készpénzben 
Rimamurány-Salgótarjáni "vasmű-részvénytársaság, Salgó- 
arjánbans sss séget BESTER készpénzben 
Fülöp, szász-coburg- -góthai herczeg ő fensége vasgyára, 
IBohorellán ee etet les ee s készpénzben 
Beszterczebánya : SZÍT VÁTOS e SES Me ( 
Gróf Csáky László, Budapesten  . - : ( 
Osztrák-magyar szabadalmazott Államvasút- -Társaság, Buda- 
pest. és. Bécs -- ges 21227 "21" készpénzben 
Dr. Dietz Sándor, Budapesten ... cc cz... kötelezvényben 

— Dr. Pethő Gyula, BDUdapeSten c. tsz state a 
— Kempelen Imre, Moha . . "."— .. ——. . készpénzben 
SSOMDEKÜNCSÁTOLAGSOTM AN Eta ac 7 E ( 
— Dr. Herich Károly, Budapesten seg tal égyesk ( 
— Esztergomi főkáptalam . c. ---g 2 0 —-- ( 

Inkey Béla, Budapesten ...  ... 

--- állampapirban 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

tisztviselőt, 

választattak az 1886 január 13-án tartott közgyülésen az 1886—1889 trienniumra. 

FUNCTIONÁRE DER UNGAR. GEOLOG. GESELLSCHAFT 

gewahlt in der am 13. Jüánner 1886 abgehaltenen (reneralversammlung 
für das Triennium 1886—18989. 

Elnök (Prásident): Dr. szentmiklósi SzaBó JózsEr, kir. tanácsos s több rend 

lovagkeresztese, a budapesti m. kir. tud. egyetemen az ásványtan és földtan 

ny. r. tanára; a magyar tudom. Akadémia rendes tagja és III-ik (mathe- 

matikai és természettudományi) oztályának titkára; számos bel- és külföldi 

tudományos társulat tiszteleti, külső, rendes és levelező tagja. 

Alelnök (Viceprásident) : ZsismoNnpY Viznmos, kir. tanácsos, országgyűlési kép- 

viselő, a képviselőház pénzügyi bizottságának elnöke, a magyar tud. Aka- 

demia 1. tagja stb. 

Titkárok (Secretáre) : Első titkár dr. SrauB MóRgricz; másodtitkár dr. SZONTAGH 

Tamás. 

Pénztáros (Cassier) : CzanyuGa JÓZSEF. 

Választmányi tagok : (Mitglieder des Ausschusses.) 

BöcgH János. dr. PETHő GYyYuLA. 

GEZELL SÁNDOR. torH LAJOS (TELEGDI). 

dr. HERicH KÁROLY. dr. SCHAFARZIK FERENCZ. 

dr. HoFMANN KÁROLY. dr. SCHMIDT SÁNDOR, 

dr. KRENNER JÓZSEF SÁNDOR. — SEMSEY ÁNDOR. 

Lóczy [LaJos. dr. WARTHA VINCZE. 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK 

NÉVSORA 
az 1887 februárius hó 9-iki közgyűlésig. 

VERZETCHNISS 

DER MITGLIEDER DER UNGARISCHEN GEOLOGISÜHEN GESELLSCHAFT 

am 9. Februar 1887 bis gu dem Tage der Generalversammlung. 

Jegyzet. A lakóhely után következő szám a tag választási évét jelenti. A hol 
két szám fordul elő, ott az első (zárójel közötti) jelenti a rendes taggá választás 
évét, a második pedig a tiszteleti, pártoló, alapitó vagy levelező taggá választás ide- 
jét. — A selmeczbányai fiókegyesület tagjainak neve csillaggal " van megjelölve. 

Pártfogó. (Protektor.) 

GALANTHAI HERCZEG FEsrERHázY MiIizLós, Edelstetten herczegi grófja, Fraknó 

örökös ura, az Aranygyapjas Rend Vitéze, a Magyar királyi Szent-István rend 

középkeresztese, a Hannoverai Guelph-rend kardos nagykeresztjének birto- 

kosa, a császári orosz Szent-Anna-rend commandeurje, cs. kir. kamarás, 

Sopronmegye örökös főispánja, cs. és kir. örnagy sz. k. — Bécsben, 1856. 

Tiszteleti tagok. (Ehren-Mitglieder.) 

Beyrich E., a berlini egyetemen a palze- 

ontologia tanára, Europa geologiai 

térképe ügyének egyik igazgatója stb. 

Bórlmidazsa, ost nid dszert, ds 886 

Blanford W. T., a londoni Royal Society 

tagja sa londoni geologiai társulat tit- 

kára, iondon dl 48 25.111886 

Capellini Giovanni, a bolognai egyete- 

men a geologia tanára, a nemzet- 

közi geologiai kongresszus elnöke, 

BŐLOSHÁKA 2. szett ÉBE 1886 

Dana James, a .Yale-College-on a mine- 

ralogia tanára, Connecticut állam- 

ban, New-Biawen remes zat 1886 

Daubrée A., az Institut tagja s a termé- 

szetrajzi Museumon a geologia ta- 

nára, Páris: : , 1886 

Dechen H. von, a porosz kir. bányák 

főigazgatója, a nemzetközi geologiai 

kongr. tiszteleti elnöke, Bonn. 1886 

Ettingshausen Constantin báró, egye- 

temi tanár, Gyácz .. 4... 1885 

(Geringer Károly báró, Bécs 1 1850 

Hall James, állami geologus s az állami 

természetrajzi múzeum igazgatója Al- 

banyban, New-York államban 1886 

Hauer Ferencz, lovag, csász. kir. udvari 

tanácsos, a cs. k. természetrajzi udvari 

múzeum intendansa, Bécs  . 1867 

Hébert E., az Institut tagja s a Sorbon- 

neban a geologia tanára, Páris 1886 

Meneghini Giuseppe, a pisai egyetemen 

a geologia tanára, az olasz királyi 

Comitato Geologico elnöke, Pisa 1886 
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Prestwich J., az oxfordi egyetemen a 

geologia tanára, a londoni Royal 

Society tagja s a londoni geologiai 

társulat alelnöke, London 1886 

üchthofen Ferdinand báró, egyetemi 

tanár, Lipcse CSASSG 

Hemsey Andor, földbirtokos, a m. nem- 

zeti Múseum ásványtári osztályának 

fő-őre, a m. tud. akadémia és a kir. 

m. természettudományi társulat tisz- 

teleti tagja, Budapest 1876 

Stache Guidó, cs. k. főbányatanácsos és 

a cs. k. geologiai intézet aligazgatója, 

Bécs . ÉVE Sér aleg ee 

Stur Dénes, főbányatanácsos, a cs. k. 

geologiai intézet igazgatója, Bécs 1880 

Suess Ede, a bécsi tudomány-egyetemen 

a geologia tanára s az osztrák Reichs- 

rath tagja stb., Bécs . . 32 IRUSSN 

Thun Leó gróf, Bécs . 1850 

Zittel Károly Alfréd, a müncheni egye- 

temen a geologia és palxontologia 

Levelező tagok. (Correspondirende Mitglieder.) 

Beszédes Kálmán Konstantinápoly 1874 

Buda Ádám, földbirt. Rea (1866) 1885 

Dr. Herbich Ferencz Kolozsvár (1) 1876 

Korniss Emil gróf, Budapest 1880 

tanára, München 1. 1883 

Majláth Béla, Budapest E. 1878 

Müller Károly, Villány ust. nász ötő 

Dr. Roccatagliata Péter, Nápoly 1885 

Szelle Zsigmond, Dunaföldvár . 1882 

Pártoló tagok. (Unterstützende Mitglieder.) 

Andrássy Dénes gróf, bányabirtokos 

Dernő, si - újső 1885 

Andrássy Manó gróf, országgy. képvi- 

selő, Budapest . . 1885 

Budapest fővárosa 1881 

Csáky Lászlo gróf, v. b.t.t., országgy. 

képviselő, Budapest 1885 

Első cs. és kir. szab. dunagőzhajózási 

társulat, Budapest és Pécs KüS78 

Eszakmagyarországi egyesített köszén- 

bánya és iparvállalat részvény-társa- 

Sás, Budaposti (e zralstsg 088 . 1885 

Kempelen Imre, földbirtokos, Székes- 

félhérvát sa gujaam netet zett Sb 

Köszénbánya és téglagyár részv.-tár- 

sulat, Budapest 1872 

Nagyági m. kir. és magántársulati arany- 

bányamű-vállalat Nagyág 1883 

Pesti hazai első takarékpénztár-egyesü- 

let, Budapest... . 1883 

Rimamurány-Salgó- Tarjáni vasmű-részv. 

társaság, Salgó-Tarján 1885 

Dr. Schwarcz Gyula, a m. tud. akadé- 

mia l. tagja, Sz.-Fehérvár 1864 

Szabadalmazott osztrák magyar állam- 

vasuttársaság, Budapest és Bécs 1885 

Dr. Szabó József, kir. tan. , egyet. tanár stb. 

(LL. elnökség) Budapest (1850) 1856 

Szlávy József, koronaőr Budapest 1883 

Zsigmondy Vilmos, kir. tan., orsz. képv. 

(L. Elnöks.) Budapest (1866) 1884 

Alapító tagok. (Gründende Mitglieder.) 

Balla Pál, ügyvéd Ujvidék . . 1883 

Jeszterczebánya szab. kir. város Tanácsa 

jeszterczebánya . . KT EZNUSÉSÉS 

Bezerédy Pál, földbirt. Budapest 1854. 

Dávid Vilmos, mérn. Bpest (1866) 1884. 

Dr. Dietz Sándor, egyetemi assistens 

Búdapostr( LO ) a tkattesukáosi 1885 

Esztergomi Főkáptalan, Esztergom 1886 

Hantken Miksa, prudniki, lovag, egye- 

temi tanár Budapest (1860) 1873 
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Dr. Herieh Károly, ministeri osztály- 

tanácsos, választm. tag, Budapest 1886 

Husz Samu, bányamérnök, Budapest 

ÉSOZ JE psz, EGÁL b ÉYLBBŐ 
Dr. Ilosvay Lajos, műegyetemi tanár 

Búdapost: (18589) ezai , idezi 1885 

Inkey Béla, birt. Budapest (1875) 1886 

Kállay Béni, közös Jáva pe zást e 

BDŐCHSA a e des bÉSS 

Klein Hipútó bányatulajdonos és FK 

vállalkozó, Budapest . 1885 

Dr. Koch Antal, egyetemi tanár, Kolozs- 

vár (1866) JUH rt UA ÁL ASÍBBL 

Dr. Kunc Adolf, csornai praelátus 

Csorna (1880) 1886 

Dr. Pethő Gyula, m. k. osztálygeo- 

logus, választmányi tag. Budapest 

ÚISZZ En E szeg s eat sets 1886 

Rónay Jáczint, Pozsony (1868) 1876 
Dr. Róth Samu, áll. főreáliskolai tanár 

Lőcse (1874) 1885 
Halgó-Tarjáni  kőszénbánya  részvény- 

társaság, Budapest . 1872 
Dr. Schafarzik Ferencz, m. kir. geologus, 

váiasztm. tag, Budapest (1875) 1884 
Fülöp, Szász - Coburg- Gothai herczeg 

vasgyárai, Pohorella 1885 
Tengerészeti hatóság, Magyar királyi, 

Fiume 3 ámtfi 1876 
Tóth Ágoston, nyug. AJKOtísád ezredes 

m. kir. oszt. tanácsos, Grácz . . 1868 

Ujvidéki m. kir. kath. főgymnasium 
(Balla Pál alapítványa) Ujvidék 1883 

Zsigmondy Béla, mérnök Budapest 

(1871) ss déy5 

Rendes tagok. (Ordentliche Mitglieder.) 

Dr. Abt Antal, egyet. tan. Kolosvár 1867 

Ascher H. Ferencz, bányaig. Gráz 1854. 

Agh Timót, cist.-r. főgymnasium tanár 

I Ej fekvése egál EBA s --. 1886 

Árkosi Béla, kir. bányatiszt Körmöcz- 

bánya aszt a . 1886 

Baczonyi Albert, SEAN] tan. Kassa 1874 

Ifj.gr. Batthyányi Géza, birtokos Buda- 

pest . 97 TEO MÉ  OKÍBBB 

Báthory NAK feállt tát Bpest 1875 

Becker Vilmos, cist.-r. tanár, Pécs 1885 

Belházy János, miniszt. osztálytanácsos 

Budapest 3 SEBOT 

Bene Géza, bányamérnök Resicza 1865 

Benes Gyula, bányam. Kis-Terenne 1867 

Dr. Benkő Gábor, egyetemi tanársegéd 

IKOLOZÉM ÁT ez ARAT MEN ÉL ESBB 

Berecz Antal, felsőbb leányisk. igazgató 

Búdapost 1. 94102 47 . 1866 

Bernáth József, vegyész Budapest 1864. 

Bertalan Alajos, kegyesr. főgimn. tanár 

Budapest ... . : gy 1886 

Bertalan Miklós, m. kir. bányagyakor- 

HOK, "Vorospatak "s MINENEGát 1880 

Bibel János, műépitész, Oravicza 1886 

Biró Lajos, tanárjelölt Budapest 1883 

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 

Boér Béla, bányabirt. és bányaigazg. 
ADrud bádnya tések SNS SS 

Bornschegg Keresztély, bányaigazgató 
Voitsberg, Stiria S AGÜSGA 

Borostyani Béla, állami főrealisk. tanár, 
Déva... SSÉSSŐ 

Bothár Dániel, ye tan. Pozsony 1866 
"Bothár Gyula, bányászakad. tanársegéd 

Dolmeczbárniya elre eti 1886 

Dr. Bothár Samu, városi orvos, Besz- 

terczebánya ő . 1885 

Bóser Károly, kir. bányatiszt Körmöcz- 

bánya se ke ÉS let elése LAS kest 

Böckh János, k. oszt. ATÁCKOS, Chat 

földtani int. igazgatója, választmányi 

Tag, Budaposb rak (EN EMAKETÉKISOS 

Braun Gyula, tanárjelölt Budapest 1885 

"Breznyik János, kir. tan., ev. főgymn. 

igazgató Selmeczbánya .. .. 1876 

gépfelügyelő 

- 1878 

Buda- 

. 1886 

"Broszmann Jenő, m. k. 

HSZÓlakna zza tal je etine 

Bruck József, m. kir. hivataltiszt, 

pest - Sv ai bb 

BT tát m. j főbányatan. és 

ny. bányakapitány, Budapest . . 1870 

3rzorád Rezső, földbirt. Mogyorós 1867 

6 
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Burány János, ügyvéd Esztergom 18370 

Burchard Konrád, főkonzul, a főrendiház 

tagja, Budapest eti ét. 1885 

Búza János, kollegiumi tanár, Sáros- 

patak BE lEzZSl1.] EH A872 

Dr. Chyzer Kornél, Zemplénm. főorvosa 

DSA US ÍY Tett At ns B 

Csathó János, k. tanácsos, Adáó: Fehérm. 

alispánja Nagy-Enyed 1867 

"Cseh Lajos (Szt-Katolnai), m. kir. 

bányageologus, a selmeczbányai fiók- 

egyesület titkára, Selmeczbánya 1871 

Cseh László, (Szt-Katolnai), okl. gazda 

Vajda-Hunyad tési ast jee c Shé82 

Dr. Cserey Adolf, lic.t. Selmeczb. 1881 

Csernyus Andor, kamarás, Gyula 

puszta (Szederkény) KÖMELEHŐSZ2 

Czanyuga József, a m. nemz. muz. irat- 

tárnoka, a társulat pénztárnoka Bu- 

dADOSL TES E ASIN ESETT e LÓ 

Dávid Alajos, Hetezési udvari tanácsos, 

cs. k. 

uradalmi főkorm. Bécs .. 1885 

De Adda Sándor, bányatanácsos, b. h. 

főnök Akna-Szlatina e la 1867 

Defrance Károly, bányavállalati főigazg. 

AOLWeErponN ces sz a 1873 

-Delhányi Zsigmond, kir. bányatisztje- 

lölt, Selmeezbánya ..." -.- :12.. 1883 

Derzsi K. Ferencz, tanár Szentes 1879 

Déchy Mór, birtokos Budapest 1875 

Dr. Dékány Rafael, főreálisk. igazgató 

Búdapásb? Sza egál 1867 

Dérer Mihály, m. k. vaskohó-mérnök 

ENÓMLSZ AE: Sk 1874 

Déry Mihály, pióbánas Budapest 1871 

Dobay Vilmos, bányaig. Dobsina 1866 

"Dolog János, kir. bányatanácsos, kohó- 

ügyi előadó Selmeczbánya 1883 

Dr. Duka Tivadar, orvos London 1852 

Dr. Dulácska Géza, főv. főorvos Buda- 

DAAD TELS e SANSZ MÉ 1382 

Duma György, főgimnáziumi tanár 

Búdapósh au veszé haz yse 1872 

Ebergényi Kálmán, m. kir. bányatiszt 

ISZOMOLRO ka éti pe eat ésa 1880 

Egger Gyula, műárus Budapest. . 1853 

Ehrenlechner B. János, bánya- és üveg- 

gyári gondnok Strázsa 1885 

Ehrenwald Márk, bányavállalkozó Esz- 

tergom stl 1886 

Eichel Lipót, EP Est Ame 15883 

Bisele Gusztáv, bányagy. Vashegy 1885 

Dr. Hissen Ede, magánzó Budapest 1874 

Eötvös Loránd báró, egyetemi tanár 

Budapest EBEÉ OV 

Éder János, okl. tanár Csongrád 1883 

Faith Mátyás, főgimn. tanár Beszter- 

eczebányattt nesiava izé 18850 

"Faller Károly, bányásziskolai tanár 

Helmeczbányaz Hab k 1883 

"Warbaky István, bányatanácsos és bá- 

nyászakad. igazg., Selmeczbánya 1871 

Farkas János, bányamérnök Ózd 1886 

Dr. Farkas János, orvos, Duna-Pentele 

1874 
Farkass hóbert, kir. hivatalt. Bpest 1876 

Fábry Gyula, pestvidéki kir. törvény- 

széki biró Budapest ipa: 1886 

Fillinger Károly, polg. fiuisk. igazgató 

Budapest éket Nézet 1871 

Dr. Fischer Samu, tejes. sz. művezető 

Buúdapest-sst vez az yet 

Fischer Samu, k. bányagyak. Felsőbánya 

1883 

Franzenau Ágoston, nemzeti muzeumi 

segédőr Budapest .. .. 1877 

Friedrich Károly, gazdatiszt Kajár 1885 

Fritz Pál, kir. bányanagy hónaszék 1885 

Frivaldszky János, kir. tan., muzeumi 

igazgató-őr Budapest  ... ... 1853 

Dr. Fuchs Tiv., cs. k. muz. őr Bécs 1879 

Dr. Gallik Géza, gyógysz. Kassa. . 1878 

Gerenday Antal, kőárúgyáros Bpest 1867 

Gerő Nánd., k. bányagy. Jánoshegy 1853 

Gesell János, vasúti főkönyvvivő Buda- 

DESÜ szsznéseti Úgye 1872 

Gezell Sándor, k. bányatan., bányatfó- 

geologus, vál. tag. Budapest ... 1871 
Ghyczy Géza, kir. tan., a keresk. akade- 

mia igazgatója Budapest 1568 

Ghyczy Kálmán, földb., főrendiházi tag 

Kiszlómándi jet én ate 1866 
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(Gianone Adolf, főmérnök Budapest 1878 

(Gianone Virgil, kir. bányatiszt, Pécs 1883 

Gikics Svetozár, bányam. Belgrád 1881 

Glanzer Gyula, bányamérnök Baranya- 

Szaboloszt kel HAzosidóza 

(Gombossy János, dáztálykaá Bpest 1872 

Gothárd Jenő, birtokos Herény  . 1880 

Gólian Károly, magyar kir. bányatiszt 

I szisá ez KEgEs TA ERB IT BET SZEZRTÉNRBSB 1876 

Görgey Lajos, k. vasgyári hiv. főnök 

MNszölóztetmánéráttegő esni Erá879 

Grenzenstein Béla, m. k. miniszteri ta- 

nácsosiBudapestaa tarozik sedőv2 

Greguss János, bányaig. Köpecz 1872 

"Gretzmacher Gyula, kir. bányatan. és 

bányászakad. tan. Selmeczbánya 1871 

Guckler Győző, m. kir. bányabiztos Bu- 

dapezti eözseteda dr. Aritelírgelt 878 

Gyürky Gyula (Gyürki), társulati bánya- 

tiszt Szlovinka et Azt assa 885 

Dr. Haág Ödön, ügyvéd Budapest 1881 

Halaváts Gyula, kir. s. geol. Bpest 1574. 

Halmai Albin, bányaf. Bánszállás 1884 

Dr. Hasenfeld Manó, egyet. m. tanár 

(fürdőorvos) Budapest .. 0... 1866 

Hazslinszky Frigyes, kollegiumi tanár 

BIDOTJÉS ) véle ht 2 1857 

"Hegedüs Pál, kir. " Hádlyatisát Selmecz- 

bányászati serádányuzsso 4 4585 

Hegedüs Sándor, MÉSZÉGEKÜN képviselő 

Bddapéstrak  vAc s zttabljk 4 1877 

Hellwig idos k. banyat és vá 

hiv. főnök Körmöczbánya  . 1885 

Hermann Gusztáv, bányaigazg. Márkus- 

Falvárzao / eteté stjjés saáJ9 

Herrich Károly, ny. miniszteri tanácsos 

Bidapeosti énő stk edtestétiő62 

Hesky János, báty aig. Sálathassi 1885 

Hickl József, gimn. kén dlredátona 1876 

Hirspeck János, bányamérn. Anina 1886 

Hlavacsek Kornél, k. bányat. Pjerg 1883 

Dr. Hofmann Károly, m. k. főgeologus, 

választm. tag. Budapest. .. 1861 

Hofmann Ráfael, bányabirt. Bécs 1867 

Hoffmann Richárd, kir. bányagyakorn. 

Nagy bányas bágy d. ED e aóB8 
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Hoitsy Pál, orsz. képv. Budapest 1885 

Holletschek Károly, bányagondn. Nem- 

tibápya ... 4 : 1885 

Dr. Hollósy Tá sdhiatán, dömölki apát 

S GZelM ésa osz, szesz azek 860 

Ifj. Horváth Antal, ügyvéd Pécs 1878 

Dr. Hcernes Rudolf, egyetemi tan. Grácz 

1884. 
Hrausszky Antal, ügyv. Szepes Olaszi 1873 

Hudoba Gusztáv, számtanácsos Nagy- 

bánya Kel Ét et ae égve SZ1 

Huffner Tivadar, k. gi atanácsos Nagy- 

bánya s as zs aszzetáetáe ÁSZ 1 

Dr. Hunfalvy Járabá kir. tan., egyetemi 

tanár Budapest Ses eg 857 

Hültl Józsei, k. főbányat., bányamű- 

igazg NAgyág at a Cat 78 

Inkey László, földbirt. Szt-Lőrincz 1877 

Dr. Iszlay József, fogorvos Bpest 1880 

Jablonszky Floris, gimn. tanár, Miskolcz 

1886 
Jahn Vilmos, uradalmi igazgató Boros- 

5ebes késál sz azmeza És 1885 

Jamniczky Lipót, kir. curlai NÉ Buda- 

DOSÜZ e ését esszé EST 7 

Jelinek Ernő, bányaigazgató, Ózd 1885 

Joós István, kir. bányat. Diósgyőr 1881 

Joós Lajos, kir. bányatiszt Felső-Bánya 

; 1883 
Dr. Jurányi Lajos, egyet. tan. Bpest 1879 

Kachelmann Farkas, miniszt. fogalmazó, 

Búdapestazi aa ezi as ek 885 

"Kachelman Károly, gépgyár. Vihnye 

1871 

Kail Béla, m. k. pénzverő hiv. ellenőr 

IRörmoczbánya a 0 SlésS76 

Kalecsinszky Sándor, k. földtani intézeti 

vegyész Budapest .. .. .. 1882 

Dr. Kanka Károly, főorvos Pozsony 1851 

Kantner János, bányamérnök Borszék 

1886 

Kaufmann Kamill, kir. bányakapitány 

Nagybánya szg usse Edánzty 560 

Kecskócezy Ödön, polg. id tanár Buda- 

pest . zátaTa veszt essen a ÉBSA 

Keller Fil; gyógysz. Vág-Ujhely 1864 

67 
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Kilián Frigyes, m. kir. egyetemi könyv- 

árus Budapest ... ... ost 1880 

Klein Gyula, műegyet. tanár Bpest 1873 
Knöpfler Gyula, (zarándi) k. bányatiszt 

NAGYÁT ESZ SNS Nt KB B 

Dr. Koch Fer, olly tan. Kolosvár 1875 

Kocsis János, egyetemi tan. segéd Buda- 

DOS Ize áss . 54 4885 

Dr. Koller Gyula, orvos E ödanedi 1885 

Kondor Sándor, kir. bányaművezető 

Újbánya KEL ges ne esetet 

Kossuch János, üveg- és fayence gyáros 

KOA DOS, 1, eze sek agyő ey EEGÜSBŐ 

Kovács Dömjén, cisterc.-rendi főgimn. 

tanár BGOr 1.2, tések 6885 

Kozocsa Tivadar, áll. tan. kép. tanár 

Búdapost , s ae ae AR 1874 

Krausz Nándor, bányamérn. Ozd 1886 

Dr. Krászonyi Józs., orv. Nyir-Bakta 1880 

Krecsarevics Márk, szerb főgymn. tanár 

Ülyidék , s ketgázáres tesztje 

Kremnitzky Jakab, bányatiszt Veres- 

patak Ed rfcétsezz it kése ág SZŐ 

Kremniczky Ottó, bányászakad. tanár- 

segéd Belmeczbánya ta BIN 

Dr. Krenner József Sándor, műegyet. ta- 

nár és muz. őr, vál. tag Budapest 1864 

Krémer György, m. kir. bányatiszt Réz- 

DONNA 4 sek észhkeete e . 1885 

Krivány János, aradmegyei pénzt. el- 

lenőr Arad an sexi an 64877 

Dr. Kubacska Hugó, ml bányatanácsos 

pénzv. igazg., Körmöczbánya 1872 

Kuncz Péter, miniszt. osztályt. Bpest 1568 

"Kuntzl Gábor, m. kir. bányatiszt Sel- 

TOGZDÁNYA 2 ajó GLGYELSSSBŐ 

Lajer Nándor, cidtssnt -r. tanár Székes- 

HONÉGYÁN (eze rezeg tés S 1885 

Lajos Győző, m. k. bányagyak. Selmecz- 

bánya b 1885 

Láng Sándor, mérnök SAda KEST 1885 

Legeza Viktor, polgári dalai tanár 

Budapest ...  -. 54874 

miniszteri tanácsos 

14884 

Leitner Antal báró, 

Budae Sb ate ess sül e 

Dr. Lészay László, főorv. Szászváros 1867 

"Miháldy István, 

Leutner Károly, miniszt. térképtári igaz- 

gató Büudapostressi el Jegy as86I 

Liedermann József, mérn. Munkács 1875 

"Liszkay Gusztáv, ny. bányászisk. tanár 

Dolmeczbánya! 32-i azt Azojetőlő 

Litschauer Lajos, m. kir. bányaesküdt 

Büdapóstazii est egét ei SEB 

DLoczka József, nemz. muzeumi vegyész 

Budapes e szesz gétlőős 

Lojka Hugó, tanár Budapest (1875 

Lóczy Lajos ( Lóczi), műegyet. tanár, vál. 

tag, Budapest. -er ee edes 

Löőrenthey Imre, tanárjelölt Bpest 1885 

Lukács László, országgyűlési képviselő 

Budapesti ei -0l red ezt mes akős2 

Dr. Lutter Nándor, kir. tanácsos, ker. 

főigazgató, Budapest  .. .. 1867 

Maass Bernhard, a Dunagőzhaj. társ. 

köszénb. vezérigazgatója, Bécs 1882 

Maderspach Antal, vegyész, Resicza 1885 

Maderspach Livius, bányamérnök, Ti- 

szolez 54 lesnszs ari ghezk eétkütálötle 

.Makay Ágoston, ny. gyárig. Bpest 1880 

Dr. Markó László, Borsodmegye főorvosa 

Miskölöze edessenhetk ul etég te ülőz 

"Martini István, kir. bányatiszt, Vihnye 

1883 

Matyasovszky Jakab (Alsó-mátyásfalvi), 

m. k. oszt. geologus, Budapest 1872 

Dr. Mácsay István, főorvos, Zajecsár1867 

Id. Márkuss Ágoston, ny. k. bányataná- 

csósi Nagy-Bocskór 1-zeiiss 44 zs A867 

Dr. Mártonfi Lajos, gimn. tanár Szamos- 

JV ANNE AV HELŰ 3 1eő 1850 

Medgyesy Béla, gimn. fal Csik- -Rakslső 

1880 

Mednyánszky Dénes Báró, földbirtokos 

hakoviez . . Siszrütosterbir e RON 

Mészáros Gyula, kir. bányatiszt Nagy- 

bánya i pt LESESA 

Miálovich Elek, k. köböl kiad 1584. 

plébános, Bakony-Szt- 

László Sint zza eze slíőále 

Mikolay László, ügyvéd, Igló  .. 1875 

Miletits Döme, bányavál. megbiz. Bozo- 

VIGASZ dea . 1886 
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Milkovics Zsigmond, földb. Szent-Mi- 

KÁlyAs? a e voGsz 1866 

Miller Józtet; pléb; Akna- Fagátésk 1885 

Molnár Károly, áll. főreálisk. tanár Szé- 

kely-Udvarhely ME gas ön USA 

Dr. Molnár Nándor, gyógyszertár-tulajd. 

BüdapoBb: sz, a Stib sa HÓNSZ 7 

Dr. Muraközy Károly, műegyet. tanár- 

segéd, Budapest — ... --.  --. 1886 

Nagy Dezső, műegyet. tanár, Bpest 1884 

Dr. Nagy Károly, bányafőorvos, Abrud- 

bánya 3.0 an 1879 

Nagy László, fán "Bndapsat S 33880 

Nagy Pál, bányaváll. Esztergom 1886 

Nemes Felix, tanárjelölt, Kolosvár 1886 

Dr. Nendtvich Károly (Cserkuti), ország- 

képv., ny. műegy. tan. Budapest 1850 

Neubauer Ferencz, m. k. bányakapitány 

iloTő azét Évi d adj 1872 

"Nikl János, k. b. ska. tántesőd Sel- 

simneczbányari azszki . 1883 

Noth Gyula, bányaig. Barwinek Galiczia 

1885 

Nyirő Béla, kir. bányagyakornok Akna- 

Sugatagh .. near 1886 

Nyulassy Antal, plébán. Tárkány 18369 

Oelberg Gusztáv L., m. k. fő-bányabiztos 

Zalathna . -- 1867 

Okolicsányi Béla, k. sóbánya pénztárnok 

Akna-Szlatina . 28 e AB TD 

Dr. Pántocsek József, kerületi orvos 

iavarnok E s zetét ÉSBB 

Dr. Pantotsek L. V., orvos, Zlatnó 1878 

Parragh Gedeon, töslás Kecskemét 1873 

Paszlavszky József, áll. főreálisk. tanár 

Budapest .. E S ZENÜBTA 

Pálffy József, m. k. hánsáláztde Abrud- 

bánya ése z is 1885 

Pálffy Samu, bányát baba 1867 

Pálffy Sándor, k. és v. ügyvéd Arad 1878 

Petrogalli József, m. k. bányaügynökségi 
főnök Beszterezebánya .  . 1867 

Petrovits András, bányamérn. Ózd 1885 

"Péch Antal, miniszt. tanácsos, bánya- 
igazgató, a selmeczi fiókegyesület el- 

nöke Selmeczbánya ... 1867 

Péter János, reáliskolai tanár Pécs 1855 

Pfiszter Károly, számtan. Budapest 1869 

Platzer Ferencz, ny. bányahiv. főnök 

VESZEK E öle a ges VAI a 1871 

Platzer Jenő, m. kir. számtanácsos Kör- 

möczbánya . ... 12) 1885 

Dr. Plichta Soma, Nógrád m. t. főorvos 

orsz. egészségügyi tan. Losoncz 1883 

Pocreanu György, társ. bányatiszt Vaskó 

1886 

Pongrátz Gusztáv lovag, bánya- és gyár- 

túlajd, Zágráb, sstmashett (gat JU887 

Poor János, k. r. áldozó pap, Debreczen 
1886 

Posepny Ferencz, bányatanácsos és bá- 

nyászakad. tanár, Przibram .. 1871 

Dr. Posewitz Tivadar, m. kir. s. geolog. 

Büdapestlt sssztavjesd  deyü 45ESZZ 

Posner Károly KEL gyáros Buda- 

DGSEESSÉ AE ee 1866 

:Pöschl Ede, k. bányatanácsos, bányá ász- 

akad. tanár Selmeczbánya . 1871 

Preuszner Józef, háztulajd. Bpest 1367 

Prély István, magánzó Budapest 1854. 

Dr. Primics György, okl. tan. Bpest 1880 

Priviczky Ede, m. kir. főaranyválasztó 

Körmöczbánya..-  --. --  .-- 1880 

Probstner Arthur, országgy. képviselő 

Búdapostzság elm zőra! attisy9 

Dr. Profanter János, k. bányamű-orvos 

Akna-Sugatagh ay ertett lS85 

Prugberger József, miniszt. tan., kir: 

bányaigazg. Nagybánya . . .. 1866 

:Prunner Róbert, k. bányagyak. Hodrus- 

bánya ül) e AAS BB 

Püchler Gyula, inésold Budapest 1886 

Radvánszky Béla báró, Zólyommegye 

főispánja, Sajó- Kaza 301880 

Rákóczy Samu, k. bányamérnök Szél- 

üákna tes ugya et vedett 888 

Rakus Pál, föleeée bányatiszt Gölnicz- 

bányavi At FELTÉ MEETÉT E [or 

Redl Gusztáv, polg: isk. igazgató Ta- 

DOLlGZA 24 és e the lent ütöS8 

:Reitzner Miksa, tői bányatanácsos Sel- 

meczbányá ! 02 o agyobökotei tt S] 4 



s6 TAGOK 

Rennert Gyula, vasmű-igazg. pénztárnok 

Búdaposbu al ratgiása ulesek S ÁBI 

"Richter Gusztáv, kir. bányászisk. tanár 

Jalmóozbánya essek E. ! 191879 

Rieger János, kohónagy Sebeshely 1867 

Roch Gyula, kegyesr. tanár Tata 1851 

Rombauer Emil, áll. főreálisk. igazgató 

IBÉASSÓrONO A dat tvr szesé az 886 

Dr. Rómer Flóris, TENKAÖdE] Nagy - Várad 

1860 

Roth Lajos (Telegdi), m. k. főgeologus, 

vál. tag, Budapost . . Nössst St 870 

Rothleitner Ágoston, bányaigazgató Zá- 

OTA 2 deze ENKEE SUSl8sS5 

Ruffiny Jenő, bányam. Dobsina  . 1872 

Rybár István, tanitónő-képezdei tanár 

Buúdapesbű kar snahat Té. kegütl 

Safcsák Gyula, Máyattszt Deésű 1879 

Sajóhelyi Frigyes, főreálisk. tan. Buda- 

pest . LAMA éred 1871 

Dr. Mitkány Miklós, KE eBenddbkeetti 

apát Bakonybél . 1869 

Schedl Arnulf, pannonhalmi  benczés 

gimn. tanár, Esztergom . . LD AS77 

-Schelle Róbert, k. vegyelemző Selmecz- 

bánya AT 188 HADSE vsz 876 

"Dr. Schenek jetvánja m. kir. bányatan., 

bányászakad. tan. Selmeczbánya 1871 

Schlachta Lajos, polg. fiuisk. tan. Buda- 

DOSGDITEÉ ÜRES, A ? --. 1880 

SdtműdtGSza, m. ha due Pjerg 1885 

Dr. Schmidt Sándor, egyet. m. tanár, 

muzeumi segédőr, vál. tag Bpest 1876 

Schneider Gusztáv, vaskohó - igazgató 

SZomolnokó beesü HASA TeV872 

"Hehréder Rezső, m. kir. bányatan., bá- 

nyászak. tanár Selmeczbánya . 1875 

Schröckenstein Ferencz, — főgondnok 

Brandeisel, Csehország 1867 

Dr. Schulek Vilmos, egyet. tan. Buda- 

HeSt d ssajiavuthi skit il) ás 1875 

Schuller Alajos, jalegyét. tan. Bpest 1874 

Schwartz Gyula, városi bányaművezető 

Körmöczbánya... 1881 

"Dr. Schwartz Ottó, banyászakad. tanár 

Selmeczbánya . 1871 

NÉVSORA. 

Sebesy Alajos, premontr. tan. Szombat- 

ly eezért, vagsz OSZ MERTE 

HSemsey Andor, lásd tiszteleti és választ- 

mányitagokászár a cd 876 

Siegl József, műépit. Fehértemplom 1886 

Siegmeth Károly, m. É. K. vasuti mozg. 

főnök, 8-A-Újhely .... , ..Jevaatááró 
Siehmon Adolf, mérnök, Budapest 1874 

Splényi Béla báró, miniszteri tanácsos, 

Büdaposb ézet éwnezde ut E 

Stach Frigyes, lovag, cs. kir. építészeti 

tanácsos Béeg ..-- . 2.7 12  ÉTVSBB 

Starna Sándor, m. kir. bányatiszt, Úr- 

völgy ee véteti ages KS 

Dr. Staub Móricz, tanár, a társulat első 

titkára Budapest . 1868 

Stawenow Arm. lov., földbirt. Bpest 1885 

Steinhausz Gyula, bányam. Peggau 1871 

Stepán Miksa, bányahiv. főnök Akna- 

dusataghsort igás ára 16 MMSE 

Düssner Ferencz, bányahiv. főnök HRéz- 

bánya ui séttáret SULT E MÁS 

 "Svehla Gyula, m. 5 bányatiszt Selmecz- 

bánya £ ral SETS 

Dr. Szabó István (Csáth, birtokos Mis- 

Kölözettttet uzelötesuket 4882 

Szabó Het tanár, ( Kálöeszte 34555 

Szakács Istv., gimn. tan., Kecskemét 1873 

Szathmáry Béla, bányakapitány, Buda- 

DOSLMES 4 hsz egi sa hető, 

Szádeczky TÉRNE ageyétet tanársegéd 

Budapost -2- 22 s 2. 1883 

Dr. Szelényi Lajos, főorvos  Tápió- 

SZELatee] ey . 1866 

Elgdkeyotsi Elek, m. pál államvasúti 

felügyelő Budapest . . ru 874 

Széchy Ákos, középisk. tan. Arad 1886 

Szécskay István, polg. isk. tanár Buda- 

pest . send HET OEN 1874 

Dr: izékkel József, városi orvos, Tokaj 

1885 

Sziklaváry Béla, kir. bányagyakornok 

Nagyág . 1885 

Szikszay Lajos, aliepíai Zilah L.44878 

Szlávik Dániel, kir. számvizsgáló Buda- 

DÉBDe zs 2 sze zs EZNÜKÉS . 1866 



TAGOK 

Szontagh Aladár, m. kir. bányabiztos 

ZAGTAD ges ESNE te e vési al 000 

Szontagh Pál (Gömöri), földbirtokos és 

gyártulajd. Budapest . 1885 

Dr. Szontagh Tamás, a társ. m. titkára 

Budapest ké "haki 1879 

Dr. Szterényi Hugó, tan. Budapest 1879 

Tallatscehek Ferencz, bányaigazgató Pe- 

trozsény .... te JZSŰBBB 

Tesehler György, Áll. főreálisk. tan. Kör- 

MoGZbáNYAa MULLDOZK AL ÖZZANSZÓ 

Téglás Gábor, áll. főreáliskoiai igazgató 

Déva ... 4 , 40 1872 

Dr. Téry Ödön V., orvos, belügyminiszt. 

s. fogalmazó Budapest . 1878 

Themák Ede, áll. főreálisk. tan. Temes- 

VÁG ON ástál tésál ege ls téve est égi ea tő) 

Dr. Thirring Gusztáv, egyetemi tanár- 

segéd Budapest MT áe MASSA 

Tirscher Géza, magy. kir. főbányabiztos 

BUGA DOS tt E tátek 4 NEE a LSSB 

"Tirscher József, m. kir. bányamérnök 

SZÓLA az sa eat E Sebe 4 876 

"Titze József, k. beta. Szélakna 1880 

Torma Zsófia úrhölgy, Szászváros 1867 

Dr. Török Aurél, egyetemi tanár, Buda- 

ELETEN TEREM Et ERB AT eke 

Dr. Török József, kir. rele főisk. tanár 

Debreczen... TEJE ELET AN kola 

Tretyák János, kir. bnytázátttidat Sel- 

MOSZDÁNYA "a at eee ÁS 

Tribus Antal, k. bányamérnök Körmöcz- 

bánya el seet, eraakő86 

Varga Vilmos, kir. járásbíró, Szászka- 

bánya StET BERN e retket 3. 1880 

Válya Miklós, polgári iskolai tanár 

Budapest . SeáG SBS a 65 és LOZ0 

"Veress József, bányatan. bányaügyi 

előadó Selmeczbánya  .. .. 1867 

Ifj. Veress József, m. kir. bányagyakor- 

nok Körmöczbánya... .. .. 1885 

Vécsey József, báró birt. Budapest 1868 

Visi Imre, országgy. képv. Budapest 1884. 

NÉVSORA, 87 

Dr. Vutskits György, kath. gymn. tanár 

Maros - Vásárhely 1885 

D. Wagner Dániel, gyógyszerész pert 

DEBGALHSZBT2 VÍV 1t- 20 VAA 185( 

Dr. Wagncr Jenő, vegyész Búdásúst Já. 

"Wagner József, bányatárs. kémlő Sel- 

meczbánya szam ISS 

Wagner Vilmos, kir. tádvátanáodób Ró- 

nicz-Brezova HALO 50  HURÍSSI 

Waldherr József, polg. isk. tanár Ver- 

BSCZG Eat Teo BB 

Wallenfeld Károlyi HÁG Bpest 1885 

Wallenfeld Mihály, magánzó, Duna- 

Bogdán yot ANEZTVÁSLTSBÓ 

Dr. Wartha Vincze, műegyetemi tanár 

vál. tag, Budapest -.-- -.- --- 1868 

Wein János, vízvezetéki igazgató, Buda- 

j fej zá rjájáeskete letbe igét o égy 0 dee [61517 

Weisz Bernát HSZSNS k. tanácsos, városi 

képv..Búdapost-. ta 1866 

Weisz Tádé, királyi bányakapitány, Za- 

lathna SEBI e SS USOT 

Dr. Weninger ászló, tank. follmok Szeged 

1880 

Wettstein Antal, curiai biró, Bpest 1566 

Dr. Wichmann Arthúr, egyetemi tanár 

ÜLTOCHITA ESNE ES ASE TS ea 

-"Wieszner Adolf, társ. bányaigazgató 

Delmeczbdánya csa szt gt S70 

"Wieszner Adolf, k. bányatiszt Selmecz- 

bánya MÉ tése ég 1880 

"Winkler Benő, kir. DÁNYAtAT bányász- 

akad. tanár Selmeczbánya — . . 1867 

Winter Sándor, földb. Ipolyságh 1885 

Wittinger János, polgári isk. igazgató 

BUdAaDOSÜ reza r alseg st sz A 

Zenovits Gusztáv, m. k. főfémjelző-hiv. 

ellenőr Budapest  ... ... --- 18859 

Zimányi Károly, műegyetemi tanársegéd 

BUdaposi es e se tö eta SSE ON 

Zujovié J. M., főisk. tan. Belgrád 1886 

Zsigmond Árpád, oklev. bányamérnök 

Bécs. . . 1883 



kefe ISKOLÁK, INTÉZETEK ÉS EGYESÜLETEK NÉVSORA. 

Iskolák, intézetek és egyesületek. (Lehranstalten und Gesellschaften.) 

Aradi állami főreáliskola ... ... 1880 Iglói felsőmagyarországi bánya-polgár- 

Brassói bánya- és kohó résvénytársaság SÁD. 2. izezi Szt Eye őbb 

tuszkabánya ... .. ... ... 1884 — Kecskeméti református főiskola  . 1873 

Drenkovai kőszénbányaművek igazgató-  Liptó-Szent-Miklósi áll. polg. isk- 1885 

sága Berszászka  .. .. .. 1885  Miskolezi polgári iskola  ... ... 1883 

Eggenbergerféle könyvkereskedés (Hoff-  Miskolczi reform. főgimn. . . . 1880 

mann és Molnár) Budapest .. 1872  Nadrági vasipar-társulat igazgat. 1882 

Hgri DEKÁS elég ist ... 1876  "Selmeczbánya város tanácsa . . 1875 

Esztergom város tanácsa . . .. 1873  "Selmeczbányai akadémia általános tár- 

Fehértemplomi áll. főgimnazium 1880 SASÁGL Hely doztdezág Ha szatieesjülöb 
Feketeerdői üveggyár, Fekete erdő 1885  Szászvárosi reform. gymnazium. . 1875 

Gyulafehérvári főgimn. könyvt. 1881 Szombathelyi premont. főgimnas. 1880 

Iglói evangelikus főgimn. könyvt. 1873 Zombori áll. főgymnasium.. 1885 

Ezek szerint van a Magyarhomi Földtani Társulatnak 1887 évi februárius 

9-ikén: Egy pártfogója, 20 tiszteleti tagja (közülök egy rendes tag is), 16 pártoló 

tagja, 25 alapító tagja, 375 rendes tagja és 8 levelező tagja. 

Budapest, 1887 februárius 9-ikén. 

Dr. SrauB Mónxrcz, 
első titkár. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYAI. 

( Tervezet.) 

I. Cziím. 

1. §. A társulat czíme : c Magyarhoni Földtani Társulat.) — Székhelye 

Budapest. 

II. Czél. 

2. §. A cMagyarhoni Földtani Társulat; tudományos egyesület, mely- 

nek czélja a földtan és rokontudományok mívelése és terjesztése. 

5. §. Ezen czél biztosabb elérhetése végett a cMagyarhoni Földtani 

Társulat más testületekkel összeköttetésbe léphet. 

III. Eszközök. 

1. §. A jelentékenyebb eszközök : 

a ) Szakgyűlések. 

b ) Szakközlöny, melyben a tagokat a gyűlések eredményéről is 

tudósítja. 



A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYAI. 89 

c ) Könyvtár. 

d.) Föld- és őslénytani tárgyak gyűjtése. 

c ) Egyes vidékek földtani átkutatása. 

f) Fiók-egyesületek alakítása. 

IV. Pártfogó. 

5. §. A társulat igyekszik, tudományos czéljainak biztosabb elérése 

végett egy vagy több pártfogót megnyerni. 

V. Tagok. 

6. §. A társulatnak vannak a) pártoló, b) örökítő, c) rendes, d) tisz- 

teleti és e ) levelező tagjai. 

E tagokon kívül a társulat rlevelezőketv is választ. 

7. §. Pártoló tag az, ki a társulat pénzalapját legalább 200 frttal o. é. 

növeli. 

3 8. §. Örökítő tag az, ki az alaptőke gyarapítására egyszermindenkorra 

100 frtot fizet a társulat pénztárába. i 

9. §. Rendes tag lehet az, ki ebbeli szándékát vagy maga, vagy egy 

tag által a titkárnak bejelenti. 

10. §. Tiszteleti tagúl oly bel- vagy külföldi kitünő szaktudós választ- 

ható, ki a geologiában vagy ennek rokontudományaiban kiváló érdemeket 

szerzett. 

11. §. Levelező tagúl oly bel- vagy külföldi szaktudós választható, a ki 

a társulat vagy általában a magyar geologia ügyének valamely lényeges szol- 

gálatot tett. 

12. §. Levelező czím adható mindazoknak, a kik a társulat ezéljait 

gyűjtés, becsesebb adomány vagy egyéb jó szolgálat által elősegítették. 

VI. Tagok választása. 

13. §. A ki pártoló, örökítő vagy rendes tag óhajt lenni, abbeli szán- 

dékát a társulat egy tagjának vagy a titkárságnak ajánlás végett bejelenti. 

Az ekként ajánlottak megválasztás végett a választmány elé terjesztetnek és 

az eredmény a közelebbi szaküűlésen bejelentendő. 

14. §. Tiszteleti és levelező tagot a választmány előterjesztése alapján 

a közgyűlés választ. 

Az ajánlás joga a rendes tagokra is kiterjed, úgy azonban, hogy a ren- 

des tag ajánlatát kellő okadatolással a közgyűlést megelőző novemberi szak- 

ülésen irásban nyújtsa be az elnökségnél. A választmány az illető javaslatot 

saját véleményével terjeszti a legközelebbi közgyűlés elé. 

15. §. A levelezőket a választmány választja. 
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VII. Tagok jogai. 

16. §. A tagok a társulattól minőségükhöz képest oklevelet kapnak, 

melynek alapján magukat a cMagyarhoni Földtani Társulat pártoló, örö- 

kítő, rendes, illetve tiszteleti vagy levelező tagjának nevezhetik. 

A társulat minden pártoló, örökítő és rendes tagja részt vehet a szak- 

és közgyűléseken, hol szavazati jogával élhet, új tagot ajánlhat, a társulat 

kiadványait kapja és a társulat könyvtárát használhatja. 

VIII. Tagok kötelességei. 

17. §. A rendes tagok évenként 5 fÍrtot fizetnek. 

Ezenkívül az oklevélért minden rendes tag egyszermindenkorra, 2 forin- 

tot fizet. 

18. §. A tagsági díj minden év első negyedében fizetendő. Ha valamely 

tag évi díját az első negyedben be nem fizette, a társulat az illető összeget a 

legrövidebb postai közvetítés útján szedi be, a mely esetben a postai költ- 

séget a hátralékos tag fizeti. 

19. §. A ki a társulatból ki akar lépni, ebbeli szándékát félévvel előbb 

a titkárságpál jelentse be. 

IX. Ügyvezetés. 

20. §. A társulat ügyeit a választmány intézi, mely az elnökből, az 

alelnökből, első és másodtitkárból, 12 választmányi tagból és a pénztáros- 

ból áll. 

21. §. Az elnök képviseli a társulatot a hatóságok és mások irányában, 

az üléseken elnököl, szükség esetében rendkívüli közgyűlést hívhat össze, 

s a közgyűléseken a társulat szellemi munkálkodását ismerteti. 

A társulat pénzügyeire felügyel, a választmánytól elrendelt fizetéseket 

utalványozza, a titkár által vezetett jegyzőkönyvet, társulati határozatokat 

aláírja, szavazatok egyenlősége esetében az ő szava dönt. 

Az alelnök helyettesíti az elnököt. 
29. §. Az első titkár vezeti az ügyeket, megirja az ülések jegyzőköny- 

veit és szerkeszti a kiadványokat. Gondoskodik a szakülési előadásokról; a 

gyűlések idejéről és napirendjéről tudósítja a tagokat; a beküldött munká- 

latokat és tárgyakat bemutatja, gondot visel a könyvekre és folyóiratokra, 

rólok jegyzéket vezet; a tagok számát nyilvánosságban tartja, beszedi tőlök 

az évdíjat és a közgyűlésen a társulat működéséről jelentést terjeszt elő. 

A másodtitkár az elsőnek kisegítője, szükség esetében helyettese. 

23. §. A választmány intézi el a társulat minden fontosabb ügyeit. 

Megválasztja a pártoló, örökítő, rendes tagokat, és a levelezőket. Köz- 
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gyűlés elé terjeszti a tiszteleti és levelező tagok választására vonatkozó 

indítványát. Ellenőrzi a pénztári kezelést s azt minden évben megvizsgáltatja. 

24. §. A pénztáros kezeli a társulat alapvagyonát és forgó tökéjét, tel- 

jesíti a fizetéseket; megjegyezvén, hogy minden pénztári kiadás csak az 

elnöktől utalványozott és a, titkár által ellenjegyzett számlára vagy nyugtat- 

ványra történhetik. 

25. §. Az elnök, alelnök, titkárok és választmányi tagok, kiknek 

szakférfiaknak és budapesti lakosoknak kell lenni, 3 évre választatnak a, 

közgyűlésen általános szótöbbséggel s titkos szavazattal. Ugyanily módon 

választatik a pénztáros is a társulat budapesti tagjai sorából. 

X. Gyűlések. 

26. §. A gyűlések háromfélék: a) szak-, b) választmányi és c) köz- 

gyűlések. 

27. §. A szakűlésen tudományos értekezések adatnak elő. Ilyen min- 

den hónapban egy tartandó a nyári szűnidő kivételével. 

28. §. A választmány havonként rendesen egyszer tart ülést, általános 

szavazattöbbséggel határoz. Hogy a határozat érvényes legyen, a jelenlevő 

tisztviselőkön kívül legalább 5 választmányi tagnak kell jelen lenni. 

29. §. Közgyűlést a társulat évenként rendesen egyet tart, még pedig a 

polgári év elején. Szükség esetében az elnök rendkívüli közgyűlést is hívhat 

össze ; de ez egy héttel előbb a tagokkal tudatandó. 

A közgyűlésen választatnak a tisztviselők és a választmányi tagok, a 

társulat szellemi működéséről és anyagi állásáról tétetik jelentés. Tiszteleti 

és levelező tagok választatnak. A számadások és a pénztár megvizsgálására 

három tag kiküldetik. 

A közgyűlés elé terjesztendő indítványok, ha foganatosítások pénz- 

kiadással járna, vagy ha a fenálló alapszabályok és a szokás szentesítette 

ügykezelési rend megváltoztatását vonnák maguk után, a közgyűlést legalább 

két hónappal megelőzőleg a titkárság útján a választmánynak bejelentendők, 

hogy ez a kérdést tanulmányozhassa és véleményét a közgyűlésnek előter- 

jeszthesse. 

A jelenlevő tagok általános szótöbbséggel határoznak. 

XI. Társulati vagyon. 

30. §. A társulat vagyonát a ) az alaptőke és b ) a forgó tőke képezi. 

a) Az alaptőke áll a pártoló és örökítő tagok alapítványaiból s 

egyéb erre a czélra szánt adományokból. Az alaptőkének csak kamatja 

költhető el. 

b) A forgó tőke jövedelmét képezik 1-ször a rendes tagok 5 forint- 
nyi évi díja; 2-szor az oklevelekért bejövő 2 forint; 3-szor eladott nyom- 
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tatványokért befolyt összegek; 4-szer az alaptőke kamatja és 5-ször egyéb 

erre a czélra szánt adományok. 

XII. Alapszabályok változtatása. 

31. §. A társulat alapszabályait csak a közgyűlés változtathatja meg 

szótöbbséggel. A megváltoztatott alapszabályok helybenhagyás végett felsőbb 

helyre terjesztendők. 

XIII. A társulat feloszlása. 

32. §. A társulat feloszlását, egy évnegyeddel előbb kihirdetett köz- 

gyűlésen a helybeli tagok kétharmada, vagy ha ennyi tag nem gyűlt volna 

össze, akkor egy hasonló módon kihirdetett újabb közgyűlésen a jelenlevő 

tagok határozzák el kétharmad szótöbbséggel. 
33. §. A társulat feloszlása esetében, minden vagyona a közgyűlés által 

kijelölendő tudományos czélra fordítandó, a mely határozat azonban fogana- 

tosítás előtt felsőbb jóváhagyás alá terjesztendő. 

XIV. Állami felügyelet. 

34. §. Az 1875. évi május hó 2-án 1508. eln. sz. a. kelt, az egyletekre 

vonatkozó belügyminiszteri szabályrendelet 9. pontjához képest, waz egye- 

sület az esetben, ha az alapszabályokban meghatározott czélt és eljárást, 

illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kir. kormány által, a mennyiben 

további működésének folytatása által az állam vagy az egyleti tagok vagyoni 

érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik s a felfüggesztés után 

elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is oszlatta- 

tik vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására külömbeni fel- 

oszlatás terhe alatt köteleztetik. 

Kelt Budapesten a Magyarhoni Földtani Társulat, 1887-dik évi 

februárius 9-én tartott rendes közgyűléséből. 

Dr. SzaBó JÓZSEF, Dr. SrauB MónRucz, 

a magyarhoni Földtani Társulat elnöke. — a magyarhoni Földtani Társulat első titkára. 
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DIE GEOLOGIE 

AUF DER LANDESAUSSTELLUNG IN BUDAPEST 1885. 

( Officteller Bericht Band II. 4. Heft. I. Geologie von Johann Böckh.) 

Von 

BÉLA voN INKEY. 

Indem wir den vorliegenden Bericht über die ungarische Landesausstel- 

lung zur Hand nehmen und uns beim Durchbláttern dieses Heftes so viele 

wohlbekannte Namen in Augen fallen, erhebt sich vor unserem geistigen 

Auge ein matter Abelanz jenes práchtigen Bildes, das im Jahre 1885 uns 

zuerst verwirrt und geblendet, dann sich in immer mehr anziehende KEinzel- 

heiten zerlegt und zuletzt als ein wohlbekanntes Ganze sich unserem 

Gedüchtnisse unverlősehlich eingegraben hat. 

Das vierte Heft des zweiten Bandes des Ausstellungsberichtes behan- 

delt jenen Theil der Ausstellung, der die Aufmerksamkeit des Geologen am 

meisten zu fesseln im stande war. Wenn es aber im Aussteilungsraume selbst 

oft recht sehwierig war, die auf die Geologie bezügliechen Gegenstünde aus 

dem bunten Gewirre herauszusuchen und die Aufmerksamkeit auf diese zu 

beschránken, so finden wir hier, in dem Berichte des Herrn Director 

J. BoEcxkn diese Arbeit gethan und alle mit der Geologie in naher oder fer- 

ner Beziehung stehenden Gegenstánde fachkundig gruppirt und beschrieben. 

Von der Betrachtung dieses getreuen Spiegelbildes fuhren uns die 

Gesetze der Gedankenverbindungen zurück zu jenen Erwágungen, welche 

sich uns beim Durchwandern der Ausstellungsráume mehr als einmal aut- 

gedrángt hatten. War es doch das Bild des eigenen Berufskreises, was jeder- 

mann in jener grossen Schaustellung der gesammten Industriethátigkeit 

besonders aufsuchte, um eleichwie in einem Momentbilde den Entwicklungs- 
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grad seiner Industrie, Wissenschaft oder Kunst zu erblicken. Es frágt sich 

nun, ob es der Ausstellung gelungen ist in Bezug auf die Geologie und deren 

praktische Anwendungen ein solches Bild herzustellen, und wenn ja, ob wir 

dasselbe als befriedigend anerkennen wollen oder nicht? 

Es ist wohl klar, dass die eigentlichen Früchte der reinen Wissenschatt 

keine Ausstellungsgegenstünde sind, und dies gilt auch in Bezug auf die 

Naturwissenschaften, obwohl sich dieselben noch am meisten mit greif- und 

sichtbaren, daher auch ausstellbaren Gegenstánden befassen. Was z. B. die 

Geologie betrifft, so illustriren die ausgestellten Sachen mehr nur die Aeus- 

serlichkeiten, nicht aber den inneren Werth der geologischen Forschung. 

Wohl waren sümmtliche Ausgaben aller wissenschaftlichen Vereine und 

Anstalten in reichgebundenen Exemplaren ausgestellt und ihr Inhalt mag 

wohl fast alles, was ungarische Geologen bislang producirten, umfasst haben ; 

allein welcher Besucher der Ausstellung hátte wohl Zeit und Lust gehabt, 

alle diese Werke an Ort und Stelle vorzunehmen und daraus das geistige 

Capital der ungarischen geologischen Forschung zu abstrahiren? Ferner 

sahen wir dort zahlreiche geologische Karten ausgestellt, in erster Linie die 

Aufnahmsblátter der kön. ung. geologisehen Anstalt, welche einen schönen 

Ueberbliek des Umkreises der ungarlándisehen geologisehen Forschung 

gewührten. Aber auch geologische Karten sind am Ende nur stumme Zeu- 

gen der vollbrachten Arbeit, deren wirklich wissenschaftlichen Werth sie für 

sich allein keineswegs ersehőpfen. Denn es kann der Geist der Wissenschatt 

nicht bei der einfachen Registrirung der Körper, welche die Erdkruste bil- 

den, stehen bleiben, sondern muss nach dem Zusammenhange der Erschei- 

nungen und den Gesetzen der genetisehen Entwieklung streben. 50 ist die 

Statistik des unorganischen Erdkörpers nur das Mittel, die  Bildungs- 

geschichte desselben hingegen das Endziel der geologiscehen Forschung. Die- 

selben Bemerkungen lassen sich auf die geologisehen Sammlungen anwen- 

den. Von letzteren aber hatte die Ausstellung sehr wenig aufzuweisen, wenn 

wir von den für Unterrichtszwecke, montanistiscehe und sonstige prak- 

tisehe Anwendungen dienenden absehen. Es würe wohl auch ebenso sehwer 

wie zwecklos gewesen, das ungeheuere Material, welches die ungarischen 

Geologen seit Jahrzehnten zusammengetragen, aus den Sülen des Museums, 

der Universitát, der Bergakademie und des geologischen Institutes in die 

Ausstellungsráume überzufuhren. 

Wenn es dem Gesagten nach auch recht scehwierig gewesen würe, ein- 

zio auf Grund der Ausstellung den Grad der Entwicklung zu beurtheilen, bis 

zu dem die Pflege der Geologie in unserem Lande bereits gediehen ist, so 

musste doch selbst dem flüchtigen Besucher der Ausstellung sich die Ueber- 

zeugung aufdrüngen, dass dieses Feld geistiger Arbeit bei uns weniestens 

nicht brach liege. Wer in den Kreis dieser Thütigkeit tiefere FEinblicke 

sewinnen wollte, würde eine zwar kleine, aber schaffensfreudige Arbeiter- 
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schaar sehen, die jahraus jahrein mit unermüdetem EBifer an der wissen- 

schaftliehen Durchforschung des heimatlichen Bodens arbeitet. Wohl wis- 

sen wir, dass die Geologie als Wissenschatft. nicht in unserem Vaterlande 

entstanden, sondern sogar ziemlich spát erst in einem vorgeschrittenen 

Stadium der Entwiecklung von uns übernommen worden und die von aus- 

lándischen (Grelehrten begonnene Arbeit von einheimischen Kráften fort- 

gesetzt wurde. Dass aber seither die geologische Forschung in Ungarn sich 

zur Selbststándigkeit emporgerungen, dass sie in ihrem von Jahr zu Jahr 

erweiterten Kreise heute schon in der universellen Entwicklung dieser Wis- 

senschaft ihre Stellung als einer der mitwirkenden Factoren einnimmt, das 

kann niemand ohne Voreingenommenheit leugnen. 

Die Resultate der geologisehen Forschungen kommen jedoch unter 

zwelerlei Gesichtspunkte zu stehen. Vom Standpunkte der reinen Wissen- 

schaft aus haben wir nur danach zu fÍragen, in wie weit dieselben den 

Gesammtschatz der menschlichen Kenntnisse nicht nur mit einfachen Daten, 

sondern auch mit Folgerungen aus der Zusammenstellung dieser, d. h. mit 

Erkenntniss des Zusammenhanges der Erscheinungen, mit Enthüllungen 

der Naturgeheimnisse bereichern. Hingegen fallen unter den Gesichtspunkt 

der Praxis nur solche wissenschaftliche Arbeiten, die auf einzelne Zweige 

der Urproduction und Industrie fördernd wirken und so die materielle Ent- 

wicklung der Menschheit fördern. Es lagin der Natur der ganzen Ausstel- 

lung, dass der letztere Gesichtspunkt in dem Vordergrunde stand und sich 

jenen Besuchern, die mit einigen Begriffen von der nationalökonomisehen 

Bedeutung der Geologie ausgerüstet die háume betraten, zunachst aufdránete. 

Darum würde uns auch diese Gelegenheit zu der sehönen und gemeinnütz- 

lichen Aufgabe verlocken, zu untersuchen, wie sich die vaterlündische Geo- 
logie in diesem Wirkungskreise verhált, mit anderen Worten, nachzuweisen, 

wodurch und in wie weit die Thatigkeit der ungarischen Geologen vor allem 

auf die Entwicklung der verschiedenen Zweige des Bergbaues, ferner des 

Steinbruchbetriebes, der Thon-, Cement-, Glas- und Mineralfarben-Industrie 

und überhaupt aller, auf die mineralisehen Rohproducte angewiesenen 

Industriezweige einwirkt; welchen Eintluss sie aut den Ackerbau hat, inso- 

fern sie der für den rationellen Oekonomiebetrieb unentbehrlichen Boden- 

kunde eine wissenschaftliche Grundlage sechafft; was sie endlich auch für 

gewisse Arten von Ingenieurarbeiten, wie z. B. die Erdbohrungen, Wasser- 

regulirungen, Weg- und Bisenbahnbau gethan hat. Im engen Rahmen die- 

ses Referates kann eine derartige Aufgabe nicht bewáltigt werden. Wenn 

wir also jetzt nur die auf diese Frage Bezug habendeu Erfahrungen und Ein- 

drücke von der Landesausstellung kurz überblicken wollen, so sei uns zu 

hoffen gestattet, dass die angeregte Aufgabe dereinst von berufenerer Seite 

eine würdige Lösung finden werde. 

Die Geologie als Wissenschaft steht mit den oben angedeuteten Zwei- 
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gen der Gewerbthátigkeit in dem Wechselverháltniss gegenseitiger Dienst- 

leistungen. Bergbaue, Steinbrüche, Lehmgruben, HFisenbahneinschnitte und 

Tunnele, Bohrlőcher u. s. w. bilden bekanntlich unschátzbare Hilfsmittel 

fur geologiscehe Untersuchungen. Wenn aber der Geologe diese künstlichen 

Aufsehlüsse mit den natürlichen zusammenfassend, auf seine Kenntniss von 

den allgemeinen Bildungsvorgángen der Erdrinde gestützt, vom Sichtbaren 

auf noch Unsichtbares Sehlüsse zieht und so das tektonische Bild im Geiste 

reconstruirt, so findet er sich háufig in der Lage, die im vinstern tappende 

Hand des Bergmannes leiten, dem Erabohrer den richtigen Angeritispunkt 

anweisen, den tracirenden Bisenbahningenieur auf etwaige Schwierigkeiten 

und Gefahren aufmerksam machen zu können, mit einem Worte, die genos- 

sene Dienstleistung durch maneherlei Gegendienste erwiedern zu können. 

Diese Wechselseitigkeit der Nutzleistungen ist es, deren Züge wir in dem 

Bilde der Landesausstellung aufsuchen wollen. 

Wenn von praktischer Anwendung der Geologie die Rede ist, so denkt 

Jedermann wohl zuerst an den Bergbau, so allbekannt ist der Satz, dass 

sich die Geologie aus dem Bergbaue entwickelt habe und diesem hinwieder 

die wissenschaftliche Grundlage bietet. Dieser Gedanke lag auch wohl der 

Anordnuneg zu Grunde, vermőge welcher in der Landesausstellung ein und 

dieselbe Gruppe alle Gegenstánde geologischer Natur mit den Ausstellungen 

des Bergbaues und Hüttenwesens vereinen sollte. Dieser Rahmen erwies sich 

jeduch in jedem Bezug als zu eng und so zeigt uns jetzt auch der otficielle 

Bericht, dass sowohl geologische als auch montanistisehe Ausstellungsgegen- 

stünde in vielen der anderen Gruppen auftauchten. Bekanntlich war die 

ungarische Montanistik auf der Ausstellung glánzend vertreten. Alle die Erze, 

Steinkohlen, Salzstufen u. s. w., die als Reprásentanten der Bergbau- 

producte vorgeführt wurden, alle Gesteinsexemplare, Gang- und Lagerkar- 

ten, Risse und Tagkarten, welche zur Illustration all dieser Betriebe dienten, 

zogen wohl das Auge jedes Geologen an und bewiesen, welch ungeheueres 

Studienmaterial der Bergbau in unserem Lande der geologischen Forschung 

zu bieten vermag. Wo wir anderseits in der montanistisehen Ausstellung 

nicht nur petrographisehe, sondern wirklich geologisehe Kartenwerke und 

Profilzeichnungen, ferner fachgemüsse geologiscehe Beschreibungen, Analy- 

sen, wissenschaftlich geordnete und bestimmte Gesteins- und Versteinerungs- 

Sammlungen sahen, dort trat uns überall die andere Seite des Wechsel- 

verhültnisses entgegen und wir erkannten die Binwirkung der Wissenschaft 

auf die Betriebspraxis. Es lüsst sich zwar nicht leugnen, dass sich ein gros- 

ser Theil dieser Wirkung nicht aut die Arbeiten der ungarischen, sondern 

auf die ülteren Untersuchungen der Wiener Geologen zurüekführen lüsst, 

wovon die Erklárung in der Geschichte unserer Culturentwieklung zu suchen 

ist. Wenn aber unter den geologisehen und montanistisehen Karten auch so 

bedeutende Werke vorlagen, wie z. B. die gyoss angelegte montan-geologische 
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Karte der Gegend von Schemnitz, oder die Karten des Kohlenreviers von 

Fünfkirchen, der Kohlenmulde des Zsilthales, der Braunkohlendistricte von 

Gran — alles Früchte der neueren Arbeiten ungarischer Geologen und 

Werke, die als aut dem Niveau der Wissenschaft stehend anerkannt werden, 

so muss man doch zugestehen, dass die ungarische geologische Forschung 

jetzt schon im stande ist den Anforderungen des heimatlichen Bergbaues zu 

entsprechen, und wir dürfen hofttfen, dass dieser schöne Anfang eine noch 
schőnere Fortsetzung finden werde. 

Zu diesem Zwecke mag es als ein sehr wichtiger und nützlicher Schritt 

gelten, dass die kön. ung. geologische Anstalt vor einigen Jahren eine eigene 

montan-geologisehe Abtheilung errichtet hat. In dieser sammeln sich aus 

allen Theilen des Landes Probestücke der Rohproducte des Bergbaues nebst 

Gesteins- und Mineralstutfen, geologiscehen und montanistisehen Karten, 

Profilen und Beschreibungen. Es ist daher die Aufgabe dieser Section, das 

Bild des ungarischen Bergbaues, so wie es uns die Landesausstellune einmal 

vorgetührt hat, in bescheideneren Maassen zwar und mit Beseitigung der rein 

technischen Details, fur die Dauer zu fixiren und fortwáhrend zu erweitern. 

Daher ist es erfreulich, dass nach Sechluss der Ausstellung der grösste Theil 

der einschlágigen Gegenstünde dieser Abtheilung der geologischen Anstalt 

übergeben wurde, wodurch jetzt daselbst schon eine ebenso schöne als lehr- 

reiche montangeologisehe Sammlung entstanden ist. 

Der Grund ist also geebnet, auf dem die Montanistik mit der Natur- 

forschung sich treffen soll, und wenn wir die Bergbaue unseres Landes 

betrachtend die Grösse der hier der Wissenschatt gestellten Aufgabe erken- 

nen, so können wir nur wünschen, dass sich dieser Umgang so innig als 

möglich gestalte. Dies kann auch uicht ausbleiben, wenn bei den Geologen 

je lánger je mehr die Ueberzeugung sich befestigt, dass es die Arbeit des 

Bergmannes ist, die sie vor die interessantesten Probleme der Geologie stellt 

und ihnen die schönsten Aufschlüsse bietet; wenn sie es ferner der Mühe 

werth halten, die Resultate ihrer wissenschaftlichen Forschungen in solcher 

Form vorzutragen, dass auch der Nichtgelehrte sich dieselben aneignen und 

sie anwenden könne, wenn endlich auch die Bergbautreibenden sich bis zu 

jenen Grad wissenschaftlicher Vorbildung emporarbeiten, der unerlásslich ist, 

damit sie die Wichtigkeit geologischer Arbeiten würdigen und die Resultate der 

Naturforschung selbstándig für ihre praktischen Zwecke ausbeuten können. 

Wir wollen nicht behaupten, dass dies wechselseitige Sichverstehen und 

Unterstützen bei uns überhaupt noch nicht vorhanden sei, — was wir vor- 

hin angeführt, zeugt ja vom Gegentheil, — allein es ist doch zweifellos, 

dass dieses Verháltniss bei weitem noch nicht jenen Grad von Stürke 

erreicht hat, der einerseits der Wichtigkeit und Vielseitigkeit des ungarischen 

Bergbaues, anderseits der Entwicklungsstute der ungarischen geologisechen 

Forschung entspráche. 
Földtani Közlöny. XVII. köt. 1887. 1] 
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Nahe verwandt mit dem Bergbaue sind jene Industriezweige, welche 

ihr Rohproduct der anorganischen Natur entnehmen und deshalb auf die 

Aufsuchung und Ausbeutung derselben angewiesen sind. Dahin gehören die 

verschiedenen Arten der Thonindustrie, die Glas-, Cement-, Mineralfarben- 

bereitung, der Steinbruchbetrieb mit allen seinen Abarten u. s. w. In der 

Landesausstellung haben alle diese Gewerbe nicht nur ihre eigentlichen 

Producte, sondern meistens auch die dazu verwendeten Rohstofte vorgeführt. 

Der Geologe hatte daher ausgiebige Gelegenheit alle diese werthvollen 

Materialien, denen er bisher vielleicht nur vom Standpunkte ihrer wissen- 

schaftlichen Bedeutung Aufmerksamkeit geschenkt hatte, hier nach ihrer 

praktischen Bedeutung zu würdigen, und es lásst sich hoffen, dass die Wir- 

kung dieser Betrachtung sich in Zukuntt darin áussern werde, dass die 

Geologen, wenn sie bei ihren Aufnahmen die Schichten und Gesteine im 

Interesse der Systematik untersuchen werden, auch dem technischen 

Werthe der Materialien grössere Aufmerksamkeit zuwenden und dadureh 

vielleiceht manche verborgene ((uelle der Gewerbthátigkeit eröffinen werden. 

Uebrigens konnte man schon auf der Ausstellung die erfreuliche Wahr- 

nehmung machen, dass sich die Thátigkeit der kön. ung. geologischen Anstalt 

bereits auch aut dieses Gebiet erstreckt. Als Beweis dafur sahen wir daselbst 

eine sehöne Sammlung nungarischer Bau- und Werksteine, ebenso eine 

Sammlung von einheimischen Rohmaterialien für die Thon-, Glas-, Cement- 

und Mineralfarbenindustrie ; beide Sammlungen waren von ausführlichen 

erláuternden Catalogen begleitet. Nebstdem ist zu bemerken, dass in den 

jáhrlichen Aufnahmsberichten der Staatsgeologen die Beschreibung der 

technisch wichtigen Materialien ihren stándigen Platz hat. So sehen wir 

also, dass die kön. ung. geologisehe Anstalt auch hier, sowie für den Berg- 

bau einen Berührungspunkt für Praxis und Wissenschaft hergestellt hat. 

Dieser Versuch ist noch nicht alt und bei den Gewerbetreibenden des Lan- 

des vielleicht noch nicht genugsam bekannt gewesen; und eben deshalb 

dürfen wir unter die guten Nachwirkungen der Ausstellung auch die weitere 

Bekanntmachung jener Hinrichtung rechnen und hoffen, dass dadurch der 

Verkehr zwischen Praxis und Wissenschaft sich auch auf diesem Gebiete 

lebhafter gestalten werde. 

Die Thátigkeit des Ingenieurs ist in vielen Fállen auf die Mithilfe der 

Geologie angewiesen und umgekehrt bieten die Arbeiten, die Ingenieure 

ausführen lassen, oft die sehönsten geologischen Aufschlüsse. Strassen- und 

Eisenbahnbauten, Wasserregulirungen, Kanalisirungen, Tiefbohrungen und 

noch manche andere zu praktischen Zwecken ausgeführte Arbeit bieten dem 

Naturforscher unvergleichliche Gelegenheiten, die Zusammensetzung der 

Erdrinde eingehend zu studiren. Der die Arbeit leitende Ingenieur handelt 

aber im eigenen Interesse, wenn er dem (Geologen zur Seite stehend aut die 

Forschungsergebnisse desselben achtet, da sie meist vom Sichtbaren auf das 
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Verborgene Schlüsse zu ziehen gestatten, die für den Verlauf des Unterneh- 

mens von grosser Wichtigkeit sein können. 

Von allem dem, was uns die Ausstellung nach dieser Richtung hin 

zeigte, sei zuerst die Erdbohrung genannt, die bei uns zu Lande nicht nur 

einen hohen Grad technischer Vollkommenheit, sondern auch grosse wis- 

senschaftliche: Bedeutung erlangt hat. Aus grossen Tiefen, die der arbeiten- 

den Hand ewig unerreichbar bleiben, fördert der Erdbohrer unverletzte 

Bohrproben zutage und ersehliesst die schwer zugángliehen Geheimnisse 

der Erde. Viele dieser sehönen Resultate waren in verschiedenen Abtheilun- 

gen der Ausstellung zu sehen, soim Pavillon der Hauptstadt, in der monta- 

nistisehen Abtheilung, im Ausstellungsraume des Kronstüdter Vereines, 

namentlich aber im Bohrthurme des Herrn BÉLA v. Zsrcmoxpy bewunderten 

wir die Profilbilder und Bohrprobensammlungen vieler in allen Theilen des 

Landes erfolgreich durehgeführter Bohrungen. Um nur, die bedeutendsten 

zu nennen, erwáhnen wir die artesisehen Bohrungen auf der Margarethen- 

Imsel und im Stadtwáldechen von Budapest, in Rank-Herlein, Harkány, Lip- 

pik, die Tieftbohrung auf Kohle im Zsilthale, die Bodenuntersuchungen in 

und um Budapest und Szegedin, — lauter Unternehmungen, deren prak- 

tiscehe Bedeutung keiner weiteren Erklárung bedarf. Doch nur die Naheste- 

henden wissen, welche Menge geologischer Studien und Combinationen 

allen diesen Arbeiten voran und zur Seite gingen und welche Sorgfalt darauf 

verwendet wurde, diese grossartigen Aufschlüsse in allen ihren Einzelhei- 

ten zum Nutzen der Geologie zu bewahren. Man kann wohl behaupten, dass 

es hierzulande keine zweite Gewerbthátigkeit gebe, bei der die wechselsei- 

tige Ünterstützung zwischen der Praxis und der Geologie so sehön zum Aus- 

druck küme als die Bohrtechnik, und dies gereicht, wie bei uns Jedermann 

weiss, dem Namen ZsiGMoNpY zum doppelten Ruhme. 

Im Gegensatz zu dieser erfreulichen Erscheinung vermissten wir in der 

Ausstellung jegliche Spur einer praktischen Anwendung der Geologie auf 

einem anderen Gebiete, wo doch die Beobachtung der Erdstructur ebenfalls 

von hoher Bedeutung ist, námlich dem des Bisenbahnbaues. Es lüsst sich 

zwar sehwer vorstellen, dass die neue Bahnen tracirenden Ingenieure des 

Hilfsmittels geologisceher Beobachtungen gánzlieh entbehren können, 

obzwar die Geschichte unserer Bahnbauten so manches Beispiel davon auf- 

weiset, worin sich aber diese Vernachlássigung spüter durch bedeutende 

Geldopfer gerácht hat ; ? — wenn sie aber solch wichtige Voruntersuchun- 

- Eines dieser Beispiele könnte die Erste Siebenbürger Eisenbahn liefern in 

dem Abschnitte, der aus dem Strelthale über die karpathische Wasserscheide in das 

Gebiet der Zsilmulde hinüberführt. Von zwei in Aussicht genommenen Tracen wurde 

nicht diejenige gewühlt, welche grösstentheils feste mesozoische Kalksteine, theilweise 

auch Gneisse als Grundlage geboten hütte, sondern die zweite, anscheinend weniger 

7k 
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gen ausführen, so ist es zu bedauern, dass sie dieselben bei Gelegenheit der 

Ausstellung der Oeffentlichkeit vorzuführen verabsáumt haben, wáre es auch 

nur vermittelst einiger geologiseh colorirter Pláne oder Profilzeichnung gesehen. 

Allein eben in der grossartigen Halle des Communications- Ministeriums, 
die wir in der eben angedeuteten Hinsicht so günzlich leer fanden, erblickten 

wir einen schönen Entwurf, welcher die praktische Anwendung der Geologie 

für eine andere Art der Ingenieurthátigkeit illustrirt. Herr Oberingenieur 

WILHELM v. MossrisovicH hat einen  Kanalisations-Entwurf ausgestellt, 

wonach mittelst Regulirung der vier Flüsse Waag, Neutra, Gran und Eipel 

ein riesiges Alluvialgebiet mit Bewüsserungs- und Entwásserungscanálen 

versehen und dadurch für einen gesicherten Ackerbau gewonnen würde. 

Dieses Project stützt sich wesentlich auf geologische Grundlage und wurde 

darum das Canalnetz auf einer geologisch colorirten Karte eingetragen. Es 

ist nur zu bedauern, dass dieser segensreiche Gedanke bisher nur bis zum 

Stadium eines Entwurfes gediehen ist und nicht auch in anderen Theilen 

des Landes áhnliche Unternehmungen hervorgerufen hat. 

Welch wichtige Rolle die Geologie bei den Entwürfen tür die Wasser- 

versorgung grosser Stüdte spielt, davon zeugen bei uns namentlich die 

Stüdte Oedenburg, Fünfkirchen und neuerdings die Hauptstadt. Die daraut 

bezüglichen Arbeiten ungarischer Geologen wáren in den wohl ausgestellten 

aber kaum beachteten Arbeiten der kön. ung. geologischen Anstalt zu finden 

gewesen, wie z. B. das treffliche Werk des Herrn J. Bozckn über die geolo- 

gischen und hydrographischen Verhültnisse der Umgegend von Füntkirchen. 

Da wir uns mit den praktischen Anwendungen der Geologie beschátti- 

gen, können wir nicht umhin, auf den wichtigen Zusammenhang hinzuwei- 

sen, der zwisehen den Lehren der Geologie und der Ausübung der Land- 

und Forstwirthschaft der Natur der Sache nach immer bestanden hat, allein 

erst in neuerer Zeit bei den gebildeten Nationen Europas seine richtige 

Würdigung findet. Das Bindeglied zwischen den beiden wird Bodenkunde 

genannt. S0 lange als wir die oberste Schichte der Erde, in der die Ptlanzen 

wurzeln, nach ihrer. Zusammensetzung, Structur, Wassertúhrung u. s. w. 

untersuchen, stehen wir eigentlieh noch auf dem Gebiete der Geologie ; 

sobald wir darin nach den chemisechen und physikalischen Bedingungen des 

Terrainsechwierigkeiten bietende, die fast fortwáhrend über locker gefügte wasserbül- 

tige und dazu noch steil geneigte Schichten der Tertiürformation führt. Die Folge 

davon ist ein unausgesetzter Kampf gegen die Rutschungen, der schon riesige Geld- 

opfer verschlungen hat. Hine vorhergegangene geologische Orientirung hütte diesem 

Uebelstande leicht abhelfen können, und dass eine solche vernachlüssigt wurde, ist 

umso befremdlicher, da diese Gegend bereits vor dem Bahnbaue von einem unserer 

tüchtigsten Geologen, Dr. KARL HOFMANN, hauptsüchlich im Interesse der Zsilthaler 

Kohlenwerke untersneht und genau aufgenommen war. Wie ist dieses gegenseitige 

[gnoriren von Wissenschaft und Praxis zu erklüren? 
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Pflanzenlebens forschen, treten wir in das Bereich der landwirthschaftlichen 

Wissenschaften. Natürlieh stehen diese beiden Richtungen der Forschung in 

strenger Abhüngigkeit von einander, da ja die chemische Zusammensetzung, 

die physikalische Structur und selbst das Relief des Oberbodens directe 
Functionen der Untergrundsbeschaffenheit sind, dieseaber sich nur auf Grund 

der geologisehen Entwicklung erklüren lásst. Diese folgerichtigen Gedanken 

haben in den westlichen Staaten schon seit Jahrzehnten zu einem innigen 

Zusammenhang zwischen den geologischen Aufnahmen und den landwirth- 

schaftlichen Bodenuntersuchungen geführt, als dessen gemeinverstándlicher 

Ausdruck die geologiseh-agronomischen Kartenwerke von Deutschland, 

Frankreich, Sehweden, Belgien u. s. w. betrachtet werden können. 

Wo aber finden wir bei uns, in dem vorzugsweise Ackerbau treibenden 

Lande, die Spuren dieser wichtigen Bestrebungen? 

Hier muss sogleich bemerkt würden, dass die Bodenkunde als solche 

der ungarischen wissenschaftliehen Forschung durchaus kein fremdes Gebiet 

ist, und wenn wir auch nur die auf der Ausstellung vorgeführten diesbezüg- 

lichen Arbeiten berücksiehtigen, müssen wir anerkennen, dass die fachmás- 

sige Untersuchung des Culturbodens in Ungarn ganz nach den Anforderun- 

gen der Wissenschaft betrieben wird. So haben die landwirthschaftliche 
Akademie in Altenburg, die Forstakademie in Schemmitz, die landwirth- 

schaftlichen Lehvanstalten von Debreczin, Kolozs- Monostor, Keszthely, Ka- 
schau, die Winzerschule von Diószeg und dac staatliche chemische Versuchssta - 
ttion in Budapest, jede in sehr lehrreichen Sammlungen Ober- und Unter- 
egrundproben, bodenbildende Gesteine und deren  Zersetzungsproducte, 

manche darunter auch mit Beifügung geologischer Karten, vorgeführt. Allein 

wirkliche agronomische Bodenkarten mit geologiseher Grundlage haben wir 

in der Ausstellung nirgends erblickt, wie denn im Allgemeinen den bei- 

den Wissenschaften, der Geologie und der Agronomie, jenes Zusammenwir- 

ken zu gleichen Zielen, welches im Auslande schon so schöne Früchte 

getragen hat, gánzlich zu mangeln scheint. Und doch kann sich die Boden- 

kunde nur dann zur Höhe einer wirkliehen Wissenschaft erheben, wenn sie 

sich ohne Rückhalt auf die Geologie stützt, und nur so wird sie im stande 

sein ihre Forschungsresultate zu verallgemeinern und dadurch der gesamm- 

ten Agronomie des Landes wesentlichen Nutzen zu schaffen. 80 lange sie 

sich auf lokale Untersuchungen beschránkt, bleibt auch ihre Wirkung eine 

lokale. So wie sie aber den Nöáhrboden, bevor sie noch dessen chemische 

nnd physikalische Higenschaften untersucht, als Resultat geologisecher 

Factoren erfasst, steht es in ihrer Macht, die auf einem Punkte gesammel- 

ten Erfahrungen auch auf andere Gegenden zu übertragen, wo sie áhnliche 

geologische Bildungen erkannt hat. Dadurch erweitert sie ihren Gesichts- 

kreis und gelangt mit der Zeit durch vergleichende Studien zu einer gewis- 

sen wissenschaftlichen Classificirung des Bodens im ganzen Lande, deren 
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national-ökonomische Bedeutsamkeit wohl auf der Hand liegt." Damit die- 

ser Gedanke auf Verwirklichung rechnen könne, műüssten entweder die sich 

mit Bodenuntersuchungen Befassenden, — seien es nun die Grundbesitzer 

selbst oder specielle Fachleute — gehőrige geologische Vorbildung besitzen, 

um den Untergrund ihres Studiengebietes geologisch aufnehmen zu können, 

oder es müssten die geologischen Landesaufnahmen in einer Form verőfttent- 

licht werden, welche den Pedologen gestattet, dieselben ihren Arbeiten unmit- 

telbar zu gyrunde zu legen. Wir glauben, dass bei uns bisher weder der eine 

noch der andere Fall gilt. Denn wenn auch z. B. in der Ausstellung einige der 

pedologischen Sammlungen von geologischen Karten begleitet waren, die in 

der Regel eben nur Copien der Landesautnahmsblatter waren, so standen 

doch diese Karten ausser allem organischen Zusammenhange mit den eigent- 

lichen Gegenstánden der Untersuchung und dienten so gleichsam nur als 

Ausdruck des noch unklaren Bewusstseins der Wahrheit, dass der Ausgangs- 

punkt jeder Bodenuntersuchung die Geologie sei. 

XXX 

Nachdem wir nun die praktischen Anwendungen der Geologie einzeln 

betrachtet haben, bleibt uns noch übrig vom Standpunkte dieser Frage aus 

einen Blick auf die Thátigkeit der Landesanstalt zu werfen, die vor allen 

die Aufgabe hat, das Land im Interesse der Geologie zu durehforschen und 
die detaillirte geologisehe Karte desselben zu entwerfen. Dass bei Gründung 

der kön. ung. geologischen Anstalt nicht nur das wissenschaftliche Interesse 
der geologisehen Forschungen, sondern vorzugsweise auch die nationalöko- 

nomische Bedeutung der Geologie im Spiele war, dies würde in Ermang- 

lung anderer Beweise schon aus dem einen Umstande erhellen, dass diese 

Anstalt nicht dem an der Spitze der wissenschaftlichen Institute stehenden 

Ministerium für Cultus und Unterricht, sondern dem für die materiellen 

Interessen  sorgenden Ministerium für Handel, Industrie und Ackerbau 

untergeordnet wurde. Dies gibt uns das Recht zu fragen, wie sich die geolo- 

gische Anstalt des nationalökonomisehen Theiles ihrer Aufgabe erledigt, 

oder wie sie die Resultate ihrer wissenschaftlichen Forschungen zu Gunsten 

der materiellen Interessen des Landes verwerthet. 

Es könnte sein, dass dieser Frage eine ganz andere Auffassung ent- 

gegengehalten würde, wonach zu der praktischen Verwerthung der geologi- 

x Nebenbei sei bemerkt, dass eine derartige, auf wissenschaftlicher Basis 

durchgeführte Bonitirung dem nach Ablauf von etwa 30 Jahren zu erneuernden Kata- 

ster eine sicherere und rationellere Grundlage bieten könnte, als die bisherige empi- 

rische Methode allein. 
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sehen Forschungen die wissenschaftlich arbeitenden Mitelieder der Anstalt 

weder berufen noch verpflichtet seien. Ihre Aufgabe würe beendet, sobald sie 

die geologisehen Karten der autgenommenen Gebiete veröffentlicht, die 

erklárenden Texte dazu nach Anforderung der Wissenschaft gesehrieben und 

die gesammelten Minerale, Gesteine und Versteinerungen in ihrem Museum 

systematisch geordnet hütten; den betreffenden Gewerben bliebe es dann 

uberlassen, diese wissenschaftlichen Daten je nach Bedarf für ihre Zwecke zu 

verwenden. Und nach dieser Auffassung műüsse man anerkennen, dass das 

kön. ung. geologische Institut seiner Aufgabe Genüge leiste, wie dies wohl 

auch die Ausstellung bewiesen habe, wo wir die sorgfáltig ausgeführten, sehr 

detaillirten Karten der Landesaufnahmen, nebst einer langen Reihe von 

Publicationen sahen, die viele werthvolle wissenschaftliche Arbeiten enthiel- 

ten ; und wer die zur Illustration der Geologie des aufgenommenen Landes 

dienenden Sammlungen begehrt, der möge nur die Ráume der Anstalt betre- 

ten, wo er das seit Jahrzehnten gesammelte Material der wissenschaftlichen 

Systematik entsprechend bestimmt, untersucht und geordnet finden werde. 

Eine solche Autfassung hátte vielleicht ihre Berechtigung, wenn alle 

die auf die Hilfleistung der Geologen angewiesenen Gewerbetreibenden genug 

wissenschaftliche Bildung besássen, um die Früchte der abstracten Wor- 

sehung geniessen zu können ; wenn also nicht nur Bergleute uud Ingenieure, 

sondern auch alle Glas-, Cement-, Thonwaaren-Fabrikanten bis auf die Zie- 

gelschlager herab, ferner die Landwirthe, Steinbruchbesitzer u. s. w. mit den 

Grundzügen der Geologie und mit der Methode der geologisehen Forschung 

wenigstens so weit vertraut würen, dass sie die wissenschaftlich-geologischen 

Werke verstehen und sich die Folgerungen daraus für ihre eigenen Zwecke 

selbst ableiten könnten. Dass dem nicht so ist, weiss aber Jedermann. Uebri- 

gens sieht auch die Wissenschaft die Natur von einer anderen Seite an als 

das praktische Leben, und wenn auch beide ein und demselben Gegenstande 

ihre Aufmerksamkeit zuwenden, so wird ihn der Mann der That doch stets 

in einer anderen Beleuchtung, mit anderen Beziehungen erblieken als der 

Naturforscher. Der Bergmann wirft den Bergkrystall achtlos auf die Halde, 

von wo ihn der Geologe autliest, um daran ein Gesetz der Krystallographie 

zu entdecken ; den Ziegelfabrikanten lásst der Grenzstreit zwischen Oligocán 

und Hocán unberührt, möge nur seine Kleinzeller Tegelschicht keine Aus- 

keilung erfahren ; die Entdeckung einer neuen Ostrea-Art mag dem Kohlen- 

Bergmanne gleichgiltig bleiben, wáhrend ihm die gewöhnliehsten Leitfossi- 

lien, die er aus der Verwerfungswand löst, wichtige Winke zur Ausrichtung 

des verworfenen Flötzes geben können; dem Landwirthe secheint es von 

geringer Bedeutung, ob der Lehm, in dem er pflügt, von miocönem oder von 

pliocánem Alter sei, ob aber die Unterlage desselben lose oder fest, wasser- 

háltig oder trocken sei, kommt für seinen Zweck gar sehr in Betracht. 

Wenn also ein geologisches Werk immer nur die für die Wissenschaft gewon- 
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nenen Resultate betont, wenn es nur in wissenschaftlichen Kunstausdrücken 

redet, so lüuft es Gefahr für den Mann der Praxis unbrauchbar und unyver- 

stándlich zu bleiben und für diesen ist die ganze, so werthvolle Arbeit ver- 

lorene Mühe, wenn sich kein Vermittler findet, der ihm das für seine Zwecke 

Wichtige aus dem Werke heraussucht und erklárt. 

Wer die Geschichte der kön. ung. geologischen Anstalt kennt, wird 

nicht leugnen, dass in den ersten zehn Jahren ihres Bestandes ihre beste 

Kraft auf die Bereicherung der Wissenschaft gerichtet war, wáhrend sie den 

materiellen Interessen gegenüber den oben bezeichneten passiven Standpunkt 

einnahm. Nicht etwa dass sie jemals Hilfe und Rath verweigert hátte, wenn 

Bergbauende oder Gewerbetreibende sie darum angingen, auch nicht, dass sie 

die Untersuchung der nutzbaren Mineralstoffe waáhrend der Aufnahmsarbei- 

ten vernachlássigt hátte; wáhrend sie sich aber mit vollem wissenschaft- 

lichen Hifer auf die grosse Aufgabe der Landesaufnahme warf und darin 

sehőne Resultate erzielte, waren die der Oeffentlichkeit zuakommenden Aeus- 

serungen ihrer Thatigkeit eigentlieh nur an das engere Fachpublicum gerich- 

tet und sie that in allzugrosser Bescheidenheit so wenig als móögliech dazu, 
die Aufmerksamkeit der Menge aut ihre werthvolle Arbeit zu lenken. Die 

Folge dieses Verhaltens war natürlich die, dass sogar die Existenz dieses 

wichtigen Institutes im Lande bei dem egrossen Publicum fast unbekannt 

blieb. Die Gewerbetreibenden ünd Unternehmer wendeten sich daher oft an 

das Ausland um Rath und Autklárung, den ihnen das einheimische Institut 

leichter und besser hátte geben können, und so geschah z. B. selbst das, dass 

die Wiener geologische Reichsanstalt ungarische Unternehmer, die sich an 

sie wendeten, erst auf das in Ungarn bestehende gleichartige Institut aut- 

merksam machte und sie an letzteres als an ein competenteres Forum 

verwles. 

Zum Glück passt dieses Bild nur mehr auf die Vergangenheit. Das 

Wirken der kön. ung. geologischen Anstalt ist von Jahr zu Jahr sowohl im 

In- als im Auslande mehr und mehr in das Publicum gedrungen. Die Leiter 
der Anstalt sind schon vor Jahren zu der Ueberzeugung gekommen, dass 

auch sie den Wünschen und Anforderungen des Lebens entgegen gehen 

műsse und die Vermittlerrolle zwischen der Wissenschaft und der Praxis 

wenigstens zum Theil selbst zu übernehmen habe. Die Anzeichen eines ern- 

sten Strebens in dieser Richtung wurden schon oben erwáhnt; als solche 

műssen wir z. B. die Errichtung der montangeologisehen Section und die 

Sammlungen und Beschreibung von mineralischen Rohstoftfen betrachten. 

Damit triftt auch der günstige Umstand zusammen, dass sich die neueren Auf- 

nahmen der Anstalt auf solehen Gebieten bewegen, welche die Publication 

derselben auf der Grundlage der neuen, in grösserem Maassstabe ausgefuhr- 

ten und darum praktisch viel besser verwendbaren topographiscehen Karten 

gestatten. Eine vortheilhafte Neuerung ist ferner darin zu sehen, dass die 
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nun jáhrlich erscheinenden Autftnahmsberichte der Geologen und die jedem 

Kartenblatte beigefügten erláuternden Hefte dem Publicum einen kürzer 

gefassten, aber ebendeshalb handlicheren und praktischeren Text bieten als 

die ausführlichen wissenschaftliechen Werke, die in früherer Zeit die einzigen 

Publicationen der Anstalt bildeten. Indess bleiben immer die geologischen 

Karten die gesuchtesten und für die Praxis die wichtigsten Aeusserungen 

der Thátigkeit unserer Landesgeologen. Wenn es uns aber gestattet wáre 

vom Standpunkte des praktischen Lebens aus einen Wunsch in Bezug aut 

die Kartenausgaben des geologischen Institutes zu áussern, so würe dies kein 

anderer, als dass bei der Abfassung der Karten das petrographische und 

tectonische Moment neben der stratigraphischen Grundlage zu stárkerem 

Ausdruck gebracht werde als bisher. Denn bei geologisehen Karten verlangt 

die Praxis weniger die wissenschaftliche Systematik der WFormationen, als 

vielmehr die Benennung, Verbreitung und Structurverháltnisse der festen 

Grundlagen des Bodens zu erblicken. Bei den Kartenausgaben des geologi- 

sehen Institutes hingegen drückt die Farbenskala in erster Linie die Alters- 

folge der Formationsglieder aus, die petrographische Beschaffenheit dersel- 

ben kommt nur in zweiter Linie und nur dann zum Ausdruck, wenn sie 

zugleich eine stratigraphische oder genetische Bedeutung hat. Was aber die 

Tektonik betrifft, deren Kenntniss für die Arbeiten des Ingenieurs, des Berg- 

mannes, des Steinbrechers, des Landwirthes u. s. w. so überaus wichtig ist, 

so bieten die genannten Karten dem Auge noch weniger und überlassen die 

Mittheilung der tektonischen Verhültnisse meistens nur dem beschreibenden 

Texte und höchstens einigen, demselben eingeschalteten Zeichnungen. Und 

doch könnte es nicht so sehwer sein eine Art der Kartirung einzuführen, bei 

welcher die petrographische Beschaffenheit der untersuchten Formationsglie- 

der auch neben deren systematischer Bezeichnung für Jedermann erkenntlich 

hervortráte, und für die Darstellung der tektonischen Verháltnisse würden 

die RBánder der Kartenblátter Raum für die so überaus wichtigen Profildar- 

stellungen bieten und wáre ausserdem auf der Karte selbst die noch háufi- 

gere Anbringung des bekannten Zeichens der Schichtenlage sehr wün- 

schenswerth. Auf solche Weise würde das Publicum wirklich brauchbare 

Karten zur Hand bekommen, von denen Jedermann, auch ohne eigentliche 

wissenschaftliche Vorbildung, die für praktische Zwecke brauchbaren Daten 

ablesen könnte. 

Karten von grösserem Maassstabe und überhaupt eine andere Methode 

der Aufnahme műüssten zur Sprache kommen, wenn die geologische Anstalt, 

wie sie es bisher noch nicht gethan hat, ihre Aufmerksamkeit auch auf die 
Interessen der Landwirthschaft ausdehnen wollte und bemüht wáre, für die 

landwirthschaftliche Bodenkunde hierzulande eine wissenschaftliche d. h. 

geologische Basis zu schaffen. Auf diesem Gebiete hátten wir viel vom Aus- 

lande zu lernen und zwar vollkommener als bisher, Denn wenn wir z. B. das 
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nützliehe Institut der Culturingenieure in Nachahmung auslándischer Muster 

bei uns eingebürgert haben, so hátte uns nichts hindern sollen, die Thátig- 

keit derselben auch auf dasjenige Gebiet auszudehnen, welches bei anderen 

Nationen einen grossen Theil ihrer Aufgabe umfasst, námlich auf die Pflege 

der geologisehen Bodenkunde. Wasserableitungen, Drainagen, Berieselungen 

und dergleichen ersehőpfen die Hilfleistung noch lange nicht, welche die 

Landwirthschaft von Seite der Technik und der Wissenschaft zu erwarten 

hat ; aber selbst derartige Arbeiten können der Mithilfe der Geologie nicht 

wohl entbehren. Und wenn der Culturingenieur mit Hilfe der Geologie die 

Gesetze der Bodenbildung in einer gewissen Region richtig erkannt und mit 

Hilfe der Petrographie und der Chemie die Zusammensetzung dieses Bodens 

studirt hat, wird er dann nicht imstande sein auch in Bezug auf die Art der 

Bodenbearbeitung, die erforderliche Beschaffenheit der Düngung u. s. w. 

dem Landwirthe nützliche Rathschláge zu ertheilen? Aus diesen (Griünden 
würden wir es für sehr nutzbringend, halten, wenn das Institut der Uultur- 

ingemteure im engeren Verband mit der geologischen Anstalt trüte, oder aber, 
wenn am Schoosse der Anstalt selbst eine etrene agronomische Abthetlung 
entstünde, die für die Land- und Forstwiírthschaft ungeführ das würe, was 
die. montangcologíische Abtheilung für den Bergbau ist. 

Je ausgedehnter der Interessenkreis ist, auf den sich die Autmerksam- 

keit der kön. ung. geologischen Anstalt erstrecken wird, je zweckdienlicher 

die Form, in der sie die Früchte der wissenschaftlichen Forschung dem 

praktischen Leben zugánglich macht, umso grösser wird auch ihre national- 

ökonomische Bedeutung werden, und wenn sie auf diesem Wege auch ihre 

Arbeitslast vergrössert, so wird doch anderseits damit auch die Zahl ihrer 

frerwilligen Mitarbeiter durch alle Jene vermehrt, die, indem sie sich um wis- 

senschaftliche Hilfe an die Anstalt wenden, der Forschung immer neue 

Gegenstánde und Daten entgegenbringen. 

Zu den vortheilhaften Folgen der Landesausstellung wird gewiss auch 

die gehören, dass sie, gleich wie auf anderen Gebieten menscehlicher 

Thátigkeit, so auch in der Interessensphüre der Geologie die wissenschaft- 

hehe Forschung und die Anforderungen der Praxis einander nüher gebracht 

und dass sie den heilsamen Einfluss des Fortschrittes der Wissenschaft auf 

die materiellen Interessen in den Vordergrund geschoben hat. 
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ÜBER SPONGIENNADELN IN FINIGEN GESTEINEN UNGARNS. 
Von 

PHILIPP Pocra. (Prag.) 

(Mit Tafel I.) 

Herr Professor Max von HANTKEN hatte die Güte, mir seine berühmte 

Sammlung von Dünnsehliffen ungarischer Sedimentgesteine zur Unter- 

suchung auf Spongien zu übergeben. 

Ueber die organischen BEinschlüsse derselben im Allgemeinen hat Herr 
Professor M. von HANTKEN bereits einen Bericht erstattet," und ich bescehránke 

mich demnach nur darauf, hier in kurzem die Resultate meiner Untersu- 

chungen einzelner Gesteine nach einander anzufuhren und zum Schlusse 

einige Bemerkungen über die Deutung und Bestimmung der eingeschlosse- 

nen Spongiennadeln folgen zu lassen. 

Erst in der neueren Zeit kam man zu der Ansicht, dass Spongien- 

nadeln in Gesteinen nicht weniger als andere mikroskopische Versteinerun- 

gen Beachtung verdienen, da sie doch keineswegs in geringerer Anzahl als 

Foraminiferen, Radiolarien etc. auftreten, sondern hier und da die Gesteine 

gánzlich ausfüllen. 3 

Allerdings ist eine sichere Bestimmung der Spongienarten nach ein- 

zelnen, isolirten Elementen sehr sehwierig ünd oft gánzliech unmoödglich, 

immer sind jedoch Andeutungen zulássig, die wenigstens die Verwandtschaft 

fossiler Formen zu den lebenden zu beleuchten vermögen. I 

Spongien aus ülteren Formationen erwecken insbesondere unser Inter- 

esse, da sie bisher nur wenig bekannt sind und doch in phylogenetischer 

Hinsicht aut den ganzen Stammbaum der Spongien einen nicht geringen 

Eintfluss ausúben können. 

Obzwar es mir, wie weiters naher angefuhrt wird, in den mir zur Unter- 

suchung geliehenen Sedimentgesteinen gelungen ist, nur wenige Arten 

annáhernd zu bestimmen, so dürfte doch damit schon ein Beitrag zur Lehre 

über die unbedeutende Wandelbarkeit der Spongien geliefert sein. Fast die- 

selben Formen von Nadeln finden wir in viel jüngeren Schichten. Die Spon- 

gienelemente, die wir im unteren Lias und Dogger antreffen, unterscheiden 

X Ueber die mikroskopische Zusammensetzung ungarlündischer Kalk- und 

Hornsteine. Sitzgsb. der ungar. Akademie d. Wiss. 1884. pag. 385. 
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sich von jenen der Kreide und Tertiár gar nicht ; oder aber nur in Hinsicht 

auf ihre Dimensionen. 

Man hat námlich die Erfahrung gemacht, dass die aus jüngeren For- 

mationen stammenden Spongiennadeln jene aus ülteren Schichten an Grösse 

übertreffen, obzwar dies nicht für eine allgemein geltende Regel anzuneh- 

men ist, da ott das Variiren der Dimensionen für ein Resultat der mehr. 

oder weniger für Spongien günstigen Verháltnisse des Ortes zur Zeit der 

Ablagerung der betreffenden Formation angesehen werden kann. 

Die mir zur Üntersuchung geliehenen Dünnsehliffe stammen aus nacb- 

stehenden Gesteinen : 

Unterer Liias. 

1. Bliulich grauer Kalk von Istebne, Comitat Árva. 

Mittlerer Liias. 

2. hother Kalk von Csernye, Comitat Veszprém. 

Oberer Liias. 

3. Rother Kalk von Piszke, Comitat Esztergom. 

4. Rother Kalk von Csernye, Comitat Veszprém. 

(9) Liias. 

5. Dunkelgrauer Kalk zwischen Pécsvárad und Nádasd, Comitat 

Baranya. 

6. Grauer Kalk von Sz. László, Comitat Baranya. 

7. Grauer Kalk von Pécsvárad, Comitat Baranya. 

Unterer Dogger. 

8. Fucoidenkalk von Árva-Váralja, Comitat Árva. 

9. höthlicher Kalk von Csernye, Comitat Veszprém. 

10. Grauer Mergelkalk von Ajka, Comitat Veszprém. 

11. Grauer Mergelkalk von Urkút, Comitat Veszprém. 

Mittlerer Dogger. 

12. Gelblicher Kalk von Ó-Falu, Comitat Baranya. 

Oberer Dogger. 

13. Gelblicher Kalk von Villány, Comitat Baranya. 

(9?) Tithon. 

14. Grauer Kalk von Berszáska, Comitat Krassó-Szörény. 

15. Hydraulischer Mergel von Coronini, Comitat Krassó-Szörény. 
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Obere Kreide. 

16. Sandiger Mergelkalk von Dolnya-Lubkova, Comit. Krassó-Szőrény. 

OG A 

17. Ofner Mergel von Budapest. 

Der Erhaltungszustand der Spongiennadeln ist nach einzelnen Gestei- 
nen ziemlich verschieden, in allen aber kein für mikroskopische Unter- 

suchung besonders günstiger. Die Elemente sind entweder unregelmássig 

im ganzen Gestein zerstreut, oder sie erscheinen in stellenweise lünelichen 

Klumpen angehüutt, in welechem Falle dann in der Umgebung keine oder 

nur wenige Spongienüberreste sich befinden. 

Solche Anháufungen von mikroskopischen Versteinerungen, die hie 

und da die Form von Güngen annehmen, werden auch anderenorts oft 

beobachtet. Es scheint, als wáren sie durch das Zertliessen des an Organis- 

men reichen Schlammes hervorgebracht worden. 

Die grösste Anzahl eingeschlossener Nadeln ist in Bruchstücken, wie 

man sich davon am besten an ihren Enden überzeugen kann. Zuweilen sind 

die Bruchstücke regellos durcheinander geworfen, oft stehen aber einige von 

ihnen in einem solchen Zusammenhange, dass auf ihre Zugehörigkeit zu 

einer Form geschlossen werden kann. 

Die vertical aut die Fláche des Duünnsehlitfes gerichteten Nadeln 

erscheinen in ihren Durchschnitten als weisse Kreise, in deren Mitte hie und 

da die Stelle des Axenkanales durch einen dunkleren Punkt angedeütet ist. 

Die Konturen der Elemente sind meist nicht scharf genug ausgepráet, 

sondern undeutlich. Zuweilen sind sie infolge des Fossilisationsprocesses 

güánzlich vernichtet, so dass die Nadeln nur durch den krystallinischen farb- 

losen Kalkspath angedeutet sind. 

Die Elemente ptlegen fast durchwegs mit krystallinischem Kalkspath 

ausgefüllt zu sein, in dessen Mitte hie und da der Axenkanal durch eime 

dunkler gefárbte Linie angedeutet ist. 

Ausnahmsweise sehen wir die Nadeln von dem Axenkanal aus durch 

dunkle Massen infiltrirt, wobei die infiltrirende Substanz verschiedene, wie 

durch das Bohren hervorgebrachte Gebilde erzeugt. (Fig. 23.) 

Die Abbildungen an der beigesehlossenen Tafel sind mittelst Camera 

lucida in sechzigfacher Vergrösserung — ausgenommen Fig. 2 in 45 f. Verger. 

nnd Fig. 23 in 230 f. Vergr. — von mir selbst gezeichnet. 

3 Es folge hier nun die Beschreibung der in einzelnen Gesteinsproben 

beobachteten Spongienelemente. 

Nr. 1. (Fig. 1.) Spiculenartige Formen von 0-"3—2 Mm. Löánge und 

0704—0-08 Mm. Breite, unregelmássig durcheinander gelegt. 

S1e bestehen jetzt meist nur aus krystallinisehem Kalkspath und 
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ersehweren somit die Bestimmung. Der Axenkanal ist nie erhalten und sel- 

ten nur durch eine dunklere Fárbung der mittleren Partie des sie ausfüllen- 

den Kalkspathes angedeutet. 

Die Bestimmung ist hier schwierig, da die Nadeln regelmássig walzen- 

förmig und in der Mitte nur sehr schwach oder gar nicht dicker sind als an 

den Enden. Aehnliche Nadeln finden wir bei Monactinelliden, wogegen die 

einfachen Stabnadeln der Tetractinelliden gewöhnlich bedeutende Differen- 

zen in der Breite aufweisen. 

Verzweigte Nadeln kommen üusserst selten vor. Der (Fig. 1) abgebil- 

dete allerdings ziemlich undeutliche spanische Reiter scheint zur Gattung 

Tethyopsis zu gehören. 

Nr. 2. In dem an Foramiferen sehr reichen, rothen Kalkstein 
bemerkt man nur áusserst spürliche Gebilde, die man für Spongiennadeln 

deuten könnte. Nur einige, wie es scheint dichotomisech getheilte Nadeln 

dürften einer Geodiaart angehören. 

Auch hier sind sie in krystallinisehen Kalkspath umgewandelt. 

Nr. 5. (Fig. 2.) Der Kalk ist voll von dünnen, selten geraden, sondern 

meist gebogenen, etwa 0-5 bis 0-85 langen, in reinen, krystallinisehen Kalk- 

spath umgewandelten Gebilden, deren Deutung jedoch durchaus nicht leicht 

erscheint. 

Der Axenkanal undeutlich, zuweilen durch eine farbige Mittellinie 

angedeutet. Die Konturen sind nicht scharf ausgeprágt und oft so zerrissen 

und gezackt, dass man auf mit Dornen besetzte Oberfláche der Nadeln 

sehliessen könnte. 
Hie und da gewahrt man Elemente, die sehr an die Nadeln der Kalk- 

spongien erinnern, da sie gebogen und am üusseren Bogen den verkümmer- 

ten dritten Arm tragen. 

An den Enden sind die Nadeln nicht zugeschárfít, sondern kurz abge- 

stumpfít. 

Der Axenkanal ist nur in seltenen Fállen gut unterscheidbar, öfters ist 

er schwach angedeutet. Und dieser centrale Axenkanal scheint dafür zu spre- 

chen, dass wir es mit Spongiennadeln zu thun haben. 

Ganz áhnliche Elemente finden wir bei Geodiaarten, da aber, soweit 

ich mich überzeugen konnte, andere für die Gattung Geodia typische Ele- 

mente in diesem Gesteine günzlich fehlen, ist wohl anzunehmen, dass diese 

oben beschriebenen Nadeln einer Art abstammen, die durchwegs aus homoge- 

nen einaxigen Spiculen bestand. 

Und diese Art wáre demnach in der Familie der Monactinelliden zu 

suchen. 

Nr. 4. Spongiennadeln mit Sicherheit nicht vorhanden. In diesem 
Gestein sind die meisten Versteinerungen ausgelaugt und hohl, wo dann 

kleine Kalkspathkrystalle die Wánde dieser Hohlráume bedecken. 
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Wir bemerken zwar mehrere den Stabnadeln der Spongien ülhnliche 

Formen, so wie auch einige Gebilde, die mit Rhizomorinenelementen vergli- 

chen werden könnten, es ist jedoch bei dem sehr ungünstigen Erhaltungs- 

zustand nicht möglieh über die Natur dieser Erscheinungen zu entscheiden. 

Nr. 5. Auch in diesem Gestein kommen nur undeutliche und sehr 

dürftige Spuren von Spongienelementen vor. 

Einige lange, von krystalliniscehem Kalkspath erfüllte Gebilde schei- 

nen ihrer Binförmigkeit nach durch mechanische Ursachen hervorgebrachte 

Risse zu sein. 

Nr. 6. (Fig. 3—13.) Zahlreiche Spongiennadeln liegen meistens in 
Bruchstücken regellos durcheinander geworfen. 

Es sind dies vorerst einfache, gerade oder auch schwach gebogene 

Stabnadeln, meist ziemlich dünn, etwa 0-5-—0"8 Mm. lang, 0704—0-08 Mm. 

breit und, wie es scheint, an beiden Enden zugespitzt. (Fig. 9—13.) 

Hie und da kommen Bruchstücke von dicken und wahrscheinlich sehr 

langen Nadeln vor. 

Der Axenkanal ist bei allen, in diesem Gestein sich vorfindenden Ele- 

menten nicht erhalten. Der krystallinische Kalkspath hat jede Spur ver- 

wischt. 

Dann kommen noch einige Gebilde vor, die den aus der Kreide ver- 

schiedener Lüánder bereits bekannten cWalzenv sehr áhnlich sind und der 

Gattung Hentera untergestellt werden. Sie sind meist scehwach gebogen, etwa 

0-4 Mm. lang, in der Mitte am dicksten und den Enden zu sich allmáhlig 

zuspitzend. (Fig. §.) 

Weiters sehen wir einige verzweigte Formen, die sich jedoch nicht in 

ihrer Gánze darbieten, da im Dünnscbhliffe natürlieherweise die vertical auf 

die Fláche des Schnittes stehenden Arme nicht angedeutet sind. 

Wir bemerken vorerst kleine spanische Reiter (Fig. 5 und 7), die im 

Durchschnitte drei Arme zeigen. Die Lánge der Arme betrágt 071—0-16 Mm. 
Nebst denen kommen grössere, etwa 07-45 Mm. im Durchmesser habende 

Gabelanker vor (Fig. 3, 6) mit ziemlich sehlanken Armen und oft in ver- 

schiedenen Richtungen geschnitten. (Fig. 4.) 
Endlich sehen wir noch sechszinkige Anker mit zuweilen nicht gleich 

entwickelten Armen. Oft ist die Anzahl der Aeste auf vier reducirt. 

Nr. 7. (Fig. 14, 15) beherbergt ebenfalls viele Spongiennadeln, die 

auch hier aus krystallinischen Kalkspath bestehen, in welchem die Spur 

eines Axenkanals nur sehr selten durch schwarzen Strich angedeutet ist. Am 

háufigsten treten einfache, gerade, oder wenig gebogene ziemlich dicke und 

etwa 0-5 Mm. lange Stabnadeln auf; andere Gebilde sind seltener, so drei- 

zinkige Anker, deren Zinken bald ziemlich lang, bald nur auf kleine Aeste 

reducirt sind (Fig. 14). Nebstdem wurde ein kleiner Vier- oder Sechsstrahler 

— was im Dünnscbhliffe nicht zu entscheiden ist — beobachtet. (Fig. 15.) 
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Nr. §. (Fig. 16—18.) Bei der Bestimmung der in diesem Gestein ein- 

geschlossenen Elemente erlangt die Unsicherheit die höchste Stufe. Wir 

sehen hier gebogene und gekrümmte Stábchen aus krystallinischem Kalk- 

spath, die allerdings im Grossen und Ganzen den einaxigen Elementen áhn- 
lich sind, jedoch durch eigenthümlichen Habitus, gekrümmte Form und 
undeutliche Konturen so von der gewöhnlichen Form der Spongiennadeln 
abweichen, dass sie nicht für den Spongien angehörende Elemente aufzufas- 
sen sind. 

Nr. 9. (Fig. 19—23.) Der an Radiolarien reiche Kalkstein besitzt stel- 

lenweise ziemlich viel Spongiennadeln, die sich jedoch in einem solchen 

ungunstigen Erhaltungszustande befinden, dass jede nühere Bestimmung 

ausgeschlossen erscheint. 

Die Konturen der Elemente sind undeutlich, meist durch Kalkspath- 
krystalle vernichtet (Fig. 22), so dass man nur nach dem durch schwar- 

zen Strich angedeuteten Axenkanal an Spongiennadeln sehliessen kann. 

Nr. 10. (Fig. 24—27.) Ziemlich zahlreiche, sehr dünne Nadeln, welche 

jenenin Probe Nr. 3 sich vorfindenden und bei Besprechung dieser Probe 

náher beschriebenen Elementen sehr áhnlich sind. 

51e erreichen an jenen Stellen des Gesteines, die zur Konservirung sol- 

cher feinen Nadeln geeignet sind, eine Lünge bis 2-5 Mm. Fig. (24—26.) 

Meistens kommen sie jedoch in Bruchstücken vor, die aneinander sich 

reihen. (Fig. 27.) 

Nr. 11. (Fig. 28—35.) Spongiennadeln in zahlreichen Bruchstücken. 
Die gewöhnlichen einfachen Stabnadeln treten ziemlich selten auf (Fig. 31), 

wogegen die feinen gekrümmten Nadeln, die hie und da einen sehwach ange- 

deuteten Axenkanal zeigen, den grössten Theil der eingesechlossenen $Spon- 

gienelemente bilden. (Fig. 28—30.) 

Von den einfachen, gewöhnlichen Stabnadeln ist noch eine Form mit 

undeutlichen Konturen, aber mit scharf ausgeprügtem Axenkanal zu erwüh- 

nen. (Fig. 32.) 

Von verzweigten Nadeln bemerkt man vorerst : 

a ) spanische Reiter von ziemlieh geringen Dimensionen mit etwa 0"15 

Mm. langen Armen ; 

b ) eime Bigenthümlichkeit dieses Gesteines bilden Vierstrahler mit lan- 

gen, allmáhlig dem Ende sich zuspitzenden Armen von etwa 0-3 bis 0-33 

Mm. Lönge, die in mehr oder weniger bedeutenden Bruchstücken zerstreut 

im Gesteine liegen (Fig. 33, 34.) ; 

c) weiters sind mehrere Bruchstücke von sechszinkigen Gabelankern 

vorhanden, deren Arme etwa 4"23 Mm. messen. (Fig. 35.) 

Nr. 12. (Fig. 35—40.) Auch diese Probe sehliesst sehr deutliche und 

zahlreiche Reste von Spongien ein. 

In überwiegender Anzah] kommen einaxige, zu beiden Enden allmüh- 
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lig sich zuspitzende Stabnadeln vor. (Fig. 39, 40.) Ihre Lünge betrüágt 0-5 
bis 079 Mm., ihre Breite in der Mitte etwva 0708 Mm. 

Der Axenkanal ist gut erhalten, ziemlich breit und durch dünklere, 

braune oder gelbe Fárbung von dem ihn umgebenden Kalkspath verschieden. 

Von verzweigten Elementen finden wir nur wenige Bruchstücke, auf 

grund deren man aut die Form der ganzen Nadel nur selten schliessen kann. 

Hier fand sich auch ein Bruchstück des festen Gittergerüstes mit gut 

sichtbaren Axenkanölen, welches der Gattung Craticularta angehören dürfte. 

(Fig. 38.) Weiters ist noch ein kleiner Sechsstrahler (Fig. 37) aus diesem 
Gestein zu erwaáhnen. 

Nr. 153. Wenige dünne Stübchen, deren Zugehörigkeit in Folge des 
sehlechten Erhaltungszustandes, welcher keine Spur vom Axenkanal sehen 

lásst, nicht ermittelt werden kann. 

Nr. 14. Es scheint, dass die in diesem Gestein vorkommenden BHle- 

mente einst Spongiennadeln gewesen sind ; es war jedoch der Umwandlungs- 

process ein so máchtiger, dass das, was übrig blieb, nicht mit Sicherheit zu 

erkennen ist. di I 

Es sind dies langliche Gebilde mit sehr zerrissenen und undeutlichen 

Konturen, zu deren Mitte ein etwas dunklerer Streifen (vielleicht der Axen- 

kanal) verlüutt. 

Nr. 15. Enthált einige lángliche Walzen, die jedoch nicht mit Sicher- 

heit fur Spongiennadeln gedeutet werden können. 

Nr. 16. Dieses, an andere Versteinerungen sehr reiche (Gestein ent- 
hált nur wenige solche Elemente, die mit Sicherheit für Stabnadeln der 

Spongien angesehen werden können. 

Nr. 17. Von unstreitigen Spongiennadeln wurde nur eine Stabnadel 
gefunden. 

Alle anderen Gebilde erscheinen in krystallinischen Kalkspath umge- 

wandelt und überhaupt derart verándert, dass eine náhere Bestimmung 

gánzlich unmoglich ist. 

Die Deutung einzelner Gebilde ist sehr schwierig, nicht nur dass in 

den Dünnsehlitfen nicht alle Dimensionen der Elemente zu sehen sind, son- 
dern auch darum, weil in den mir vorliegenden Proben nur wenige typische 

Nadeln sich befinden. 

Monactinellidae. 

Axinella, sp. Zu dieser Art kann man am besten die feinen, meist 

gebogenen Stabnadeln zühlen, diein den Proben Nr. 3, 10 und 11 vor- 
kommen. (Fig. 2, 24, 25, 926, 28, 29, 30.) 

teniera Zitteli, Poéra. Bin einziges Exemplar dieser sehr typischen 
Nadel stammt aus der Probe Nr. 6. (Fig. 8.) 

Földtani Közlöny. XVII. köt. 1887. ís 
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Tetractinellidae. 

Geodites sp. Man kann riele einfache Stabnadeln, die von drei- oder 

sechszinkigen Ankern begleitet werden, mit ziemlicher Sicherheit der Gat- 

tung (Geodia unterstellen. Es bilden diese Elemente eine allgemein verbrei- I 

tete Erscheinung, die in den meisten bisher untersuchten Sedimentgesteinen 

angetroffen werden, wobei noch der Unterschied zwischen Nadeln aus ver- 

schiedenen Formationen meist nur durch das Variiren der Dimensionen 

gebildet wird. 

Die auf diese Gattung zurückzuführenden Nadeln befinden sich in den 

ETODONANIAŐS 9 KUN LEN ÜBÁS SZALA AA NO ESZál est SA UL ESKESATHÉN) 

Pachastrella sp. Zu dieser Gattung gehőrt unzweifelhaft der feine Vier- 

strahler aus der Probe Nr. 11. (Fig. 33, 34.) 

Tethyopsis sp. Hieher záhle ich die plumpen Vierstrahler mit geboge- 

nen Armen aus den Proben Nr. 1, 7. (Fig. 1, 14.) 

Hexactinellidae. 

Craticularia sp. Kin Bruchstück des Skelletes aus Probe Nr. 12. (Fig. 38.) 

Gomphites sp. Die kleinen Sechsstrahler mit kurzen dicken Armen 
dürften dieser Gattung angehőren. Probe Nr. 7, 13. (Fig. 15, 37.) " 

4 Es stehe hier ein vollstündiges Verzeichniss der Literatur über isolirte 
Spongiennadeln : 

CARTER H. J. On fossil Spicules of the Greensand compared with those of existing 

Species. Annales et Mag. Nat. Hist. ser. 4. vol. VII. 1871. 

DuNIKowsKI E. Die Spongien etc. der unterliassischen Scehichten von Schafberg bei 

Salzburg. Denkschrift. der k. Akad. d. Wiss. Wien, Band XIV. 1882. 

HINSDE G. J. Fossil Sponge-Spicules from the Upper Chalk, 1880. 

— Catalogue of the fossil Sponges in the british Museum, 1883. 

— On beds of Sponge-remains. Philosophical Transactions of the royal Society 

Part. II. 1885. 

PARFITT E. Fossil Sponge-Spicules in the Greensand of Haldon and Blackdown, 

Transaections of the Devonshire Assoc. for the Advanc. of Science 1870. 

PocrA Ph. Beitráge zur Kenntniss der Spongien der böhm. Kreideformation. Abhandl. 

d. köngl. böhm. Gesellseh. d. Wiss. 1883—1885. 

— Ueber isolirte Kieselspongiennadeln aus der böhm. Kreideformation. Sitzungsber. 

d. köngl. böhm. Gesell. d. Wiss. 1883—1884. 

— Ueber Spongiennadeln des Brüsauer Hornsteines, Ibid. 1884. 

Ruror A. Note sur la decouverte de deux spongiaires de lVétage bruxellien. Annales 
de la S0c. Malacologigues de Belgigue 1874. 

SorLas W. J. On the Flint-nodules of the Trimmingham Chalk. Annales et. Mag. 
Nat. Hist. ser 5. vol. VI. 1880. 

WRIiGHT J. A list of the cretaccsous Microzoa of the North of Ireland. Belfast Nat. 

Field Club 1875. 

ZITTEL K. A. Studien über fossile Spongien. Abhandl. der köngl. baier. Akad. der 
Wiss. 1877—1878. 

— Ueber Coeloptychium. Ibid. 1876. 
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ZWEI NEUE SÜDUNGARISUHE KNOCHENHÖHLEN. 

VoN 

GABRIEL TÉGLÁS. 

Seit dem Jahre 1881 mit der Erforschung unserer vaterlándischen 

Höhlen beseháftigt, genügt mir wohl das numerische Resultat ; aber in einer 

Beziehung finde ich mich nicht befriedigt, da es mir bisher nurin drei 

Höbhlen gelang, die Reste vorweltlicher Thiere in grösserer Zahl zu finden. 

Die érste dieser dreien, die Knochenhöhle von Bedellő habe ich bereits in 

dem Organe unserer (gesellschaft erwáhnt " und wünsche nun in den folgen- 

den Zeilen über die beiden übrigen kurze Mittheilung zu machen. 

I. Die Knochenhöhle bei Petrocz im Com. Hunyad. 

Waáhrend ich bisher nicht in einer einzigen der vielen Höhlen der 

Kalkwánde des mittleren Marosthales die Ueberreste des Höhlenbáren ( Ursus 

spelaeus, Blumb.) autfinden konnte, gelang es mir, weit entfernt vom Erz- 

gebirge, in dem die südliehen Karpathen umsáumenden Kalkzuge der Kreide- 

zeit und zwar in jenem zwischen dem $Strigy und dem Zsilthale fallenden 

Abschnitte, im Gebiete des Comitates Hunyad beim Dorfe Petrosz eine echte 

Knochenhöhle zu entdecken. 

Aus dem Becken von Hátszeg herauskommend und von der Station 

Krivadia der Flügelbahn Piski1-Petroszény gegen das Zsilthal zu, dort, wo der 

Strigy seine westliche Richtung plötzlich nach Norden zu verándert, müssen 
wir uns zwischen malerische Kalkfelsen versenken. Unser Weg führt uns 

zwischen den steil sich gegenüber stehenden Felsen entlang dem Strigy 

weiter. Die zerstreut liegenden Háuser des Dorfes Petrosz verlassend, fállt 

plötzlich eine hochliegende Höhle in unsere Augen, die wir aber so leicht 

nicht erreichen können. Unsere Wanderung der Höhe zu fortsetzend, tritt 

uns der Szpotuluj benannte Wasserfall hindernd entgegen, worauf uns auf 
den rechtsseitigen steilen Abhángen das dichte Gestrüpp das Weiterschreiten 

noch beschwerlicher gestaltet. Beinahe auf dem höchsten sich ausbreiten- 

den Kamme liegt die Höhle, die vom Volke den Namen (raura Pojeni 
erhielt, und die ich nun unter dem Namen unseres um die Erforschung 
der südliehen Karpathen unermüdliehen Forschers BÉLA v. INKEY in die 

Literatur einführen will. 

- Földtani Közlöny 1886. p. 39. 
gk 
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Die Höhle beginnt mit einem schmalen Gange und endiet in ein kel- 

lerartig sich ausdehnendes Gewölbe, in weleches schon frúher eine schacht- 

artige Vertiefung eindringt. Die Hirten der Umgebung lassen sich in die- 

selbe an Baumstámmen hinunter und auch wir benúützten diesen Weg, bis 

es uns nicht gelang, auf den viel sicherern und beguemern Schachteingang zu 

stossen. Sowohl der einführende Gang, wie auch die hintere geráumige Hőhle 

sind mit den verschiedenartigsten Troptsteingebilden angefüllt und besonders 

von der Wölbung des Kellerraumes hüángen die sonderbarsten Formen der 

Stalagtitbildung gleich malerischen Decorationen herab. Die langsame Thátig- 

keit der herabfallenden Wassertropfen hat máchtige Sáulen und statuenartige 

Gruppen gebildet. 

Die Lánge der Höhle betrágt 91 Meter; die Lutt darim ist gesund und 

zeigt im hinteren Theile eine Temperatur von 87 C.; was dem jahrlichen 

Temperaturmittel der dortigen Hohe entspricht. Ihrer Entstehung nach ist 
sie unseren Aus- und Einbruchshöhlen einzureihen. Die Fledermáuse sind 

aus ihr, wie es scheint, durch die Hirten verscheucht worden, die in der 

Höhle vor den Gewittern Schutz suchen. 

In dem Höhlenschlamme des Kellerraumes findet man die Knochen von 

Ursus spelacus. Durcheinander geworfen wurden sie hier eingebettet und 

sowohl dieser Umstand, wie der Mangel grösserer Knochen, die Abschürfun- 

gen und Reibungen an den Gelenkköpfen weisen auf die Annahme hin, 

dass wir hier nicht die Ueberreste der dort verendeten Thiere finden, son- 

dern dieselben wurden zur Zeit grösserer Wasseranschwellungen aus ent- 

fernter liegenden Höhlen und oberfláchlichen Dolinen hiehergesehwemmt. 

Wir haben daher keine Hotffnung, hier in den Besitz eines completen Ske- 

lettes zu gelangen, sondern műssen uns mit der Fülle von Gliedmassenresten, 

Rippenstücken und Wirbeln begnügen. 

Die Oualitát und Grösse der Knochen vertritt Báren sehr verschie- 

denen Alters und auch an den Knochen der ausgewachsenen Individuen sind 

einige dem Geschlechte eigenthümliche oder im Folge pathologiseher Ersehei- 

nungen entstandene Abweichungen zu beobaechten. Die Grabungen sind in 

der Höhle noch nicht beendiet ; aber wir können sie schon jetzt den wenigen 

Knochenhöhlen Siebenbürgens (Oncsásza, Homoródalmás, Bedellő bei 

Poroczkó, Batizpolyana) anreihen. 

Die detaillirte Beschreibung und die Maasse der Knochen habe ich 

mitsammt den entsprechenden Zeichnungen bereits an das stündige math. 

und naturwiss. Comité der ung. wiss. Akademie, mit deren gefálliger Unter- 

stützung ich meine Untersuchungen ausführe, eingesendet. 
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II. Die Knochenhöhle von Buhuj (Bagolyvár) im Comitat Krassó- 
Szörény. 

Parallel mit den gegen die untere Donau sich erstreckenden Auslüu- 

fern der siebenbürgisehen Grenzkarpathen, an der östlichen Grenzwand des 

Tieflandes, im Gebirge Szemenik- Plesuwwa und in der Umgebung von Steier- 
dort-Anina finden wir die zweite von mir untersuchte Hohle. Die zwischen 

den Flüssen Münxzs (früher urkundlich Ménes) und Karas als Wasserscheide 

dienende Kalkkette öfínet gerade am östlichen Rande der Schlucht von 

Steierdorf dem Bache Buhuj einen natürliehen Durchgang und bildet so die 

nach dem Bache und ihren Bewohnern benannte Höhle. Ersterer füllt sie 

anfánglich ihrer ganzen Breite nach aus, so dass wir nur mittelst Ueber- 

bruckungen in sie eindringen können. Weiter fortschreitend buchten sich 

ihre Wandungen aus und aus einer solchen Bucht gelangten die Knochen 

des Höhlenbüren ans Tageslicht. Schon 1875 wurden solche bei Gelegen- 

heit eines gesellschaftlichen Ausfluges unter Führung des Directors der 

österr.-ung. Staatseisenbahngesellschatft A. BARRE gefunden und daneben das 

Schádelbruchstücek des Steinbockes / Capra ibex ), welch" interessanter Fund in 

den Besitz der Sammlung der Wiener k. k. geologischen Reichsanstalt gelangte 

und worüber B. HoERNEs in den Verhandlungen dieser Anstalt berichtete." 

Von den von mir im Sommer 1882 untersuchten Bárenknochen kann 

ich ein Schádelfragment hervorheben. Dr. R. HozRwxEs konnte an dreien 

seine Untersuchung ausíuhren; von denen das eine 07-49, das zweite 0747 

Meter Löánge besitzt; das von mir gesehene Exemplar ist auf 0745 Meter zu 

schátzen. Die vertikale Höhe betrágt in derselben Reihenfolge 0-2, 0-215 

und 0"182 Meter, d. i. die grössere Lünge erscheint bei geringerer Höhe und 

umgekehrt, woraus man nicht ganz unwahrscheinlich auf sexuelle Abwei- 
chungen schliessen kann. Von ferneren Messungen an meinem Exemplare 

kann ich noch Folgendes hervorheben: Der horizontale Durchmesser der 

Augengrube ist 0705, der vertikale 07048 Meter lang. Die áussere Entfer- 

nung zwischen den beiden letzten Mahlzáhnen betrágt 07065 Meter. Die 

Crista des Basal-, Stirn- und Schláfentheiles ist ausgezeichnet entwickelt, die 

Stirn convex, aber ihr Vordertheil leider zerstört, sowie auch die Joch- 

bögen verletzt sind. An den Scheitel- und Hinterhauptsknochen verzweigen 

sich mehrere unregelmássig verlaufende Ouer- und Lángsprünge, welche 

wie die auf den Condyleen und den übrigen Theilen zu beobachtenden Schűr- 

- Verhandlungen der k. k. geol. R. A. 1875. p. 339. — In der Sammlung der 

kgl. ung. Geol. Anstalt findet sich ebenfalls ein schöner Schüdel mit der dazu gehö- 

rigen Unterkieferhülfte vor, welcher ein Geschenk der öst.-ung. Staats-Eisenbahn- 

gesellschaft ist (1884). Vgl. sFöldtani Közlönyv XV. p. 232. — Die Red. 
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fungen starken mechanischen Binwirkungen ihren Ursprung verdanken 

können. 

Die Löánge eines rechtsseitigen Kiefers betrágt bis zum Eckzahn 0-51 

Meter, (bei dem Exemplare von Bedellő 0-35 und 0-3 Meter). Die Hőhe die- 

ses Kiefers bei dem letzten Mahlzahn ist 07085 Meter. (Beim Bedellőer 0-09 

und 0707 Meter). Der einzige letzte Molarzahn des von mir untersuchten 

Exemplares ist 07014 Meter hoch, 0702 Meter breit und 0-03 Meter lang. 
An den beiden Exemplaren HoERNES"S betrügt die Lünge 07052 Meter und 

07047 Meter ; die Breite des einen 07028 Meter. Beim Bedellőer Exemplare 

ist die Lánge 0728 Meter, die Breite 0702. Zur Vergleichung geben wir hier 

die Angaben Dr. WANKELC"s, die sich auf die Funde aus der Höhle von Sloupa 

in Máhren beziehen.! An diesem Exemplare betrágt die Lünge 07045 Meter 

und die Breite 07026 Meter. 

Die Lánge eines Femur ist 0745 Meter. Dieselbe betrágt an den Exem- 

plaren von Oncsásza? 0-47 Meter ; von Bedellő ? 0-45 Meter, beim recenten 

Báren (Ursus arctos) im zoologisehen Institute der Universitát Klausenburg 

038 Meter,t bei dem Exemplare von Sloupa 0-427 Meter, an dem von 

Steierdorf nach HoERNEs 07448 Meter und an dem von Dr. FERD. HOCHSTET- 

TER aus der unter dem Namen Igricz erwáhnten Höhle von Esküllő unter- 

suchten Femur 0-465 Meter. I 
Alle diese Knochen stammen daher von einem erwachsenen Indivi- 

duum her, und wáhrend die von HoERNES und mir bei Steierdorf-Anina 

gefundenen kaum von einander abweichen, gelangen der Reihenfolge nach 

die von Oncsásza an die erste Stelle, und die von Sloupa an die letzte. Diese 

grossen Abweichungen bescháftigten sehon BLUMENBACH und ROSENMÜLLER, 

und CuvIiER unterscheidet in seinem grossen Werke ( Recherches sur les osse- 

ments fossiles IV.) drei Arten, dabei bemerkend, dass er seine Unterschei- 

dung nicht auf sichere Speciescharaktere, sondern eher auf Abweichungen 

nach der Altersversehiedenheit begründet. Aus den in neuerer Zeit an den 

verschiedensten Orten Europas ausgeführten Untersuchungen und Messun- 

gen geht eben hervor, dass wir in der versehiedenen körperlichen Beschat- 

fenheit kaum selbstündige specifische Charaktere suchen können ; sondern 

den Ausdruck der klimatisehen und vegetativen Verhültnisse. 

Die specielle Merkwürdigkeit unserer Höhle bildet aber, wie wir schon 

erwáhnt haben, der Schádel des Steinbockes, nachdem wir denselben noch 

aus keiner einzigen vaterlándisehen Höhle kennen. Wenige Jahre vor Ent- 

: Die Slouper Höhle und ihre Vorzeit. 

2 Dr. KocH A. és Dr. DEzső R., Jelentés az oncsászai csontbarlang megvizs- 

gálásáról. — Erd. Muz. Egyl. Évkönyv, 1877. IV. 
5 Hgy új csontbarlang Toroczkó vidékén a bedellői határban. — Mathem. és 

természettud. Közl. 1882. III. 
: Verhandlungen der k. k. geol. R. A 1875. Nr. 13. 
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deckung dieses Fundes, 1874, wurden bei Aussig bei Gelegenheit des Baues 

der Eisenbahn Aussig-Teplitz aus dem Löss in Gesellschaft der Knochen 

von Elephas primigentus, Eguus caballus, Rhinoceros tichorrhinus, Bos 

primigentus und Ursus spelaeus Blumb. einige Steinbock-Schüdel ausgegra- 
ben, und zwei derselben, die damals Prof. Dr. LAUBE aus Prag auf dem 

Münchener Congresse der deutschen Anthropologen vorzeigte, machten 

gerechtes Aufsehen. Das von Bovxp DAwkriss über die Hoöhlen verfasste und 
auch bei uns wohl bekannte Werk macht die Höhlen Cro Magron, Les 
eyzies, Bruniguel, Ciibraltar Mentone, Laugerie Bass, Laugeric Haute, 
George d" Emfer eben durch das Vorkommen von Capra ibex bemerkenswerth. 

Der Schüdel des Steinbockes von Steierdorf-Anina bleibt hinter dem 

erössten Exemplare von Aussig zuruck. Die Lánge vom foramen magnum bis 

zur Scheitelwölbung betrágt 0718 Met., die áussere Entfernung zwischen den 

Hörnern 07135 Met., der Umfang des linken Hornes 0723 Meter und seine 

Lönge in fragmentárem Zustande 0-3 Met., wovon 0-27 Met. auf die Krüm- 

mung fallen. Im erhaltenen Zustande konnte es um einige Centim.lánger sein 

und ist noch heute an den lebenden Thiere der Schweiz " das gyösste Bocks- 

horn (mit 16 Knoten) 21 Zoll lang. Bei den meisten lebenden ist aber die 

gewöhnliche Löánge nur 10 Zoll. Das fossile Horn unterscheidet sich von 
dem recenten durch seine gróssere Flachheit und das Zusammenlaufen sei- 

ner Rönder in eine Kante; bezüglieh der Krümmung des Hornes und seiner 

Knoten kann man keine Unterschiede finden. 

Die Höhle von Steterdorf-Anina liegt im einer Höhe von kaum 600 

Meter. Das Vorkommen des Steinbockes an dieser Stelle weist daher darauf 

hin, dass dort von den heutigen verschiedene Temperaturverháltnisse 

geherrscht haben műssen. In Ungarn ist der Steinbock selbst aus der Hohen 

Tátra versehwunden, sein Vorkommen in den siebenbürgisehen Karpathen 

ist entgegen den Behauptungen der Jáger geradezu fraglich, wenigstens lüsst 

sich kein sicheres Zeichen seiner Existenz aufweisen und auch der vor weni- 

gen Jahren in der elllustrirten Leipziger Zeitungv erschienenen Notiz gegen- 

uber halte ich meine Zweifel aufrecht. Der Steinbock geht in den Alpen 

über die subalpine Region nicht tiefer hinab, und der Touristenverkehr hat 

ihn selbst in 3—4000 Meter hoch gelegene isolirte Kessel und auf sehwer 

zugángliche Felsen getrieben. S0 erwáhnt ihn TscHupi aus den Felsenengen 

des Grand Paradis, aus einer Hoöhe von 12,740 Fuss, wo die durchsechnitt- 

liche Jahrestemperatur sich über den 0? C. nicht erhebt. 

Bei Steierdorf-Anina ist die höchste Spitze, der Szemenik nur 1455-8 

Meter hoch; die Höhle ouhuj liegt beinahe nur halb so hoch. Wenn daher 

der Steinbock einst hier vorkommen konnte, so konnte dies nur unter den 

- FR. TscHuDI. Das Thierleben der Alpenwelt. Leipzig 1875. 



120 LITERATUR. 

den heutigen Gletschern analogen Verháltnissen möglieh sein und so ist 

auch Capra ibex als Beweismaterial der Existenz der Eiszeit in Ungarn zu 
betrachten. 

LITERATUR. 

(1) B. v. INKEx; aNagyág und seine Erzlagerstüttens im Auftrage der königl. 
ung. naturwissenschaftlichen Gesellschaft bearbeitet. ( Mit vier Karten- 

Beilagen und 23 Abbildungen im Text. Budapest, 1885. 49 Ungarisch 
und Deutsch ). 

Das Zustandekommen dieser neuen Arbeit, welche die in Europa bezüglich 

des heichthums einzig dastehenden Tellurerze von Nagyág behandelt, verdanken 

wir der Munificenz des die naturwissenschaftlichen Institute freigebig unter- 

stützenden Herrn ANDOR v. SEMSEYx, der zu diesem Zwecke 1200 fals Preis aus- 

setzte. 

Die bergmánnischen Aufschlüsse werden indiesem interessanten, einen Lücke 

ausfüllenden Werke den Fortschritten der Wissenschaft entsprechend besprochen ; 

die diesbezügliehen Studien wurden theils in loco gesammelt, theils aus der bereits 

bestehenden Literatur geschöpfít. Das Werk zerföllt in fünf Abschnitte und be- 

spricht die geologisehen Verhültnisse von Nagyág, (pag. 111—128), die Trachyte 

von Nagyág (pag. 129—141), die Erzlagerstátten von Nagyág (142—159), die Ausfül- 

lung der Lagerstüátten (pag. 160—167) und schliesslich dieGegenwart und Zukunft 

vonNagyág. f 

Als Anhang folgt noch die Edelmetallproduction von 1748—1882, der wir 

entnehmen, dass Nagyág in diesem Zeitraume 40,058 kler. Güldisech-Silber und 

12,320 Klgr. Kupfer lieferte. 

Der Nagyáger Bergbau bewegt sichim Trachytgebirge cHajtóv, dessen 

höchsten Punkt die südöstlichen Ausláufer des Csetrásgebirges bilden, und welches 

gegen Osten und Süden von welligem Hügellande umgeben ist. 

Ausden Aufschlüssen an der Oberfláche sowie der Grube erhellt, dass die Basis 

des nach Ostwest einfallenden Trachytgebirges, wie das darauf lagernde Hügelland 

aus Gesteinen der Mediterranstufe sowie Conglomeraten, Sandsteinen, rothen 

sandigen Thonen, sowie untergeordnet aus Petrefacten führenden Kalksteinen be- 

steht, und dass dieselben südwestlich von der Bergstadt von Schichten der sarma- 

tischen Stufe überlagert werden. 

Aeltere Phyllite sowie mesozoische Sedimente und Eruptivgesteine der ent- 

fernteren (iegend stehen zu den Erzlagerstütten in keiner sichtbaren Beziehung 

und sind somit auch nicht Gegenstand der Besprechung; hervorzuheben ist 

jedoch, dass der Trachyt die grösseren und kleineren Schollen von mediterraren 

Gesteinen einschliesst, ja nach den Grubenprofilen zu urtheilen die letzteren sogar 

überdeeckt, und dass anderseits das Trachytgerölle an der Zusammensetzung des 

sarmatischen Conglomerates theilnimmt. Die Haupteruption des Trachytes kann 

daher nur am Ende der Neogenperiode erfolet sein. 
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Die Hauptmasse des Trachytes besteht — nach der Gliederung Professor 5Z4- 

86 s — aus Ouarzit und Biotitführendem Trachyt, dessen porphirisch ausgeschiedene 

Elemente ein zwischen Labrador und Andesin stehender trikliner Feldspath, Horn- 

blende und Magnetit sind. Hiezu gesellen sich noch als stündige, der Menge nach 

jedoch schwankende Bestandtheile der Biotit und Ouarzit, wührend Augit und 

Apatit nur die Rolle accessorischer Gesteine zukommt. Am normalen Gestein. ist 

die Grundmasse gelblieh weiss und von ganz lichtgrauer Fárbung. 

Neben dieser herrschenden Trachytvarietát, die bei anderen Autoren als 

Grünstein, Porfir. Propilit und Andesit vorgeführt wird, findet man noch Amfibol, 

Labradorittrachyt, der in der Zone des Nagyáger Kalvarienberges einen kleinen 

Kegel bildet, und etwas jüngeren sarmatischen Ursprunges zu sein scheint. 

Der herrschende Trachyt weist zahlreiche Varietáten auf; dieselben stehen 

jedoch nach ihren petrografisehen Merkmalen zu einander in so innigem Zusamen- 

hang, dass sie nur in eine eruptive Formation zusammenzufassen kommen. 

Und thatsöchlich entstammen beinahe alle der Veránderung des oben ange- 

führten Gesteines. 

Die im Laufe der Zeit erfolgte Veründerung des herrschenden Trachyts ist, 

abgesehen von der durch die Athmosphárilien an deren Oberfláche zu beobachtenden 

Verwitterung nach v. INKEY eine zweifache. Erstens ist der seiner Natur nach noch 

unbekannte Prozess zu beobachten, der sich hauptsáchlieh durch Chloritisi- 

rung der Hornblende und des Augites, der Verwandlung des Biotites zur talkartigen 

Masse und durch Umünderung der Carbonate und des Hisenoxydhydrates in 

der Grundmasse üussert und dessen Sehlussresultat als Grünsteinmodification 

bekannt ist. Die Grünsteinvarietát des Trachytes findet sich vornehmlich im Cen- 

trum der Trachytmasse ; am kráftigsten üussert sich die Wirkung dieses Vorganges 

in den mittleren und untersten Partien der Eruptivmasse, weshalb wir auch die 

(Ouelle derselben in der Tiefe des Ausgangspunktes der Eruption zu suchen haben. 

Der einzige genetische Unterschied zwischen Grünstein und normalem Tra- 

chyt besteht darin, dass im Grünstein weniger Ouarzit ist, und vielleicht deshalb, 

nachdem die Eruption einen letzten basischeren Nachschub reprásentirt und 

hiedurch von dem ersten aufsteigenden lavaartig überfliessenden Trachytausfluss 

abweicht. 

Eine mehr wahrnehmbare Veránderung durch sehwefelige Sure und Hydro- 

gen üusserte sich ausschliesslieh in den Gangspalten und gelegentlich in deren 

Ausfüllung aus Erz- und Gangmateriale, sowie in der Kaolinisirung des Grünsteines. 

Stellenweise erfolgte die Durchdringung des Trachytes mit Ouarzit ( Rhyolit), 

denselben zu Mübhlsteinporphyr verwandelnd. (Am Berge cCosta mare.) 

Zu erwühnen ist übrigens, dass die chloritische Varietát des Trachytes zu 

den Göngen in enger Beziehung steht. 

Als sehr bemerkenswerthe Erscheinung der Erzregion sind noch die Glauch- 

günge zu erwühnen, das heisst vom Nebengestein vollkommen abgetrennte vielfaclh 

verzweigte Spalten, deren Ausfüllung aus bald hürterer bald weicher dunkler 

Grundmasse besteht, in welcher die Trümmer des Nebengesteines (Grünsteintra- 

ehyt, Sandstein, Conglomerat) eingebettet erscheinen. Die gewöhnliche Müchtigkeit 

dieser Günge schwankt zwischen 5 und 20 cm., oft versehwinden sie an einer Stelle 

günzlich, wáhrend sie an anderer Stelle bis zu 20 Meter anschwellen. 
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Nachdem diese Glauchgüánge gleiche Gebilde sind, wie diein Verespatak 

und anderen ungarischen und siebenbürgisehen Bergbauen unter den Namen 

c Klammv bekannten Erscheinungen und keine Verwürfe aufweisen, ist deren 

Ausfüllung nicht mit Sehieferthongángen des Harzes zu vergleichen; deren 

Ursprung ist vielmehr intrusiver Natur und ihre Entstehung ühnlich wie die der 

"Schlammvulkane. Nach der Ansicht v. INkEv s entstand durch den grossen Druck auf 

das die Unterlage des Trachytes bildende durcehweichte Mediterransediment und der 

damit verbundenen Abrutschungen im Trachyt ein Spaltennetz, in welches das 

Kesultat dieses grossen Druckes sammt Stücken des Nebengesteines in (Gestalt fei- 

nen Schlammes eingepresst wurde, so dass die Glauchbildung das mechanische 

Product durch die Trachyteruption neugeschaffener tektonischer Verhültnisse wáre 

und eine neue bis nun noch nicht gewürdigte geologische Bildung darstellen würde. 

Die Nagyáger Erzgünge, welche ohne Ausnahme jünger sind wie die Glauch- 

günge, bilden ein langgestrecktes absátziges Gangnetz, etessen Individuen bei 

steilem westlichen Verfláchen mit einem Streichen zwischen Nord, Nordwest und 

Nord, Nordost mit grosser Unbestándigkeit hüufige Zwieselungen und Scharungen, 

überhaupt all ene Erscheinungen aufweisen, welche die individuelle Selbstándig- 

keit zu sehwáchen ptlegen. 

Die Müchtigkeit der einzelnen Spalten ist sehr wechselnd ; im Durchschnitt 

10—20 Centimeter. 

Einige bekannte Erzstöcke bilden den Knotenpunkt zahlloser verzweigender 

Klüfte und Erzgangtrümmer; und steht dies auch von den Eruptivbreccien und 

Glauchmassen, in welche die Gangnetze eindringen. 

Als jüngere Bildungen kommen noch die tauben Lettenklüfte zu erwáhnen. 

Waáhrend die Glauchgünge als Einsturzspalten im weiteren Sinne zu nehmen 

sind, erscheint die Entstehung der im Innern der Grünsteintrachytzone in der 

Lüöngsacnse derselben erscheinenden, mit Erz gefüllten Gánge von aussen wirken- 

den Kráften zugeschrieben werden zu müssen. 

Nach v. INKEY sind die Erzgangspalten das Ergebniss von Faltung oder Tor- 

sion und würen dieselben durch einseitigen Druck auf die Trachytmasse (wie bei 

der Daubrée -sechen Glastafel) entstanden ; weleher Druck in den allgemeinen Berge 

bildenden Stossbewegungen der Erdrinde zu suchen würe. 

Die Gangausfüllung ist so wechselnd, dass nach Höfer drei Formationen zu 

unterscheiden sind, die in einander übergehen und bezüglieh ihrer Ausdehnung 

keine enge Begrenzung gestatten. 

Den Charakter dieser Ganeformationen zeigt uns folgende Tabelle, aus 

welcher gleichzeitig die paragenetiscehen Verháltnisse dieser drei Formationen zu 

entnehmen sind. 

DEGASENÉSÉe I. Ouarz-Tellur- II. Rothspálthige Tellur- III. Formation der 

Formaton Formation Schwefelmetalle. 

I. Gruppe : (uarz Onarz Ouarz 

Manganblende 

Pleiglanz 

II. Gruppe : Zinkblende 

Schwefelmetalle — Fahlerz Fahlerz Fahlerz 
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I. Ouarz-Tellur- II. Rothspithige Tellur- 

123 

III. Formation der 

Formation Formation Schwefelmetalle. 

Schwefelkies Schwefelkies Schwefelkies 

Kupferkies 

Bournonit 

(Vuarz Ouarz (Hornst.) — Ouarz 

Nagyágit Nagyágit 

III. Gruppe : Müllerin Müllerin (Gelb- 

erz) 

Tellurerze Krennerit 

Sylvanit Sylvanit 

Petzit (Freigold)  Petzit (?) 

IV. Gruppe : Manganspath Manganspath 

Carbonspáthe Kalkspath Kalkspath 

Braunspath Braunspath 

Krystall. Ouarzit  Hornstein Hornstein 

V. Gruppe : Arsen, Schwefel, Antimon, Arsen, 

Secundáre — Bil- Pyrit, Marka- Baryt,  Gyps, 

dungen sit, — Kupfer- HRealgar, Auri- 

kies, —— Baryt, pigment u. s. w. 

Bournonit. 

Im vierten Abschnitt tührt uns der Autor sehr treffend die Frage der Verthei- 

lung des Adels vor Augen, seine geistreichen Folgerungen so fortsetzend : 

Mit der letzteren betreten wir ein (rebiet, das, so wichtig es für den prak- 

tisehen Bergmann ist, von Seite der Naturwissenschaft nur mit grösster Zurück- 

haltung behandelt werden darf. 

Die komplizirten geologisch-physikaliscehen Vorgünge, deren es bedurfte, 

um die meisten Erzlagerstátten zu erzeugen, sind uns so gut wie gánzlich unbe- 

kannt und weder allgemeine Theorien und Hypothesen, noch auch spezielle Unter- 

suchungen und Experimente haben bisher die Gesetze, welche in diesen Bildungs- 

vorgángen liegen und darum auch jedenfalls die ráumliche Vertheilung der Erze 

beherrschen, aufzuhellen vermocht. Die Praxis hingegen, welche von logiseher Be- 

gründung leichter absehen kann, war von jeher bemüht, aus dem Schatze ihrer tüg- 

lichen Erfahrungen gewisse Regeln und Erscheinungen abzuleiten, um diese ihrem 

ferneren Vorgehen nutzbar zu machen. Mögen diese Erfahrungsregeln ganz localer 

Natur sein, oder mögen sie in gewissen Erzregionen oder bei gewissen Klassen von 

Lagerstüátten allgemeinere Geltung beanspruchen; so dürfen sie von Seite der 

wissenschaftlichen Forschung zwar nicht als Basis für Deductionen und Hypothesen 

angenommen werden, aber auch nicht als werthloses Material bei Seite gescehoben 

werden. Es ist vielmehr unsere Aufgabe, dieselben mit der nöthigen Vorsicht und 
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Kritik zu registriren, " damit sie der fortschreitenden Naturerkenntniss als Studien- 

material, eventuell als inductives Beweismittel zur Hand seien. 

Auch der Bergbau von Nagyág besitzt eine Anzahl solcher Erfahrungsregeln 

über die Beschaffenheit der Gangausfüllung und die Vertheilung des Adels, und 

wurden dieselben von Grimm, Debreczenyi und Höfer gesammelt. 

Den Einfluss des Nebengesteines auf die Gangausfüllung betreffend ist zu 

bemerken, dass der Gang in allzufestem Gestein verdrückt, und der Adel verloren 

geht; ebenso ist auch in sehr weichem und aufgelöstem Trachyt, in dem sich der 

Gang hüufig inTrümmer zersehlügt, keine reiche Erzführung zu erwarten. Hingegen 

ist ein mittlerer Grad von Festigkeit des Trachytes sowohl für die Regelmássigkeit 

der Gangspalte, als auch für dass gleiehmássige Anhalten des Adels die günstigste 

Bedingung. Pyriteinsprengung im Trachyt gilt im Allgemeinen als gutes Zeichen. 

Ein eigenthümlich gestreiftes Aussehen, das der Trachyt stellenweise zeigt, 

hat sich öfters adelbringend erwiesen. Diese und áhnliche Verháltnisse lassen sich 

vielleicht aus den Wirkungen der in den Gangspalten cireulirenden Solutionen 

erklüren und man műüsste dann eigentlieh von einer Binwirkung des Ganges auf 

sein Nebengestein, nicht aber umgekehrt des Nebengesteines auf den Gang spre- 

chen. Auch ergab die petrographische Untersuchung des Grünsteintrachytes keine 

ursprünglichen inneren Unterschiede, aus denen sich die Verschiedenheit der Hin- 

wirkung ableiten liesse. 

Das Verhalten der Güönge im sedimentáren Nebengestein wurde bereiis 

erwühnt ; im Grossen wird es von den Bereleuten als ungünstig angesehen, doch 

giebt es mehrere Fülle von reichen Anbrüchen mitten darin und noch hüufiger sind 

die Beispiele von lohnender Ausbeute auf den Contactgángen zwischen Trachyt 

elinerseits und Conglomerat anderseits. 

Da wir endlich auch den Glauch zu den Nebengesteinen der Erzgüánge 

gerechnet haben, so wáre von diesem zu bemerken, dass der Bergmann nur jenen 

Glauchen eine veredelnde Wirkung zuschreibt, die vom Erzgange unter mehr- 

weniger spitzen Winkeln getroffen und durchsetzt werden. Ist aber der Glauch 

einfach der Begleiter des Ganges, so scheint er keinen bemerkenswerthen Einfluss 

auszuüben. Wenn ein Gang vollstándig in einen Glauchgang eintritt, so pilegt er 

sich zu zertrümmern und verliert dabei seinen Adel. 

Es ist bekannt, dass in den meisten Erzbergbauen die Gangkreuze als be- 

sonders reich gelten. In Nagyág hült man eher an der entgegenstehenden Ansicht 

fest und das mit Recht, denn hier pflegen die bedeutendsten Gangkreuze arm oder 

taub zu sein, indem sich der Adel erst in einiger Entfernung von jenem einstellt. 

50 bezeugen Grimm und Franzenau, dass der berühmte Magdalenen-Gang, der 

nachher viele Jahre hindurch die Hauptstütze des ganzen Bergbaues ward, in den 

höheren Horizonten bereits zwölfmal auf Abbauörtern verguert worden war, doch, 

da er sich an solehen Kreuzungspuncten immer als sehr arm erwies, ganz vernach- 

lössigt wurde, bis ein glücklicher Zufall ihn einmal auf einem Ouerschlag erlangen 

liess, wo er sich dann als überreich zeiete. . 

- Dies ist der richtige Szandpunkt; gemeinschaftlich mit dem Bergmanne 

műüűssen diese Daten gesammelt werden, um mit deren Hilfe in das auf diesem 

Gebiete noch herschende Dunkel mit der Zeit Licht zu bringen. Ref. 
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Ein anderes Beispiel bietet die III. Carolinkluft im Mittellauf oberhalb der 

75. Klafter, wo sie von eimem anderen Gange verguert wird. Auch hier ist das 

Gangkreuz taub, aber auf kleine Entfernungen davon lieferte der Gang reiche Erze. 

Dereleichen Fülle müssen wohl hüufig zu beobachten gewesen sein ; denn 

die beiden genauesten Kenner der Nagyáger Lagerstütten, Grimm und Debreczenyi 

sehen in dieser Erscheinung eine allgemeine hegel, welche Ersterer sogar auf alle 

in Grünsteintrachyt zusitzenden Erzgünge von Siebenbürgen ausdehnt. Doch fehlt 

es selbst in Nagyág nicht an Ausnahmen von dieser Regel. 

Die hier einsechlágigen Gangverhültnisse sind von Debreczenyi besonders 

aufmerksam verfolget und dargestellt worden. Aus seinem schriftliehen Nachlass 

hat Hingenau das Wichtigste veröffentlicht. Hin gemeinsamer Zug der meisten 

daselbst angeführten Beobachtungen ist die Erscheinung, dass in der Nihe der 

Kreutzungspunktes der Adel auf sehmalen Verbindungsklüften aus dem einen 

Gange in den andern hinüberzieht, wüihrend das Gangkreuz selbst taub ist. Debre- 

czenyi nannte diese Verbindungsklüfte recht zutreffend Erzleiter oder Contuctoren 

und knüpíte an diese Beobachtungen eine chemisch-elektriscehe Theorie der Erz- 

bildung, über die man wohl, wie Hingenau es that, hinweggehen darf, ohne darum 

die Richtigkeit der Beobachtungen selbst in Zweifel zu ziehen. Dünne Kiesschnüre 

und Adern bereichern oft den Gang. A 
In manchen Erzgegenden hat lanejáhrige Erfahrung gewisse Gesetzmássig- 

keiten der Vertheilung der Erze erkennen lassen, von denen einige an verschiede- 

nen Orten unter versehiedenen Umstönden wiederkehrend, besondere Aufmerksam- 

keit verdienen, die sie auf die Spur genetischer Beziehungen zu weisen scheinen. 

Ich meine damit besonders die unter den Namen Erzsüulen und Adelsvorsehub 

bekannten Erscheinungen. 

Eben in der Classe der an jüngere Eruptivgesteine gebundenen Erzgünge, 

wozu auch die Lagerstátten von Nagyág gehören, ist das der Fallrichtúng steiler 

Günge entsprechende süulenartige Auftreten reicherer Erzmassen — die sogenann- 

ten edlen Erzsáulen — eine hüufig beobachtete Ersecheinung. 

Was den sogenannten Adelsvorschub betrifft, so ist diese Erscheinung in 

ihrer speziellen Ausbildung auf einzelnen Göngen (spezieller Adelsvorschub) in 

Nagyág nicht nachzuweisen. 

j Hingegen ist das, was man generellen Adelsvorschub nennt, namentliclh 

das Awuftreten einer reicheren Erzzone, die mit eigenem Streichen und Fallen die 

ganze Gangzone durchsetzt, in dem Bilde der bisherigen Abbaue wohl zn 

erkennen. 

In der That föllt dieser Umstand bei einer Vergleicehung der Abbaukarten 

sogleich in die Augen ; im südlichen Theile des Reviers bilden die höchsten Hori- 

zonte ein dichtes Netz von Abbaustrassen; je weiter gegen Nord, um so tiefer 

senken sich diese Zeichen eines sehwunghaften Abbaues." j 

Ich erlaube mir dieses, mit ausserordentlicher Sachkenntniss geschriebene 

ehrreiche Werk, dessen Studium sowohl dem Geologen wie Bergmann egrossen (e- 

nuss bereitet, insbesonders unseren Fachgenossen des Bergwesens zu empfehlen ; wir 

sind überzeugt, dess das Studium dieser Arbeit von aufmunterndem Einfluss sein 

wird, ihre auf dem Gebiete des Erzbergbaues gemachten Erfahrungen zu sammeln 

und zeitweilig zu veröffentlichen, denn wie wir auch aus vorliegender Studie ent- 



1265 LITERATUR. 

nehmen, ist unsere Kenntniss über die Genesis der Erzlagerstátten und der Verthei- 

lung des Adels in denselben noch eine sehr lückenhafte und ist in erster Linie 
der praktische Bergmann berufen in dieser Richtung recht werthvolle und das 

Dunkel mit der Zeit aufhellende Daten zu liefern. A. GEZELL. 

(2) Dr. ALEXANDER ScHmIpT : Mineralogische Mittheilungen. (Természetrajzi 

Füzetek. Herausgegeben von ung. National-Museum. Budapest. Bd. 

X. 1886. p. 15. (Ungarisch]). 

1. Hypersthen vom Pokhaus-Berge. Der untersuchte Hypersthen ist aus 

dem grosskörnigen Pyroxentrachyt des Pokhaus-Berges bei Schemnitz. Das Ende 

der meisten Krystalle ist abgebrochen, bei den ausgebildeten wird es von einer 

stumpfen Pyramide und der Basis geschlossen. Ihre Combination : a.(100).0oPos ; 

b.(010).ooPoc ; c.(001).oP ; m.(110).ecP ; n.(210).ocP ; e.(124)./ePe. Das Brachy- 
und Makropinakoid ist gewöhnlich gleich gross, die Prismenfláchen m.(110) sehr 

sehmal, das n.(210) Prisma wurde nur einmal beobachtet. 

obs. calc. 

a sem 0015 05 Z AZÁS ee 

b.:e — O1OGADA S BOT AD ped 

de os 00 ZS GEO MOS AA A 

a: ne 1007 2107— 27. 2A AR Bt 22 KOS 

Daraus: a : b : e — 1028 : 1 : 1167. 

Die Krystalle zeigen energischen Pleochroismus und parallelle Auslösehung 

zu den Kanten der Symmetrieebenen. Die Absorbtion ist auch stark und zwar auf 

die geometrischen Axen bezogen baém—a. Die Axenfarben an drei verschieden 

dicken Platten : 

— 19] 

a b 6 
gelbbraun — blass lauchgrün 

— nelkenbraun blass lauchgrün 

gelbbraun-braungelb nelkenbraun bis graulich — 

Der negative optische Axenwinkel bei Na-Licht in Oel gemessen 717 30; 

dieser Werth steht zwischen demjenigen des Hypersthens von Mont-dore und vom 

Aranyer Berge. 

An einer zu dem Brachypinakoid parallellen Platte sieht man verticale Spal- 

tungsrisse. 

In Dünnsebhliffen sieht man in der grauen Grundmasse viele isotrope Punkte 

und zerstreute helle Glaspartikelehen. Die grossen Feldspath-Krystalle sind Pla- 

gioklase; der Hypersthen ist an dem starken Pleochroismus leicht zu erkennen, 

die Krystalle sind von Sprüngen sehr durchsetzt und mit einer dünkleren aber 

optisch der vorigen gleichen Masse ausgefüllt. Magnetit kommt auch in Fülle vor. 

Verfasser hat von Schemnitz s Umgebung eine grössere Anzah] Dünnschliffe unter- 

sucht und beinahe in der Hülfte deren den Hypersthen ganz bestimmt constatirt ; 
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hiedurch lieferte er neue Beweise von der grossen Verbreitung dieses Minerals 

in den Pyroxentrachyten. 

2. Grasgrüner Augit von Kremratz. Nahe zu Kremnitz auf dem sogenannten 

Sohlergrund kommt ein mittelkörniger Amphibol-Andesit vor, unter dessen Gemengs- 

theilen auch ein grasgrüner Augit zu finden ist. Die Krystalle sind entweder prisma- 

tisch-achteckig, oder durch das Vorherrschen der Symmetrieebene dick tafelförmig. 

Die beobachteten Flichen sind : a.(100).coBco ; b.(010).coRoc ; m.(110).co P; das 

Ende der Krystalle wird gebildet durch s.(111).P; untergeordnet o.(221).2P ; 

c.(001).oP ; und z.(021).2Rco. Die gewöhnliche Zwillinge des Augits (Zwillingsbil- 

dung nach a.(100).coRco.) sind hüufig, nur sind die einspringenden Winkel des 

Krystalls selten ausgebildet. 

Die Neigung der ersten Mittellinie zur verticalen Axe bei dem stumpfen 

Winkel der geometrischen Axe ist 407 38" bei Na-Licht (das Mittel von vier 

Beobachtungen). Der stumpfe Winkel der optischen Axen war selbst in 0Oel nicht 

messbar, hingegen der spitze Winkel bei Na-Licht : 

2 Ea — 1089 39" (Mittel von 8 Beobachtungen) 

2 Ha— 679 7" (Mittel von 6 Beobachtungen). 
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Die erste Mittellinie ist positiv; Pleochroismus und Absorbtion ist gering. 

Dieser Augit enthült ein wenig Thonerde. 

3. Mineralien von dem Szepeser Comitat." Die an verschiedenen Fundorten 

cesammelten Mineralien sind in der vorstehenden Tabelle zasammengestellt. 

Bindt. Arsenopyrit. Die mittelgrossen nach der Brachyaxe prismatischen 

Krystalle kommen in einem talkhültigen, gyrauen Thon vor. Die Combinationen 

werden gebildet von den Flüchen : n.(012)./2Poo; m.(110).soP" d.(101).Poo; 

g.(011).Poc. Zwillinge nach m.(110).-oP und d.(101).Pco kommen auch vor. 

(Juarz findet sich mit Siderit in grossen weissen Krystallen, deren Sprünge mit 

spáter gebildeten, kleinen Ouarzkrystallen ausgefüllt sind. 

Kis-Hnilecz. Aragonit. Die durch steile Brachydomen und Pyramiden 

gebildeten spiessförmigen Krystalle sind an einem verwitterten Siderit ange- 

wachsen. Beobachtete Formen: k.(011).Poo; x.(012).1/2Poo ; 3.(0.14.1) 14Poo ; 

AGA dee Vai keret Bab vég vé 

Baryt. (Wolnyn). In Höhlungen von Limonit wasserhelle Krystalle in Ge- 

sellechaft von Ouarz. Das Vorkommen und die allgemeine Ausbildung der Krystalle 

erinnert sehr an dasjenige des Rozsnyóer Wolnyn; charakteristisech ist blos das 

untergeordnete Auftreten der Ouer- und Lüngsflichen und die fláchenreicheren 

Combinationen. Von den 17 beobachteten Formen ist S.(014).V.Poc neu, und 

G.(013)./sPoo bei dem Baryt sehr selten. Sümmtliche beobachtete Formen : 

a.(100).coPoo; b.(010).ooPoo ; c.(001).oP;  .(210).coP2; m.(110).coP ; N.(230). 

cc ; n.(120).ooP2; k.(130).ooP2 ; d.(102).V:Poo; 0.(011).Poo; G.(013).sP co; 

S.(014).4.Poo; z.(111).P; R.(223)./5P; f.(113)./5P ; g.(114)./P ; y.(122).P3. 
obs. calc. 

es GE rTO0V OI AESZZS ALÓ SA DDESIZA af NANE 
6. 8. — 001. : 0147/— 18 "30appe 118 ak 107559 

Kotterbach. Calcit in grauweissen Krystallen auf Siderit angewachsen. Der 

Calcit bildete sich in zwei Stadien aus ; die ersten Krystalle sind einfach r. 7(2131).Rs ; 

p. 7(1011).R. Diese wurden von sehr kleinen Pvyrit-Krystallen wie mit einer Kruste 

bedeckt: auf den Pyrit bildeten sich viel complicirtere Calcit-Krystalle von ganz 

eleicher Orientirung aus. Deren Gestalten sind: g. (0112)—VeR; y. (0445) .— 

1/5R ; x. 7(4153).R"/s ; 7(0.14.14.1) —14R. Baryt. Die nach der Basis dick tafel- 

förmigen, weissen Krystalle sind in gleicher Orientirung trep penförmig zusamimenge- 

wachsen. Seine Formen: b.(010).soPos ; c.(001).oP ; X.(210).ooP2; ".(320).0oP"/a; 

m.(110jooP; k.(1 30).co0P3 ; 0.(011 ).Poo; d.(102)./2Poo; r(112).72bB; g(1 14)."/.P. 

4. Arsenopyrit amgeblich von Klenőce. In einem derben Antimonfahlerz 

kleine Arsenopyrit-Krystalle in der gewöhnlichen domatischen Ausbildung. Seine 

Formen : n.(012). 2Poo ; ma. 0 rosB ra (0AL ).Poc. 

5. Smithsonit und Arsenopyrit von Csetnek, (römörer Comitat. Der graue, 

zellige Smithsonit enthült ausser seinen gewöhnlichen Bestandtheilen noch Pb und 

Fe. Der Arsenopyrit in dieht nebeneinander gewachsenen nach m.(110).coP 

prismatischen Krystallen, deren Ende t.(013)." :Pac Doma durch seine gerieften 

Flichen sehliesst. K. ZIMÁNYI. 

: Siehe: Földtani Közlöny XVI. Bd. pg. 143. 
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(3.) Dr. Axron Kocn: Kritische Uebersicht der Mineralien Siebenbürgens. 

(Ungarisch). Klausenburg. 1855. 

Unter diesem Titel veröffentliehte der Verfasser fünf Mittheilungen in den 
Jahrgüngen 1884 und 1885 des c Orvos-természettudományi Trtesítős in welehen er 
Siebenbürgens Mineralien in alphabetiseher Reihenfolge behandelt, mit pünktli- 

cher Angabe des Fundortes und charakteristiseher Beschreibung des Vorkommens ; 

die wichtigeren bespricht er ausführlicher, um die ungewissen, stellenweise sogar 

unrichtigen Daten der Fachliteratur durch seine eigenen Beobachtungen zu entfer- 

nen. Verfasser hat dieses Werk in der Form des bekannten Mineral-Lexikon v. 

Zepharovich" gehalten und mit der letzten Mittheilung es auch abgeschlossen. Das 

Werk ist übrigens auch als Separatabdruck erschienen (Kolozsvár 1885. 211 pg.) 

und bei dem Autor um 1 f. küuflich.  Dieser Separatausgabe ist auch ein 

Index der aufgezühlten Mineralien und Fundorte beigegeben. Des letzteren 

Brauchbarkeit erhöht die nicht genug zu würdigende BEinführung, dass nach den 

einzelnen Fundorten die dort vorkommenden Mineralien aufgezáhlt wurden, und 

bei den kleineren Ortschaften zur besseren Orientirung eine kleine geogr. 

Beschreibung angefügt ist. Auf die Binzelnheiten dieses gediegenen Werkes einzu- 

gehen, kann hier Raunmmangels wegen nicht gescehehen, aber die Aufmerksamkeit 

der Fachgenossen darauf zu lenken ist eine angenehme Pflicht. 
A. BCHMIDT. 

(4.) Dr. GsoRgRa Pgrmics: Neue Beitrüge zur Mineralogie  Siebenbürgens. 
(Orvos. term. tud. Értesítő. Klausenburg. 1885. 217 pg.) (Ungariseh . 

Im Auftrage des siebenbürgisehen Museal-Vereins suchte Verfasser alle 

Erzeruben in der Umgebung von Ó-Láposbánya auf und sammelte dort folgende 
Mineralien. 4) Mineralien aus der Szántó-er Clemens-Grube, Sztribuly Bach: 

Baryt, Massicot (ein graulicher und gelblieher Ueberzug auf zierlichen Galenit- 

krystallen), Galenit, Pyrit, Juarg und Sphalerit. B) Aus der Szántó-er HRoczi- 

Grube, Roczi Bach : Baryt, Calcit, Dolomit (Braunspath), Markasit, Pyrit, Eyrrho- 

tin (derb, oder in tafelförmigen Blüttehen), Sphalerit. C) Mineralien der Dezsu 

ursului-Grube. Onellengebiet des Batizpolyana-er Baches: Chalcopyrit, Cralenit, 

Markasit, Pyrit, (Juarz, Sphalerit. D) Csizma-Grube, (9uelle des Batizpolyaner 

Baches: Baryt meistens in blüuliehen, wolnynartigen, nach der vertikalen Axe 

mehrfach zusammengewachsenen, kurzsüuligen Krystallgruppen; seine Formen 

Sobeg üGoPog tank bes (Hinstweilen muss dies fraglich erscheinen, in Betracht 

einerseits auf die eben nicht hüufigen, wolnynartigen Formen, sowie auf die 

aussergewöhnliche .Combination ; Verfasser hütte Winkelmessungen oder wenig- 

stens die Orientirung der Aufstellung mittheilen sollen.) Aus derselben Grube sind 

ferner : Chalcopyrit, (Galenit, Markasit. Pyrit und (Juarz. E) Von 0-Láposbánya 

(Bajuez) : Gyps, sogenanntes Marienglas in wasserhellen nach der Symmetrieebene 

tafelförmigen, zuweilen 1 dm. grossen Krystallen. I) Kötelesmező (Tresztia) : 

Psilomelam (?), Chalcedon und Flworit. (") Macskamező : (Juarz, (röthit, Granat, 

Aktinolith - Amianth, Arsenopyrit. Zu Ende erwühnt Verfasser noch folgende 

neuere Funde: 1. Pyrrhotin von ( 5-La posbánya bei dem Zusammenfluss des Fehér 

Földtani Közlöny. XVII. köt. 1887. 9 
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und Fekete Baches. Dicktafelförmige (20 mm. im Durchmesser) Krystalle in einem 
veránderten mergeligen Thonschiefer, mit Ouarz und Galenit. Die Combination 
coP, oP. Die Mineralien sind von einer Limonit- und Braunspathartigen Sub- 
stanz dick umhüllt. 2. Calcit aus dem Batizpolyanaer Kalksteinboruche (Umgebung 
von Ó- Láposbánya) meistens in unvollkommenen ausgebildeten rhomboédrischen 

Krystallen :. coR. —!VeR,. 3. Calcit von dem oberen Gebiete des Sibilla-Baches 

(Umgebung von 0-Láposbánya), die Krystalle sind fast wasserklar, zwar sind sie oft 

von Kalktuff bedeckt ; in spitzen rhomboüdrischen Krystalldrusen. 
A. SCHMIDT. 

(5.) Dr. GABRIEL BENKkő: Bericht über die Ergebnisse der im Hunyader 

Komitate im verflossenen Sommer  unternommenen mineralogíischen 

Ezcursionen. (Orvos-természettud. Értesítő. Klausenburg, 1886, 15 pg.) 
( Ungarisch 7. 

Verfasser suchte beiláutig 28 Fundorte im Hunyader Komitate auf und 

stellte sie in einem Verzeichniss zusammen, deren hauptsüchliechste folgende 

sind. Boicza: (old, Calcit (Rs, 4R, —"eR), Chalcopyrit, Dolomit, Markasit, 

Pyrargyrit, Pyrit, Juarz und Sphalerit. Gyalár: Calcit (—!"2R, coR) Himatit, 

Limorat, Malachit, Mangamit und (Juarz. Herczegány : Gold blechförmig oder in 

kleinen Krystallen (ccOoco, 0) sozusagen im Limonit eingebettet; Baryt in sehr 

dünnen tafelförmigen Krystallen. Kajanel: Baryt, Silber, (Galenit, Pyrargyrit, 

Pyrit, Sphalerit. Karács : Alabandin. Kis-Almás : Bleiocker, Fisenocker, Malachat, 

Azurit, Cerussit, Heulandit und Laumontit. Kristyor: Unter diesem Namen verei- 

nigt Autor die bisher getrennt genannten Ortschaften V. Arsulwi und Zdráholcz, 

nachdem sie auch in administrativer Hinsicht zu Kristyor gehören. Auf dem Usv?- 

Berge kommt ein derber oder faseriger Gyps vor, in dem als Hinschlüsse wasser- 

klare, gut ausgebildete, manchmal 20 mm. lange Gyps-Krystalle sich finden. Auf 

dem V. Arsului in der Viktoria-Grube sammelte Verfasser Handstücke von 

Antimonit, Baryt, Calcit (—"2R), Pyrit und Ouarz. Zdrákolcz: (old (im Ouarz 

vertheilt, blechförmig im Calcit, drahtförmig im Braunspath, baumförmig auf 

einem krystallinisehen Ouarzüberzuge in Gesellschaft von Sphalerit und Chalco- 

pyrit); Baryt, Calcit (—"2R), Galenit, Pyrit und (Juarze. Magura: Gold auf 

krystallinem Ouarz, Calcit, Galenit, Markasit. Pojana : Markasit Pseudomorphose 

nach Pyirhotin. Ruda: Antimonit, Baryt, Calcit, Dolomit, (Galenitt, und Rhodo- 

echrosit. Szelistye : Drajka-Gebirge : Szlber in haar- und moosförmigen, buntfarbig 

angelaufenen Gestalten, mit Sphalerit, Pyrit, Galenit, Arsenopyrit und Stephamit. 

I resztia ( Nádfalva ist zu unterscheiden von gleichnamigem Tresztia—Köteles- 

mező) : Antimonat, Gold, Braunspath, Baryt, Calcit ( Rs), Chalcopyrit, Jaspis, Pyrit 

und (Juarz. Vormaga : In Ouarz sehr fein vertheiltes (fold ist von hier ein nenes 

Vorkommen. 

A. SCHMIDT. 
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(6.) Dr. GEoRG PRgirmics: Bettrüge zur petrographischen Kenntniss des 
Augit - Andesítes von Arany und. Málnás. (Orvos-term. tud. Értesítő. 
Klausenburg. 1886. 149 pg. (Ungarisech]. 

Verfasser untersuchte im Jahre 1885 zu Heidelberg in dem Institute des 

Prof. Rosenbusch das Gestein des Aranyer Berges unter anderm auch mit Hilfe der 

mechanischeu Trennung der einzelnen Gemengtheile. Verfasser ist der Ansicht, 

dass die versehiedenfarbigen Varietáten des Gesteins theils schon veründert sind. 

Hauptsüchlich untersuchte er die taubengraue und ziegelrothe Varietát. Nach der 

Ausscheidung der eisenreicheren Gemengstheile fand Verfasser im tanbengrauen 

Gestein Augit, Biotit, Feldspath, Hypersthen, Apatit, Pseudobrookit, Zirkon, 

Juarz und Cordierit, in zwei Füllen auch Turmalin. In der ziegelrothen Varietüt 
wurden dieselben Gemengstheile vorgefunden;nur sind Cordierit und Apatit 

háufiger vorhanden und die lichtfarbigere Mineralien (Augit, Feldspath, Apatit) 

meistens röthlich. Im grauen Gestein ist der Hypersthen, im rothen der Pseudo- 

brookit hüufiger. 

Der Feldspath nach Boriéky s Methode untersucht, ist ein Na-reicher Plagio- 

klas. Die dünnen Pseudobrookitkrystalle sind honiggelb, die etwas dickeren blut- 

oder hyazinthroth, die dicken sind nur im polarisirten Lichte mit blutrother 

Farbe durchscheinend. Die Krystalle lösehen gewöhnlich parallel zur charakteri- 

stiscehen Streifungsrichtung aus. Apatit ist auch in gutgeformten, mittelgrossen 

Krystallen zu finden; die Phosphorsáure kann man mittelst Behrens Methode im 

Pulver des Gesteins nachweisen. In Dünnsehliffen findet man keinen Zirkon, weil 

die Krystalle wührend des Sehleifens herausfallen; hingegen im Pulver des 

Gesteins sind kleine, regelmássige Krystállehen sehr zahlreich. Die Farbe dieses 

Zirkons ist etwas röthlich grau, Pleochroismus ist nicht wahrnehmbar. Der Cordierit 

kommt nur in unregelmássigen Körnern vor. Auf chemischem Wege constatirte 

Autor, dass die ziegelrothe Farbe des Gesteins die grosse Menge der kleinen 

Pseudobrookit-Krystalle verursacht. Hiemit ist die Zahl der mineralischen Gemengs- 

theile dieses Gesteins durch den Turmalin und Zirkon vermehrt worden, da den 

Cordierit auch schon Dr. Axros KocH vermuthete. Es ist interessant, dass neuestens 

auch in áhnlichen Gesteinen der Auvergne Zirkon und Cordierit gefunden wurden. 

In Siebenbürgen ist bisher ein ühnliches Gestein nur noch aus der Umgebung 

von Málnás bekannt. 

Die Gesteine dieser zwei Fundorte sind einander zum Verwechseln ühnlich. 

Der Unterschied ist blos, dass man bisher im Málnáser Gestein keinen Pseudo- 

brookit fand, dagegen ziemlich zahlreiche Hümatit-Krystállchen. Zirkon wurde 

auch in diesem Gestein gefunden; ausserdem hült Verfasser zwei nicht ganz 

sicher bestimmbare Minerale für Olivin und Brookit. A. SCHMIDT. 

7.) G. Bexkő und K. Janws: Mineralogische und chemische Untersuchung 

eines von Zsil-Vajdei stammenden asphaltartigen Minerals. (Orvos- 
term. tud. Ertestiő. Klausenburg, 1886. 159 pg.) (Ungariseh]. 

Das fragliche Mineral ist" derb, hat unvollkommenen muscheligen Bruch, 

ist spröde und leicht zu Pulver zerstossbar. H—1—2, Sp. G—1"249 bei 1820. 

97 
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Bráunlich schwarcz, Strich gelblieh braun; mit Fettglanz, undurchsiechtig. Vor 

dem Löthrohre ist es leicht sehmelzbar; verbrennt unter starkem Rauchen mit 

aromatischem Geruch, hinterlüsst einen sehwarzen leiechten und voluminösen Rest. 

In der Glasröhre erhitz bekommt man einen ölartigen und sauer reagirenden 

Beschlag. 

Das Pulver hat Theergeruch; auf Platinblech schmilzt es schnell, nachher 

lüsst es einen leicht entzündbaren weissen Rauch, welecher einen durchdringenden 

Geruch verbreitet. Die zurückgebliebene fein zertheilte Kohle verbrennt schwer ; 

nach vollkommener Verbrennuneg bleibt eine röthliche gelbbraune Asche zurück. 

Einen bestimmten Schmelzpunkt hat es nicht, bei 175970. erweicht es und bei 

33090. trocknet es nach starkem Aufblasen ein; nach dem Auskühlen ist der 

Rückstand eine elünzende, bláttrige Kohle. 

Chloroform und Sehwefelkohlenstoff lösen leicht den grössten Theil, Terpen- 

tinöl weniger. Benzol, Alkohol, Aether wirken schon viel geringer, Petroleum 

und Ligroin lösen nichts davon. In gualitativen Proben wurde N, S, Fe bestimmt. 

In der Asche wurde (etwa 5"05"/0) Fe gefunden. Die Hauptbestandtheile 

wurden auch guantitativ bestimmt, aus zwei Analysen (Mittelwerthe) : 

0—79-749/ 
szesz KDSEZL I 

S6-OS 

Die Verfasser stellen dieses Mineral neben den Piauzit und Pyroretin, und 

sollte es sich als neu erweisen, so schlagen Verfasser die Benennung Bielzit vor, 

nach Herrn E. A. Bixrz, dem Sender desselben. A. SCHMIDT. 
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BERICHTE 

ÜBER DIE SITZUNGEN DER UNGARISOHEN GEOLOGISOHEN GESELLSCHAFT,. 

VI. FACHSITZUNG VOM 5. JÁNNER 1887. 

Vorsitzender : Prof. Dr. J. v. SZABÓ. 

I. WILHELM ZSIGMONDY spricht über den c(Juecksilber- Bergbau bei Avala. in 

Serbien.s 
2. Jogasxs Kocsis legt seine Arbeit über die a[Foramimiíferen-Fauna der 

alttertiüren Schichten von Kis-Gyórv vor. Diese Arbeit ist das Resultat mehr- 
jühriger Untersuchungen in der Umgebung von Kis-Győr, wo die alttertiáren Bil- 

dungen aus drei, petrographisch gut unterscheidbaren Schichtengruppen bestehen. 

Die Foraminiferen-Fauna derselben stimmt vollkommen mit derjenigen der 

Schichtengruppen des südwestlichen Gebietes des ungarischen Mittelgebiírges 

überein. Die Mergelschichten des xRétmály,-Grabens gehören in die obere 

Schichtengruppe der Nummaulites striatae und die unter denselben liegenden 

Kalksteine in die Schichtengruppe der Nummaulites reticulatae. Die Schichten 

des Thales von Palabánya sind der unteren Schichtengruppe der Nummaulites 

striatae einzureihen. Der Vortragende legte zahlreiche Práparate und die Origi- 

nal-Exemplare vor. 

VIII. AUSSCHUSSSITZUNG VOM 30. DECEMBER 1886. 

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. SzaBó. 

Das zur Besprechung der vom em. Secretár Dr. J. Pernö gestellten Antráge 

ausgesendete Comité (s. Földtani Közlöny XVI. pag. 382) legt dem Ausschusse 

sein Elaborat vor. Der Ausschuss nimmt nach eindringlicher Berathung aus dem 

Elaborate des Comité"s folgende Antráge an : 

1. Das Comité schlágt im Sinne des Antragstellers vor, dass alle Jene, die 

das Interesse der Gesellschaft durch Sammlungen, Geschenke und anderweitige 

gute Dienste befördern, mit dem Titel eCorrespondent der ung. geolog. Gesell- 

sechaft, ausgezcichnet werden mögen. 

2. Die Zahl der Viceprásidenten möge um einen vermehrt werden. 
Mit der Umarbeitung der Statuten der Gesellschaft wird unter dem Prási- 

dium Prof. Dr. J. v. SzaBós ein aus den Herren Dr. A. Scnmior, Dr. J. Pernö, Dr. 

M. Sravg und Dr. TH. SzorvraGH bestehendes Comité betraut. 

Der Secretür zeigt den Austritt von 9 Miteliedern an. 
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IX. AUSSCHUSSSITZUNG VOM 5. JÁANNER 1887. 

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. SzABó. 

Das Antrag Dr. J. PerHöss, die neu auszuarbeitenden Statuten der (Gesell- 

schaft mögen erst der im Jahre 1888 abzuhaltenden Generalversammlung vor- 

gelegt werden, wird nicht angenommen, sondern beschlossen, dass dieselben 

schon der am 9. Februar 1887 stattfindenden (Greneralvorsammlung unterbreitet 

werden sollen. 

Der von Dr. DaGiIscoukr, dem Redacteur des aAnnuaire (Geéologigue Uni- 
verseb, angebotene Tauschverháltniss wird angenommen. 

X. AUSSCHUSSSITZUNG VOM 30. JÁNNER 1887. 

Vorsitzender : Prof. Dr. J. v. SzaBó. 

Das zur Umarbeitung der Statuten ausgesendete Comité legt dem Aus- 

schusse sein diesbezügliches Elaborat vor, welches der Ausschuss annimmt und 

auch der demnüchst abzuhaltenden Generalversammlung zur Annahme empfeh- 

len wird. 

Der Secretár legt die Berichte des mit der Cassarevision betrauten Comité s ; 

das Budget für 1887 ; die Sitzungsberichte des Filialvereins zu Sechemnitz ; den 

2echnungsausweis der Erdbeben-Commission vor ; welche von Seite des Ausschusses 

zur genehmigenden Kenntniss genommen werden. 

Der Secretür zeigt ferner den Austritt von 4 Miteliedern an. Zur Wahl zu 

ordentlichen Mitgliedern werden vorgeschlagen : 

Gusrav JUNKER, Gymnasialprofessor zu Beszterczebánya ; empf. durch das 

o. M. Dr. Sam. BorTHáR ; 

KARL CSEMETI, Lehramtskandidat zu Klausenburg; empf. durch das o. 

M. FELIx NEMES. 

LiPPERT und Fáv, Inhaber der Landescentral-Lehrmittelniederlage und 

Fabrik zu Budapest; empfohlen durch den e. Secretür 

Dr. M. STrAus ; 

Dr. Lupwic FiaAzovszxky, kel. Gymnasialprofessor zu Budapest ; empf. durch den 

e. Secrotár Dr. M. STAUB. 
AMANDUS KREMNITZKY, —. Amtsvorstand des kel. ung. Salzwerkos zu Vizakna; 

empf. durch das A. M. ALEx. GEZELL ; 

COLOMANUS ÁDDA, kel. ung. Bergpraktikant zu Nagybánya ; empf. durch das 

o. M. RicH. HoFFMANN ; 

Dr. PAuL MuUNKÁCcsx, prakt. Arzt zu Nagy-Bocskó ; empf. durch den Prüses 

Prof. Dr. J. v. SZABÓ. 
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GENERALVERSAMMLUNG VOM 9. FEBRUAR 1887. 

Vorsitzender : Professor Dr. J. v. SzaBó. 

I. Der Vorsitzende eröffnet die Generalversammlung mit einer Anrede, in 

welcher er einen Rückblick auf die Thátigkeit und die Wichtigkeit der internatio- 

nalen geologischen Congresse wirft. Er hebt hervor, dass auch die Thátigkeit der 

ungarischen geologischen Gesellschaft immer mehr in den Kreis der grossen 
internationalen Arbeit hineingezogen werde. 50 habe die ungarische Commission 

schon einen Theil ihrer wichtigen Aufgabe erfüllt, indem sie mit der Anfertigung 

der geologiscehen Karte Ungarns nach dem jetzigen Zustande unserer Kenntnisse 

ein eigenes Comité betraute und ist die vollendete Karte bereits nach Berlin 

befördert worden. Wührend so die internationale Karte ihrer Vollendung ent- 

gegenschreitet und in demselben Maasse die Agenden der damit betrauten Com- 

mission sich verringern, hüuft sich das durch die zweite internationale zur Unifici- 

rung der geologischen Nomenclatur ausgesandte Commission aufzuarbeitende 

Material immer mehr auf. Dabei gewinnt aber der internationale Congress immer 

mehr an Bedeutung und Interesse. Wenn Paris dic Geburtstátte dieser Zusam- 

menkünfte war ; Bologna ihnen eine entsprechende Form gab ; Berlin zur schö- 

nen Entwickelung brachte; so weist alles dahin, dass London einen noch höhe- 

ren Grad der Entwickelung aufweisen wird. Was bisher geschehen, geschah blos 

durch Huropa und wir haben so einer wichtigen Aenderung entgegen zu sehen 

bei der Nachricht, dass Nordamerika sich entschlossen habe, sich an der inter- 

nationalen Arbeit in London zu betheiligen. Die geologiscehe Anstalt der Ver- 

einigten Staaten zu Washington hat besehlossen, dass ausser der allgemeinen, die 

bisher ausgeführten geologischen Aufnahmen demonstrirenden Karte, welche auf 

einem Blatte schon als Beilage zum Berichte für 1885 dient," ein Thesaurus of 

American geologic formations;, gesammelt werde und mit demselben zugleich 

eine zweite Karte nicht vom Gesammtgcbiet der Union, sondern von den Staaten 

New-York, Pennsylvania und New-Jersey, als von den am besten durchstudirten 

und kartirten angefertigt werde. Die amerikanische geologische Anstalt will mit 

diesen ihren Arbeiten auf dem demnüst in London abzuhaltenden Congresse bei 

der Entscheidung der allgemeinen Fragen auch ihren Einfluss geltend machen. 

Es bildet eben einen merkwürdigen Zufall, dass zur selben Zeit als der internatio- 

nale Congress zu Bologna die einheitliehe Nomenclatur und Farbenzeichnung in 

ihren Hauptzügen begründete, unabhüngig von ersterem, Director PowELnL in 

Washington einen ühnlichen Vorschlag den amerikanischen Fachleuten machte. 

Umso überraschender ist nun HircHcocs s neucste geologische Karte"vom ganzen 

Gebiet der Union, welche er den Bestimmungen des Bolognaer Congresses hin- 

sichtlieh der Nomenclatur und des Farbenschlüssels entsprechend ausführte. 

X Fifth Annual Report 1883—1884. United States Geological Survey. J. W. 

PowELL Director. cMap of the U. S. exhibiting the present status of Knowledge 

elating to the areal distribution of geologic groups. Compiled by W. J. Me Gee. 1884. 
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Diese Karte ist ein würdiges Gegenstück zu der durch VasseuR und CAvER von 

Frankreich angefertigten. Der Vorsitzende hült es für sehr erwünseht, dass auch 

die ungarischen Geologen solche Daten zusammenstellen, welche bei der Fest- 

stellung der Grenzlinien der einzelnen geologischen Bildungen von wichtigem 

Einflusse sein können. Weder ein ganzes Land, weder ein einzelner Mensch kann 

auf derartige Fragen eine exacte Antwort geben. Diese Daten kommen an ein- 

zelnen Orten vor. Den paleozoischen Grenzstreit in Berlin erklürten die englischen 

Geologen direct für eine englische Frage und bleibt die Debatte darüber dem 

Londoner Congresse vorbehalten. Auch Ungarn hat solche Lagerungsverháltnisse, 

die eine scharfe Demarkation erlauben und mit der Mittheilung derselben können 

diejenigen, die solche Fülle durch eigenes Studium kennen, zur Klárung der 

obschwebenden Frage wesentlich beitragen. Der Vorsitzende hebt zum Schlusse 

noch hervor, dass die Aufhebung des Sprachenzwanges wesentlich zur Beförde- 

rung der Thütigkeit der Congresse beitrage und indem er De LAPPARENTs in Ber- 

lin gesprochenen schönen Abschiedsworte citirt, beendigt er seine beifállig auf- 
genommene Rede. 

II. Der Vorsitzende legt das authenticirte Protokoll der Generalversamm- 

himng vom 13. Jánner 1886 vor. 

III. Der Vorsitzende betraut mit der Authentication des Protokolls der 

heutigen Generalversammlung die o. M. BÉLA SzarHmáRgY und WOLFGANG KACHEL- 

MANN. 

IV. Der erste Secretár, Dr. M. Sraug legt den Bericht über die Thátigkeit der 

Gesellschaft im verflossenen Jahre 1886 vor. Er hebt hervor, dass die ung. 

geol. Gesellschaft eine der ersten ist, die sich die Pflege einer besonderen Fach- 

wissenschaft in Ungarn zur Aufgabe stellte und dass dies nicht ohne Erfolg blieb, 

beweise schon der XVI. Band des Földtani Közlöny, der 57 Mittheilungen brachte ; 

darin sind auch jene 22 Vortráge enthalten, die in 7 Fachsitzungen gehalten 

wurden. In dieser Publikation sind sámmtliche Zweige der Geologie vertreten, die 

nun schon ihre Vertreter in den Reihen der ungarischen Gelehrten gefunden 

haben. 

Die Gesellschaft stand im verflossenen Jahre mit 34 in- und auslündischen 

gelehrten Gesellschaften in Tauschverkehr, der mit sieben derselben erst in jenem 

Jahre angeknüpfít wurde. Diese sind folgende: Notarisia ; naturwissenschaftliche 

Gesellschaft zu Agram ; Californische Akademie der Wissenschaften ; Australasia- 

tische geologisehe Gesellschaft ; Annuaire Géologigue Universel. Das von der Gesell- 

schaft mit der Anfertigung des ungarlándischen Theiles der internationalen geologi- 

schen Karte betraute und unter dem Vorsitze Herrn Dir. Jom. Böckrs aus den Her- 

ren Dr. K. HorManxs, L. v. Rorn, L. Lóczy und Dr. A. KocH bestehende Subcomité 

hat diese seine Arbeit bereits beendigt. Der Bericht erwáhnt ferner mit Dank der 

Unterstützungen, die der Gesellschaft von Seite Sr. Durchlaucht Fürst M. Eszter- 

házy, der hohen kön. ung. Ministerien des Handels und der Finanzen, der ung. 

wiss. Akademie und der Direction der kön. ung. geol. Anstalt zu Theil wurden. 

Die ordentlichen Mitelieder erhielten im Laufe des Jahres 1886 als Beilage 

zum Földtani Közlöny den Jahresbericht der kgl. ung. geol. Anstalt für das Jahr 

1885 ; die ersten vier Hefte des Jahrbuches derselben Anstalt und ausserdem die 

vom Filialvereine zu Schemnitz herausgegebene Karte nebst Text; zusammen 
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53 Druckbogen, 29 Tafeln und die zuletzt erwáhnte üusserst werthvolle Karte. Bei 

der Anfertigung dieser Karte haben sich vorzüglieh Prof. Dr. J. v. SzaBó, der 

Bergdirector von Schemnitz, kgl. ung. Ministerialrath A. PéÉcH, ferner der Berg- 

rath ALEx. GEZELL und der Berggeologe Lúpw. Csen hervorragende Verdienste 

erworben. 

Der Filialverein zu Schemnitz hielt im vertlossenen Jahre vicr Fachsitzun- 

gen, in welchen A. Pécn, L. Csen, C. HravacseEk und J. Nickr Vortráge hielten. 

Der Seeretür führt ferner in semem Berichte an, dass der Ausschuss der 

Gesellschaft seine Agenden in 10 Sitzungen ausführte ; ferner dass in die Reihe 
der gründenden Mitelieder das hochuw. Domkapitel von Gran und Béla v. Inkey, 

der rühmlichst bekannte Verfasser des :Nagyág und seine Erzlagerstáttenv getre- 

ten selen und dass die (resellschaft am Tage der Generalversammlung eimen Pro- 

tector, 20 Ehren-, 8 correspondirende, 16 unterstützende, 25 gründende und 

375 ordentliche Mitelieder zühle. Der Ausschuss sah sich auch veranlasst, die Sta- 

tuten der Gesellschaft umzuarbeiten und nahm in dieselben auf Grund des An- 

trages des em. Secretürs Dr. J. PerHő auch die eCorrespondentenv auf, mit wel- 

chem Titel die Gesellschaft alle Jene auszeichnen will, die der Gesellschaft oder 

ihren Miteliedern einen wesentlichen Dienst leisteten; dagegen soll der Titel 

eines acorrespondirenden Mitgliedesv allen jenen in- und auslándischen Fach- 

gelehrten verliehen werden, die durch ihre wissenschaftliche Thátigkeit der (re- 

sellscehaft oder der ungarlándisehen Geologie förderlieh sind. 

V. Der zweite Secretár, Dr. TH. SzonraGn, liest die Nekrologe über die im 

Laufe des Vereinsjahres mit Tod abgegangenen Mitelieder der Gesellschaft vor. 

HRANZ HERBICH 

VON 

Prof. Dr. A -KocH 

Am 15. Jánner 1887 machte der Tod der eifrigen und erfolgreichen Thü- 

tigkeit, welche Dr. FRasz HERBrcH, der Custosadjunkt des siebenbürgisehen Mu- 

seums, eine lange Reihe von Jahren hindurch der Geologie Siebenbürgens und 

beinahe 18 Jahre lang speciell der geologischen Sammlung des siebenbürgischen 

Museums gewidmet hatte, ein unerwartetes Ende. Mir, der ich lánger als 14 Jahre 

hindurch Zeuge der edlen Begeisterung für seine Fachwissenschaft, der unermüd- 

lichen Thütigkeit des Verstorbenen und seiner schönen Erfolge war; mir 

wurde die traurige Pflicht auferlegt, den ihm wohlverdienten Nachruf zu verfas- 

sen und seine bedeutenden Verdienste hervorzuheben, die er sich um seimm Lieb- 

lingsstudium, um die Geologie erworben. Sollte es mir trotz meines aufrichtigen 

Bestrebens nicht gelingen, von der langen, nützlichen Lebensthüátigkeit des Ver- 

storbenen ein vollstündiges Bild zu geben, so diene mir die Kürze der mir zu 

Gebote stehenden Zeit zur Entschuldigung, innerhalb welcher es mir unmöglich 

war, alle auf sein Leben bezügliehen Daten zusammenzutragen. 

FRgasz HEg8rcH wurde im Jahre 1821 zu Pressburg geboren. Sein densel- 
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ben Vornamen führender Vater war Militárarzt, der sich in der Wissenschaft 

um die Erforschung der Flora der Bukowina einen guten Namen verschaffte. Der 

junge Fgaxz HERercH, der in Czernowitz die Mittelschule beendigte, wurde von sei- 

nem Vater für dieselbe Laufbahn bestimmt und infolge dessen im das Josefinum 

in Wien, dem Institute zar Ausbildung von Militárárzten aufgenommen, wo er die 

Jahre 1840—1841 mit dem Studium der medizinisehen Wissenschaften verbrachte. 

Der junge Mediziner fühlte aber viel mehr Neigung zum Bergbau und zur Geolo- 

g1e ; weshalb er nach Schemnitz ging und an der dortigen Akademie in den Jah- 

ren 1841—1844 den Cursus für Bergbau und Forstwesen absolvirte, 

Die Akademie verlassend, fand er bei Manczs Bergwerken allsogleich Ver- 

wendung und diente dort von 1845—1854 als Bergbaubeamteter, Controllor und 

Werksleiter. Schon damals gab er Beweise seines lebhaften Interesses für die dem 

Bergbau nahe stehenden Wissenschaften; denn seine fÍreie Zeit widmete er der 

Untersuchung der Minerale der Bukowina. Seine diegsbezüglicehe Arbeit gab der 

Verein für Landeskultur und Landeskunde der Bukowina unter dem Titel xBe- 

sehreibung der bis jetzt bekannten Mineralspecies der Bukowinav heraus. 

Im Jahre 1854 kam HeR8gicH nach Siebenbürgen und stand hier zuerst ( bis 

1859) bei den Bisenwerken von Szt.-Keresztbánya und Füle; dann als Bergver- 

walter und schliesslich Director bei dem königlichen und Privat-Kupferbergbau 

von Balánbánya in Diensten. Wührend dieser Zeit wuchs sein Interesse für die 

geologisehen Verháltnisse seines neuen Vaterlandes immer mehr. Von Füle aus 

beging er die Enge des Olt, die Gebirge von Persány und der Barczaság, beson- 

ders die abwechslungsreiche (Gegend des Bucsecs und der Hargitta ; überall machte 

er geologisehe Beobachtungen und interessante Sammlungen. Damals entdeckte 

er in der Enge des Olt die interessanten secundüren Massengesteine und Petre- 

facten ; oberhalb Füle am Kakukberg die bemerkenswerthen Hüámatit-Krystalle. 

Im Jahre 1858 machte er von Füle aus eine grössere Studienreise durch 

Deutschland nach Belgien, bei welecher Gelegenheit er in Tübingen bei Professor 

Omenstedt und in Bonn bei Krantz schöne petrographische Gegenstünde erwarb 

und mit sich brachte, die spüter mit seinen in Galizien, der Bukowina und im 

östlichen Siebenbürgen gesammelten Gegenstünden in den Bcesitz des siebenbür- 

gischen Museums gelangten. 

Von Balánbánya führte ihn sein Forschertrieb in die Gebirge von Ditró 

und Borszék und von Nagy-Hagymás. 

Dort (1859) entdeckte er — so kann man sagen — den blauen sodalithi- 

schen Nephelinsyenit (oder Ditroit) ; denn nur auf Grund seines reichlich gesam- 

melten Materials wurde die wissenschaftliche Welt mit diesem interessanten 

Gesteine eigentlich nüher bekannt. Im Jahre 1861 war HERBIH der Führer BERNH. 

Corua s in diesen Gebirgen ; theilte diesem seine Beobachtungen und Erfahrungen 

und dadurch dem wissenschaftliehen Publikum mit. In derselben Zeit entdeckte 

er im Gebirge von Nagy-Hagymás auch jene reichen secundüren Petrefacten- 

Fundorte, die er spüter zam Nutzen der Wissenschaft ausbeutete. 

Von seinen zahlreichen wissenschaftlichen Beobachtungen theilte er damals 

auch das eine und das andere mit, so : 

Ueber die Braunkohlenformation in Ostsiebenbürgen. Hingenau, Zeitschrift 

f. Berg. und Hüttenwesen. 1859. S. 155—166. 
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Ueber die Rotheisensteine von Alsó-Rákos und Vargyas. Hingecnau, Zeitschr. 

f. Berg und Hüttenwesen. 1859. S. 337—339. 

Die Urschieferformation der Ost-Karpaten und ihre Erzlagerstütten. Oestr. 

Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen. 1881. S. 2099—213 u. S. 218—222. 

Geologische Skizze von Borszék. Verhandl. und Mittheil. des Siebenbürg. 

Voereins f. Naturwiss. in Hermannstadt. Bd. XIII. (1862.) 

Geologische Ausflüge auf den Bucsecs 1865. Ebenda Bd. XVI. (1865.) 5. 

194. und 220. 

Geologische Streifungen in dem Oltdurchbruche zwischen Felső- und Alsó- 

Rákos. Ebenda Bd. XVII. (1866) p. 171. 

Eine geologische Excursion von Balánbánya am Verestó nach Békás, 7ge- 

dénypatak u. s. w. Ebenda Bd. XVII. (1866) p. 217. 

Beitráge zur Palüontologie Siebenbürgens. Ebenda Bd. XIX. ( 1868.) 

Am 1. Oktober 1869 trat er in das siebenbürgische Museum als Custosadjunkt 

ein und so ganz in den Dienst der Wissenschaft. Seine Fühigkeiten und seine 

Thütigkeit widmete er mit Erfolg der Hebung dieses Institutes und der Geologie 

Siebenbürgens ; so dass ihm der Gründer und erste Prásident des Museums, Graf 

EmEegrcH Mikó mit Recht das Zeugniss ausstellen konnte, dass wer sich durch 

seinen Fleiss, seine Fachkenntniss und seinen Eifer der Anerkennung des VereineS 

in vollem Maasse würdig machte, insbesonders nicht nur durch die erfolgreiche 

Bereicherung und fachgemüsse Ordnung der geologisehen und paláontologischen 

Sammlung ; sondern — wie man sagen kann -— durch die eigentliche Schaffung der- 

selben, und dem es ist zu danken, dass einzelne Theile der Sammlung auch der 

Wissenschaft des Auslandes bemerkenswerth wurden. 

Sogleich beim Hintritte in das siebenbürgisehe Museum überliess er dem- 

selben seine reiche Privatsammlung, wodurch er den Grund einer allgemeinen 

petrographischen und paláontologisehen Sammlung legte. Der Musealverein 

nahm ihn dafür in die Reihe seiner gründenden Mitglieder auf. Seine nüchste 

hervorragende That war, dass er innerhalb zwei Jahren ganz Siebenbürgen durch- 

ging und die mannigfaltigen und reichen Eruptivgesteine dieses Landestheiles 

aufsammelte. Die aus beilüufig 1500 ausgezeichnet formatisirten Exemplaren 

bestehende Sammlung wurde vom siebenbürgisehen Museum auf der Wiener 

Weltausstellung vom Jahre 1873 dem wissenschaftlichen Publikum vorgeführt 

und von demselben auch der wohlverdienten Anerkennung gewürdigt. Zum 

besseren Verstündnisse dieser Sammlung schrieb er die Die geologische Karte 

Siebenbürgens behufs Nachweises der Verbreitung der eruptiven Gesteines und c Von 

der Eintheilung der eruptiven Gesteine Siebenbürgensv betitelten Aufsátze, die 

in ungarischer Sprache in dem Jahrbuch (Bd. VI. p. 141 ff.) des siebenbürgischen 

Museums ersehienen. 

Zur selben Zeit erschien von ihm in den erwáhnten Jahrbüchern (XIV. Bd.) 

eine Mittheilung über c Bin neues Vorkommen des Basaltobsidian in Siebenbürgenv 

und über den xcProjectirten artesiscehen Brunnen von Klausenburg. 

HEnxercx, der so ein eifriger Beamteter des siebenbürgisehen Museums war, 

widmete einen Theil seiner Thütigkeit in den Jahren 1870—3 auch der damals 

noch jungen kel. ung. geol. Anstalt. Er wurde in der Eigenschaft eines provisori- 

schen Hilfsgeologen mit der übersichtliehen Aufnahme Ostsiebenbürgens betraut 
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und entsprach dieser seimmer Mission so sehr mit Erfolg, dass er nicht nur in 

kurzer Zeit das Széklerland nach jeder Richtung hin durchstreifte, sondern auch 

zahlreiche interessante Funde machte und mit denselben sowohl die Sammlungen 

der kel ung. geol. Anstalt, als auch die des siebenbürgisehen Museums bereicherte. 

Als Erinnerung an seine erfolgreichen Studien legte er in den Jahrbüchern 

der kel. ung. geol. Anstalt zwei grosse Berichte : Die geologischen Verháltnisse 

des nordöstliehen Siebenbürgensv (1871), cDas Széklerland mit Berücksichtigung 

der angrenzenden [Landestheile, geologisch und palüontologiseh beschriebens 

(1887) nieder. 

Im Jahre 1875 wurde er von der Universitát Klausenbüúrg zum Doctor phi- 

losophiae promovirt und zugleich habilitirte er sich zum Docenten mit der Berech- 

tigung, Vortráge über die geologischen Verhültnisse der österreichisch-ungarischen 

Monarchie zu halten,: in welcher KBigenschaft er bis 1879 seine Hörer m die 

Kenntniss der secundáren eruptiven (Gresteine Siebenbürgens einführte. 

Auch wáhrend dieser Zeit setzte er das Studium der- geologischen Verhült- 

nisse Siebenbürgens eilfrig fort, wovon folgende in den Publicationen des sieben- 

bürgisehen Museums (1875-—1878) ersehienene Mittheilungen zeugen: c Berggeolo- 

gische Beobachtungen in Siebenbürgen. I. Die Karpathenklippen. Li. Die Fauna 

der Klippen Ostsiebenbürgens. III. Von den petroleumhültigen Gesteinen von 

sSoósmező bei der Schlucht von Ojtoz. IV. Die Liaskohle von Keresztényfalva und 

Rozsnyó in der Umgebung von Brassó. V. Die Silbererzlager im Nordosten von 

Gyergyó: ferner (Geologische Beobachtungen in dem Gebiete der Kalkklip- 

pen am Ostrande des siebenbürgischen Erzgebirges.; (Földtani Közlöny 1877). 

Im Jahre 1870 wurde HELRrcH vom gemeinsamen Finanzministerium mit dem 

Titel eimes k. k. Bergrathes auf zwei Jahre als Referent für das Bergfach der Herzego- 

vina und Bosnien verwendet. Für diese Zeit wurde er vom siebenbürgisehen Museum 

beurlaubt und verwerthete nun seine Füáhigkeiten und vielseitigen Erfahrungen 

aufs neue in der Praxis. Aus dieser Zeit aber stehen uns, nachdem seine an das Mini1- 

sterium eingesandten Berichte nicht veröffentlicht wurden, keine Belege für seine 

Wirksamkeit zur Verfügung ; doch dass er auch hier zur allgemeinen Zufrieden- 

heit thátig war, davon zeugt das Ritterkreuz des Franz Josefs-Ordens, mit wel- 

chem er durch die allerhöchste Gnade Sr. Majestát als Anerkenunng jenes nütz- 

lichen Wirkens ausgezeichnet wurde. 

Es ist das Verdienst HERpIcwH s, dass bei Gelegenheit des Meteorfalls bei Mócs 

vom 3. Februar 1881 der grösste 35"70 Kilogramm schwere Meteorstein in den 

3esitz des siebenbürgisehen Museums gelangte. Im Sommer desselben Jahres 

eröffnete sich seiner Thüátigkeit ein neues Feld, indem er auf Veranlassung Prof. 

Dr. J. v. SzaBós von beiden hohen kel. ung. Ministerien für Handel und Unter- 

richt mit den Mitteln versehen wurde, die bisher beinahe göánzlich unbekannt 

gebliebenen Gebiete der siebenbürgiseh-rumünischen Grenzgebirge geologisch 

aufzunehmen, damit das Resultat dieser Aufnahme bei der vom internationalen 

geologiscehen Congress in Bologna beschlossenen Herausgabe der geologischen 

Karte von Huropa berücksichtigt werden könne. HEnBrcn entschloss sich zur Aut- 

nahme des Karpathenzuges zwischen den Püássen von Törcsvár und Ojtoz und 

löste seine Aufgeabe in den Sommermonaten der Jahre 1882 und 1883 mit dem 

besten Erfolge. Im darauffolgenden Winter stellte er die neue übersiehtliche Karte 
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dieses grossen (rebletes zusammen und wird dieselbe reducirt in der neuen geolo- 

gischen Karte Huropa s autgenommen werden. 

Im Jahre 1884 stellte er die complete Gesteinssammlung des früher erwühn- 

ten Karpathengebietes für das sicebenbürgisehe Museum zusammen, welche Samm- 
lung auf der grossen Landes-Ausstellung vom Jahre 1855 von den Fachleuten 

gehörig gewürdigt wurde. 

In demselben Jahre práparirte er meisterhaft die Fauna der am Rande des 

siebenbürgisehen Erzgebirges besonders bei Csáklya sich heraufziehenden Kalk- 

klippen ; studirte dieselbe und stellte sie im Museum auf. Das Resultat seiner 

Studien legte er im VIII. Bande der Jahrbücher der kel. ung. geol. Anstalt unter 

dem Titel: c Palöontologisehe Studien über die Kalkklippen des siebenbürgischen 

Erzgebirgesv nieder. 

Im Jahre 1855 studirte er die im Passe von Törcsvár, aber schon auf rumü- 

nischem Gebiete im Jahre 1883 gemachte reiche Ausbeute von neocomen Petre- 

facten und überliess das diesbezüglieche mit 30 Tafeln versehene Manuscript zur 

Herausgabe dem rumünischen geologischen Institute. Eine vorlüufige Mittheilung 

über diesen (Gegenstand gab er unter dem Titel cPalüáontologisehe Beitráge zur 

Kenntniss der siebenbürgisehen Karpathen, im Jahrgange 1585 des Orv.-termttud. 

Értesítő und haben wir Aussicht, das vollstándige Werk mit den Abbildungen in 

ungarischer und deutscher Sprache publiciren zu können. Die reiche Fauna selbst 

ist im siebenbürgisehen Museum ausgestellt. 

Scehliesslich entdeckte er im verflossenen Sommer am östlichen Abhange des 

Gebirges von Persány bei Ürmös eine reiche obercretaceische Fundstelle und die- 

selbe ausbeutend, machte er sich im letzten Viertel des verflossenen Jahres mit 

dem grössten Bifer an die Práparirung, Aufstellung und das Studium dieser 

reichen Fauna; aber wáhrend dieser Arbeit ereilte ihn der unerbittliche Tod, 

der dadurch viele schöne Arbeitsplüne des Verblichenen vereitelte ; so die detail- 

lirte Beschreibung der früher erwáhnten Fauna, der Dogger-Fauna vom Bucsecs 

u. s. w., von welcher er unter dem Titel Von den Kreidebildungen der sie- 

benbürgisechen Ostkarpathens im Jahrgange 1886 des Orv.-termttud. Értesítő vor- 

láufige Mittheilung machte. 

Der Verstorbene hinterliess noch mehrere Arbeiten im Manuscript, die als 

werthvolles Vermüchtniss im Orv.-termttud. Értesítő publicirt werden; unter 

anderem ein neues Vorkommen von Antimonit, das Petrefacten- Verzeichniss der 

secundáren Schichten Siebenbürgens, die Beschreibung der Fauna der neocomen 

Schichten des Passes von Törcsvár. 

Aus dem bisher Gesagten entnehmen wir schon, dass die vielseitige, nütz- 

liche Thátigkeit des Verstorbenen schon früher ihre Anerkennung fand. FRawz 

HERercH wurde von der k. k. geologischen Reichs-Anstalt in Wien, von der natur- 

forschenden Gesellschaft zu Cherbourg und von unserer Gesellschaft zu ihrem 

correspondirenden, vom siebenbürgiscehen Museum-Verein aber zam gründenden 

Mitgliede erwáhlt ; ausserdem war er ordentliches Mitglied der k. k. zool. bot. 

Gesellschaft, des Vereines für Landescultur und Landeskunde der Bukowina und 

des Vereines für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. 

Mit Recht kann man von dem Verblichenen sagen, dass er seinen Platz 

tüchtig ausfüllte und seinem Namen in den schönen geologischen und palüontolo- 
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gischen Sammlungen des siebenbürgisehen Museums, ebenso im semen zahlrei- 

chen Werken, welche Gemeinschütze der vaterlindisehen geologischen Literatur 

wurden, ein bleibendes Denkmal errichtete. Gesegnet sci sein Andenken ! 

Dr. Tu. SzorvraGH gedenkt nun seinerseits der beiden übrigen verstorbenen 

Mitelieder der (resellschaft. 

SLSADISLAUS KORIZMICS 

Geboren 1816 zu Agg-Szent-Péter im Com. Fehér gehörte zu den verdienst- 

vollsten Bürgern Ungarns. Er bildete sich anfangs zum Ingenieur aus, widmete 

sich aber spüter günzlich der Landwirthschaft und erwarb sich auf diesem Gebiete 

in seinem Vaterlande unvergüngliche Verdienste. Er war der Begründer der unga- 

rischen landwirthschaftlichen Literatur und lange Zeit hindurch der geliebte und 

verehrte Viceprüsident des ungarischen landwirthsehaftlichen Vereines. Unserer 

Gesellschaft gehörte er vom Jahre 1853 bis zu seinem am 5. Oktober 1886 ein- 

getretenen Tode an. 

Auch in 

MICHAEL NIKLI. 

betrauert der landwirthschaftliche Verein eines seiner eifrigsten Mitglieder. 

Die Wissbegierde und der Lerneifer des 71-jührigen Greises, der am 13. 

Oktober 1815 zu Dobschau das Licht der Welt erblickte, kann unserer jüngeren 

Generation als leuchtendes Vorbild dienen. In die Rcihe unserer Mitglieder wurde 

er im Jahre 1872 aufgenommen und entriss ihn derselben der Tod am 29. 

Oktober 1886. 

Kokirzmics und NiIKL erkannten als Landwirthe wohl die wichtige Aufgabe 

unserer Gesellschaft und wussten gut, welche KRolle der durch uns gepflogenen 

Wissenschaft in ihrem Wirkungskreise zufiel. Sie blieben uns getreu, obwohl sie 

nicht zu unseren internen Mitarbeitern gehörten. 

VI. Der Secretár legt den Bericht der zur Cassarevision ausgesandten 

Commission vor. Das Stammvermögen der ung. geol. Gesellschaft betrug am Ende 

des Jahres 1885 9735 Gulden und 16 Kreuzer und hatte sich im Laufe dieses 

Jahres um 434 Gulden und 33 Kreuzer vermelhit. 

Dic laufenden Hinnahmen dieses Jahres betrugen 3270 Gulden 50 Kreuzer ; 

die Ausgaben 3167 Gulden 77 Kreuzer und ergab sich so ein Cassarest von 102 

Gulden 73 Kreuzern. 

VII. Der Vorsitzende ernennt zu Cassarevisoren für das Jahr 1887 die o. M. 

Aug. Makay, K. Pfiszter und J. Rennert. 

VIII. Der Secretür legt den finanziellen Voranschlag für das Jahr 1887 vor. 

Demnach sind als Hinnahme 3142 Gulden 73 Kreuzerzu erwarten, denen gegen- 

über die Ausgaben mit 3096 Gulden veranschlagt sind. 

IX. Der Vorsitzende befragt die anwesenden Mitglieder, ob sie keine Be- 

merkungen zu den vorgelegten ümtlichen Berichten hütten. Nachdem sich niemand 

zum Worte meldete, ersucht der Vorsitzende den Ausschuss zu ermüchtigen, im 

Falle die Vereinigung der (resellschaft mit dem im Entstehen begriftenen Berg- 
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bau- und Hüttenverein angeregt werden sollte, die hierauf bezügliehen Vorarbeiten 

vornehmen zu dürfen. Wird von Seite der (reneralversammlung genehmiet. 

X. Der Vorsitzende lüásst den neuen Statutenentwurf zur Verlesung bringen, 

der nach einigen Modificationen und nach Streichung des Antrages betreffs der 

Vermehrung der Zahl der Viceprásidenten angenommen und nun der hohen 

Regierung zur Bestátigung unterbreitet wird. 

XI. Der Vorsitzende fordert die Anwesenden auf, etwaige in den Wirkungs- 

kreis der Generalversammlung gehörige Antrüge vorzubringen. Dr. F. SCHAFARZIK "8 

Antrag hinsiehtliceh der Vermehrung des Stammvermögens der Gesellschaft 

gelangt nicht zur Annahme ; worauf 

XII. Der Vorsitzende die Genecralversammlung besehliesst. 

MITTHEILÜNGEN AUS DER KGL. UNG. GEOL. ANSTALT. 
Ernennungen. Der Privatgeologe Dr. THEopoR Posezwirz, der sich einige 

Jahre hindurch als hollándisecher Militár-Arzt auf den Inseln Borneo und Bangka 
aufhielt und sich sowohl im fernen Welttheile Asiens, als auch bereits früher in 
Ungarn als Volontár der Anstalt mit geologischen Fachstudien bescháftigte, 
wurde von Sr. Excellenz dem kön. ung. Minister für Ackerbau, Industrie und 
Handel zum 3. Hilfsgeologen der Anstalt ernannt. Diese Ernennung wird seitens 
der geologischen Anstalt -freudig begrüsst, da es zu erhoffen ist, dass der neu 
ernannte (Geologe bestrebt sein wird, selne im fernen Osten gesammelten Er- 
fahrungen und Kenntnisse als Staatsbeamteter im Interesse der Landesgeologie 
bestens zu verwerthen, 

Bibliotheks-Statistik. Die Bibliothek und allgemeine Kartensammlung der 
köniel. ung. geologischen Anstalt hat sich im verflossenen Jahre (1886) wieder 
namhaft vermehit, indem sich nümlich der Stand der Bibliothek um 593 Bánde, 
die der allg. Kartensammlung hingegen um 244 Stück Karten vergrösserte. 
Wenn dieser Zuwachs dem am Schlusse des Jahres 1885 ausgewiesenen Stande 
hinzugerechnet wird, so stellt sich der Stand der beiden Sammlungen zum Sehlusse 
des Jahres 1886 folgendermaassen : 3 

a ) Bibliothek 1505 Bönde im Werthe von 49,254 fi. 37 kr. ö. W. 
b ) allg. Kartensammlung 1673 Stück Kasten x ( ( HAD ODÚ EST 

Zusammen : 9178 St. Bücher u. Karten im W. v. 54,513 A. 96 kr. ö. W. 
In der Bibliothek der Anstalt sind derzeit nicht blos die auf dem Gebiete 

der Geologie und Paláontologie erschienenen Fundamental- Werke, Handbücher etc. 
in betrüchtlicher Anzahi vorhanden, sondern es sind in derselben auch die 9ge0- 
logischen Fachzeitschriften in sozusagen completen Serien vertreten. Ausserdem 
finden sich aber in der Bibliothek die naturwissenschaftlichen Publikationen zahl- 
reicher Akademien der Wissenschaften von Huropa und der transatlantischen 
Löánder, so unter andern die Schriften der ung. Akademie d. W., sowie der 
gelehrten Gesellschaften von Wien, Berlin, München und Paris, dann die der 
Londoner Gelehrten-Gesellschaft und einiger italienischen und amerikanischen 
Akademien vor. 

Was die in der Bibliothek vertretenen Fücher betrifft, so sind dem fach- 
lichen Charakter derselben Fire EseKt die Geologie und Paláontologie, sowie 
deren Hilfswissenschaften d. i. Mineralogie und Petrogr: phie am reichsten ver- 
treten. Ausser den genannten Pidhtén findet man jedoch heute in der Bibliothek 
auch in ziemlich grosser Anzahl versechiedene Schriften chemischen, montanisti- 
schen, nationalökonomischen, statistisehen und bibliographischen Inhaltes, ferner 
auch andere literarische Producte von allgemeinem Interesse, welch letztere wenn 
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sie auch nicht der streng genommen geologiscehen Thátigkeit dienen, doch als 
wichtige wissenschaftliche Hilfsmittel der practischen Function der Anstalt zu 
betrachten sind. 

Die allgemeine Kartensammlung enthült geologische und Bergbau-Karten, 
sowie graphische Tabellen, Photographien und Landschaftsbilder. 

Wenn man die auf den Inhalt der Bibliothek und allgememen Karten- 
sammlung soeben angeführten Daten mit den obigen Zahlen betrachtet, sowie 
den Umstand erwügt, dass die durchschnittliehe Inanspruchnahme der beiden 
Archive sich jührlieh auf 2—3000 Stück belauft, so darf behauptet werden, dass 
die Fachbibliothek der Anstalt jene Stufe der Entwickelung bereits erreicht hat, 
auf welcher sie den Beamten der Ansalt als auch überhaupt den Mánnern der 
theoretischen und practischen Geologie Ungarns höchst werthvolle Hilfsmittel 
bietet. Schliesslich bemerken wir, dass jene Gelehrten oder Staatsangestellten, die 
das Montanwesen entweder vom nationalökonomischen, administrativen oder 
technischen Gesichtspunkte aus zum Gegenstand ihres Studiums machen wollen 
oder berufsmüssig machen, die einschlügige Literatur ansehnlich vertreten finden. 
Ueber die Bibliothek sind bisher drei gedruckte Kataloge erschienen. Den ersten 
stellten JAkoB MaryvasovszkY und JosEF STÜRZENBAUM zusammen und weist der- 
selbe damals nur eine geringe Anzahl von Werken aus ; das zweite von ROBERT v. 
FaRkass 1584 redigirte Verzeichniss zühlt 5391 Bünde und 735 Karten aut, 
welche den Bibliotheksstand von 1868—1883 vertreten; endliceh den dritten 
Nachtrags-Katalog I. stellte Joser BRucx zusammen und enthült derselbe den 
Stand der beiden Archive in den beiden Jahren 1854—55. 

Geschenk. Herr Ingenieur BÉLra ZsiGmownpY stellte der Direction der geol. 
Anstalt 200 A. zur Verfügung zu dem Zwecke, von dieser Summe nach ihrem 
Ermessen die Kosten der wissenschaftlichen Untersuchung der Bohrproben der 
artesiscehen Brunnen des ungarischen Tieflandes zu decken. ZsiGmonpyY wünselit 
durch dieses patriotiscehe Geschenk die Kenntniss des Materials der erwáhnten 
artesischen Brunnen und damit der geologischen Verhültnisse des ungarischen 
Tieflandes zu fördern, denn als practischer Techniker kennt eram besten den 
Werth dessen, wenn derselbe bei seiner Arbeit von der Geologie sichere Stütz- 
punkte bezüglich der Beschaffenheit der Bodenverhültnisse erhült. 

Das Verzeichniss der im Jahre 1885 im Wege des Tauschverkehrs oder als Geschenke 

eingelaufenen Werke befindet sích auf S. 73—75. 

Das Verzeichniss jener gelehrten Corporatioónen, mit denen die ung. geol. Gesellschaft 

im Jahre 1886 im Sehriftenaustausch stand, befindet sich auf S. 75—76. 

Das Namensverzeichniss der Functionáre und der Mitglieder der ung. geol. Gesellschaft 

befindet sich auf S. 78—58. 

Der neue Statuten-Entwurf der ung. geol, Gesellschaft befindet sich auf S. 88— 92. 

FEHLERBERICHTIGUNG. 

In der deutschen Uebersetzung des Sitzungsberiehtes vom 3. November 1886 (Földtani 

Közlöny Bd. XVI) haben sich bedauerlicher Weise mehrere Fehler eingeschlichen, die wir 

hiemit zu berichtigen wünschen. 

S.379 Z. 3.v. u. statt .Hauptschachtes I. m. s Erbstollen; 

c ú a 6.4 u . a aSchachtesn a a  cStollemn 

a 380 a 5.v.Oo. a aVerflacheny c a  cStreicheny 

B. KGI ÜNÜ c ceinen) c a  akeinens 

( a 4 12. ur a aHauptschachten a u  aErbstolleni Die Red. 
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BRANCHVILLE-T SPODUMEN pa 

AZ Ő ELVÁLTOZÁSAIVAL, ÉS OUARZ AZ Ő FOLYADÉK-ZÁRVÁNYAIVÁLL- ! 

Dr. SzaBó JózsEr-től. 

(Előadatott a magyarhoni földtani társulat 1886. deczember 1-én tartott szakülésén.) 

8 

A spodumen. 

A spodumen-t még e század elején állította fel külön faj gyanánt 

D Awxpkrapa Svédhonban Utó szigeten egy vasbányában találván együtt a 

szintén lithiumtartalmú petalit-tal, magnetit, guarz, turmalin és földpát 

társaságában. Ismeretes lett azután Tirolból, hol Lisens és Sterzing környé- 

kén gránitban fordul elő, Skotiából (Peterhead), Irlandból Dublin mellett 

(Killney Bay). Mindezen helyeken azonban csak vaskos leveles halmazokban 

és csekély mennyiségben találják. Fontosságot amerikai leletei adnak neki. 

A főhelyek az éjszaki államokban vannak. Legrégebben ismeretes Massa- 

chusetts keleti részén Sterlingnél, de még nevezetesebb a nyugoti részén 

Hampshire County, hol annak hat lelőhelyét számlálja fel Jurixws s hol aztán 

nem csak a nagy tömeg, de a tökéletes kristályok is fokozzák érdekességét. 

Újabban Connecticut-államban Branchville lett kiemelve BRusH és 

E. Dana által mint felette érdekes lelethely, de hozzá kell még tenni éjszaki 

Karolinát, hol a spodumennek hiddentt név alatt egy oly szép félesége fordúl 

elő, mely a drágakövek családjába jutott be. 

A távoli nyugatról is ismerjük a spodument a kordillerákból, hol a 

Dakota Territoriumon (Pennington Co. Black Hills) szintén jelentékeny 

mennyiségben fordúl elő. 

Ha még Braziliát említem, honnét egy világos-sárga átlátszó spodumen 

Földtani Közlöny. XVII. köt. 1887. 10 
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kifogástalan tisztaságú anyaggal, de eddig csak hömpölyökben találtatva 

kerül ki, melyből egy keveset itt bemutatni szintén van szerencsém, akkor 

a lelőhelyek sorait tudtommal kimerítettem. 

A spodumen alakja a diopsidra igen emlékeztet, alakját és anyagát 

összevéve az lithium-pyroxennek mondható. 

Én itt a legjobban áttanulmányozott három lelethelyről akarok tüze- 

tesebben szólani és részben tárgyakat bemutatni; ezek az Egyesült-Államok 

keleti részében 4. éjszaki Karolina-, B. Massachusetts- és C. Connecticut- 
állam lelőhelyei. 

Ha Éjszak-Amerika geologiai térképét" nézzük, feltünik, hogy az 

archei csoport legnagyobb öve itt huzódik végig párhuzamosan az Atlanti 

tengerparttal. Kezdődik délen Georgia államnál, legnagyobb szélességet 

éjszaki Karolinában ér el, aztán ÉK-nek keskenyebbé válik, míg Philadel- 

phia táján kiékül, de csak röviden, mert ugyanezen irányban haladva New- 

Yorkhoz közel ismét megvan; tovább haladva éjszaknak, a szomszédos 

Connecticut és Massachusetts államokban újból erősen van kifejlődve s így 

irányában nem változva bemegy Canadába, hol abban magam is tettem 

érdekes társaságban geologiai tanulságos kirándulásokat. 

A spodumen lelőhelyei úgy Éjszaki Karolinában, mint Connecticutban és 

Massachusettsben az archei csoport közeteiben vannak, de nemcsak itt, hanem 

Dakota-territoriumban is, hol az archei csoport szintén nagy foltban van a 

térképen kimutatva. Annyit tehát lehet kimondani, hogy a spodumen a, leg- 

régibb kőzetek ásványa és így előfordulásának chronologiai jelentősége van. 

4) Spodumen Éjszak-Karolinában. 

Éj szaki Karolinában fedezték fel legelőször 1880-ban (ALEXANDER CouNTYy, 

HTONY-PoIwxr) azon átlátszó s kevés chromtartalmánál fogva szép zöld spo- 

dument, melyet kezdetben diopsidnak tartottak. Prof. SmirH mondotta ki 

először, hogy az egy spodumen-féleség, mit aztán Philadelphiában GENTH 

elemzett (1881) a következő eredménynyel : 5102 63.95, Al2Os 26.58, Cr2030.18, 

Fe2Os 1.11, Li20 6.82, Na2 O1.54, K2O 0.o7 — 100.2:. Kristály alakjait E. DANa 

tanulmányozta."" HIDDEN geolog után, ki annak helyi viszonyaival legtöbbet 

3 AZ Egyesült-Államok törvényhozása 1882-ben azt a határozatot hozta, hogy 

ezután a e(Geological Surveys kezében legyen egyesítve az államok geologiai felvétele 

általában. Ennek keresztűlvitelénél kivánatos volt összefoglalni egy színezett térképen 

mindazt, a mi eddig ismeretes. Ilyen térképet van szerencsém itt bemutatni, melyet 

(1884) Me Gee állított össze Hitchcock segédkezésével és Powell igazgató 5-ik évi 

jelentésével adatott ki 1885. 

k On the emerald-green spodumene from Alexander County, North Carolina. 

By E, DAN4A (American Journal of Science 1881). 
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foglalkozott hiddenit (meg cLithia Emerald) név alatt hozták kereskedésbe, 
köszörült példányokban, mint drágakövet. 

1882-ben volt alkalmam látni New-Yorkban az üzletet, hol ezen kizá- 

rólag amerikai drágakövet a bányatársaság elárusította s ott valóban meglepő 
szépségüeket is mutattak. A leghosszabb kristály vagy 3 hüvelyk s külleme 

karcsú lapos oszlop. A legnagyobb szélesség 12 hüvelyk a ferde átló irányá- 

ban. A nyers kristályok ára 2—5 dollár között volt, a köszörült drágakőé 

4. dollártól 40-ig is ment. A nagyságon kívül a szín és tűz szerint változik 

az ár. Legkeresettebbek a sötét smaragdzöldek. A legnagyobb ilyen elsőrendű 

hiddenit-drágakő 2"/2 karátot nyomott. Ilyet csak nagy ritkaság gyanánt 
találtak ; ellenben gyakoribb a világos zöld, sárga, sárgászöld vagy színtelen 

féleség, de becsben is alább áll. Az első években annyira felkapták, hogy a 

bányászat a keresletet nem elégíthette ki. A hiddenit-bányászat 1880 augusz- 
tusban történt megkezdése óta 1882 végéig az eladott árú vagy 7500 dollárt 

(— 18,750 frt) tett ki. 1883-tól fogva azonban már sokkal kevesebbet 

találnak, úgy hogy a hiddenit előfordulását kimerültnek mondhatni, és 
mindazon drágakő, melyet ezen név alatt eladnak, a régi (1880—1882) 

előjövetből való. J 

Annyi bizonyos, hogy ezen ásvány élénk dichroizmusánál fogva oly 

valami tűzzel bír, melyet a smaragdnál nélkülözünk. Keménysége azonban 
csekélyebb, az a 7-ik fokon felül nem emelkedik. 

Két példányt a nyers hiddenítból van szerencsém bemutatni, egyiken 
kevés az anyakőzetből is van, a másik inkább hasadási lemez; a legjobb 

hasadási lapja az ép átlós véglapok szerint. 

A hiddenit olyan gránitban fordul elő, melyben gyakori a berill és 

turmalin, van aztán guarz, rutil és gyérebben található egyéb ásványok. Azon 

fészekben, mely a hiddenitet tartalmazta, berill nem volt, de egyebütt neve- 

zetes mennyiségben és nagyságban fordúl elő. A legnagyobb kristályok cso- 

portját láttam Philadelphiában az cAcademy of Natural Sciensess ásványtani 

gyuüjteményében, de ugyanannak az itt bemutatott fotografiáját megkaptam 

. New-Yorkban Yerrington drágakő-kereskedésében. Eddig ezen lelet berilljei 

között nem találkozott olyan, melyet drágakővé köszörülni lett volna érdemes, 

de láttam egy oly unicumot, melyet igen szerettem volna megszerezni : egy 

átlátszó világos-zöld berill-kristály, melynek közepén sötét veresen átlátszó 

rutil-oszlop volt egészen arányosan befoglalva. Ezt azonban csak mutatták, 

nem volt eladó. 

B) Spodumen Massachusetts-államban. 

Spodument az ő nevezetes elváltozásaiban legelőbb Cambridge-ben 
a Boston mellett levő leggazdagabb amerikai egyetemben tanulmányozta 

107 
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JULIEN és munkáját 1879-ben tette közzé." Az Massachusetts államban az 

archei csoporthoz tartozó nagyszemű gránit — vagy helyesebben pegmatit — 

telérben van kiképződve, mi lencse-idomú tömegben olykor nagy kiterjedéssel 

egy irányban, de csekély vastagsággal ismétlődve fordúl elő több mérföldnyi 

közökben a staurolit-tartalmúű s erősen gyűrődött csillámpala csapásában. 

Azon vidéken ez képezi a kristályos palák egyik legalsó tagját. Ezen közetek 

így sorakoznak egymásra felülről lefelé. 

1. Chloritos amphiból és talkpala, melyben fekveteket képez magnetit, 

rhodonit, rutil, zoisit, korund (Chester) margarit, diaspor, stb. 

2. Csillámos homokkő, többször palás, aprószemű, kovás és homokos, 

átszelve guarzerekkel. Ásvány ritkán van benne. 

3. Oterelites agyagpala, a nyugati Massachusetts jól ismert phyllitje : 

gyakori benne a tejguarz erekben, melyek között a vékonyabbakban látható ; 

olykor kék kianit, grafit, cummingtonit, stb. 

4. Staurolitos csillámpala, gazdag gránátban, de nem a kianitban ; 

mindenütt jellemzi a betelepült durvaszemű orthoklas gránit-telér berillel. 

Ezek többjében találni másodlagos albitgránitot, mely a felsorolandó érdekes 

ásványok nagy számát tartalmazza. 

5. Gránit-gneiss, rendesen vastag telepekben durvaszemű s orthoklasban 

bővelkedő tömeget képezve. 3 

A spodumen lelőhelyei Massachusettsben a, következők : 

I. Goshen város éjszaki tája. 

II. Goshen városban magában, az előbbi helytől vagy egy mérföld- 

nyire nyugatra. 

III. Chesterfield ÉNy-sarkában, és Hast Cummington falutól DK-re vagy 

két mérföldre. 

IV. Chesterfield Hollow falu, az előbbi helytől délre vagy két mérföldre. 

V. Még tovább délnek négy mérföldre Huntington, mi az előtt Norwich 

volt, Walnut Hill nevű helyen. Itt találták azon szép kristályokat, melyek az 

ásványtani gyűjteményekbe az utolsó vagy 30 esztendő alatt az egész világon 

bejutottak és Norwich lelőhelylyel vannak ellátva. 

VI. Chester városban, vagy egy mérföldre éjszaknak Chester falutól. 

Az I. helyen, Goshen éjszaki táján a telér nincs feltárva, de szögletes 

törmelékek nagy számmal vannak s a telér közellétét jelentik. A. spodumen 

itt szabálytalan és tökéletlen hasadású kristályokban fordul elő, melyek 

átmérője olykor 2", és erősen van pyrolusit-erek által festve, mi a gránát 

vegybomlásából ered. Csekély utánjárással találni oly egyéneket, melyek 

elváltozásnak indultak, felvéve csillámos és sugaros szövetet. Az elváltozás 

terménye egy sárgás, nem tiszta s lágy agalmatolit. 

k On Spodumene and its alteration, trom the granite-veins of Hampshire County, 

Mass. By A. A. JULIEN. (Annals of the N. Y. Academy of Sciences 1879.) 
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A II. lelőhelyen Goshen-ben, látható egy vastag nagyszemű gránit-ér, 

helyenkint kisérve egy vereses fehér guarzit-ér által, mi egy alacsony s kissé 

mocsáros völgy nyugoti oldalát képezi, melyben gránit-darabok csak alig 

kopva sűrűn feküsznek. Az ér látható részében berill az egyedüli érdekes 

ásvány, de a gránit-tuskókban a spodumen gyakori, s az hol oszlopos töme- 

gekben, melyek hosszasága néha 18", hol esetleg szép kristályokban is van 

kiképződve. 

Chesterfield Hollow táján szintén találni jó kristályokat, olykor behatolva. 

guarzba és átváltozva ceymatolittá. 

A huntingtoni pegmatit-ér annyiból a legérdekesebb, hogy ez szolgál- 

tatta a legszebb kristályokat (Norwich név alatt), a melyek közül némelyek 

hossza 16 hüvelyk is volt. Innét volt az anyag véve SmirH és BRgusn régibb, 

valamint DOELTER újabb elemzéséhez. Innét mutathatok be egy már régeb- 

ben megvolt jó kristályt az egyetemi gyűjteményből is." 

A többi lelőhelynek megemlítendő nevezetessége nincs. 

Spodumen elemzései. 

Az eredeti anyag elváltozásának kellő kitüntetése czéljából JULIEN maga 

is elemzés alá vett új lelőhelyekről, de hozzá vette Smirm és BRusn, valamint 

DoELTER és PIsaxr elemzéseit is. Én itt kihagyván SmIirH és BRusH régibb 

elemzéseit, csak a többit állítom össze. 

118 IE; 11 1A EVE W 

S102 63.27 61.86 63.79 63.84 63.80 

Al2Oz3 93.78 93.48 97.03 27.66 97.93 

Fe2Os 1.17 9.78 0.39 (TE 1.05 

Mn20z3 0.64 1.04 — — Mn 0.12 

MgO 2.02 1.55 0.21 — — 

CaO 0.11 0.79 0.78 0.69 0.46 

L120 6.89 6.99 7.04 7.09 6.75 

Na20 0.99 0.50 1.10 0.98 0.89 

K-0 1.45 1.38 0.12 — —— 

H:-O ü 0.36 0.46 - 178 — 

100.68 100.68 

I. Jurtes gosheni spodumen. 

II.  ( chesterfield-hollowi spodumen. 

4 A magyar nemzeti muzeumban lévő szép kristály lelőhelye szintén Norwich 

(újabb néven helyesebben Huntington), míg más három leveles halmaz Goshen 

tájáról van. 
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III. DoErTER Norwich (Min. Petr. Mitth. 1878.) 

IV. a Brazilia (ugyanott). 

V. Prsawi Brazilia (Comptes r. 1877.). 

Spodumen elváltozásai. 

JULIEN felsorolja a következő pseudomorphákat az említett hat lelőhely 

szerint Massachusettsben. 

Első a cymatolit spodumen után. Ezen néven előbb 1867-ben SHEPARD 

írta már le, de oly módon, hogy jobb anyaggal új átdolgozás kivánatosnak 

mutatkozott. JULIEN gondos elemzéseket közöl. 

Második pseudomorph killimit spodumen után, hol szintén bő és alapos 
leirást közől. 

Harmadik az albit-grántt, mi szintén a spodumen. elváltozásának 
eredménye. 

Negyedik a muskovit spodumen után, végre van albit és guarz spo- 

dumen után. 

(0) Spodumen Connecticutban Branchville környékén. 

A Yale College két jeles tanára New-Haven-ben az ő területükön 

hasonló körülmények között előforduló spodumennel foglalkoztak, és JULIEN 

munkájának megjelenése után csakhamar az övék is napvilágot látott. 

Egész egy sorozatát írták le a Branchville-i ásványoknak ; közlemé- 

nyük negyedik része azonban kizárólag a spodumennek és elváltozásainak 

van szentelve." Itt tekintetbe van véve a JurxEw által elért minden ered- 

mény, de vannak újabb fejlődések oly számmal, hogy BRgusH és E. DANA 

dolgozatát az ásványanyag elváltozása tekintetében mintaszerűnek tartom és 

annak eredményét annál inkább közlöm, minthogy a Peabody-Museum 

megtekintésénél a szerzők az eredeti példányokat nekem megmutatni s azok- 

ból egy sorozatot ajándékozni szívesek voltak, melyeket mint a budapesti 

egyetemi intézet igen tanulságos pseudomorpha-anyagát itt bemutatni van 

szerencsém. 

A) Változatlan spodumen. 

Branchville nem szolgáltatott eddig kristályokat a változatlan anyag- 

ból, csak kristályos halmazokat, melyeken a hasadás jól észlelhető. A tiszta 

spodumen-anyagot legfölebb albittal keverve így kaphatni több mázsás dara- 

t Spodumene and the results of its alteration. By G. T. BgyusH and E. DANA 

(American Journal of Science 1850.) 
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bokban. Ezen állapotban szürkés-fehér, olykor kissé áttetsző, söt megköze- 

lítőleg színtelen. A hasadáslapon magánoxyd-dendritek i8 szoktak mutat- 

kozni. A spodumen társaságában az albiton, kevés guarzon és muskoviten 

kívül van : apatit, lithiophilit, columbit, gránát és uraninit valamint ennek 
különféle elváltozásai. 

Ezen halmazféleségen kívül találni az el nem változott spodument 
mint magvat bizonyos pseudomorpháiban. Ezen kristályok aztán olykor igen 

nagyok s rendesen guarzban vannak bennőve, de néha behatolnak az albitba 

is. A változatlan spodumen-anyag az elváltozottól élesen válik el. Eredeti 

állapotban ezen pseudomorphák igen szép spodumen-kristályokat képezhettek. 

A legnagyobb ilyen alakok egyikének hossza 3", szélessége 8", vastagsága 2". 

A változatlan spodumen benne ametiszt-piros és vagy 9/4-ét tette ki az 

egésznek, és körülbelül a kristály közepét foglalta el. 

Alakra nézve megegyeznek a Norwich-i spodumen kristályokkal. A. leg- 

jobb példányok az egyes spodumenből egészen átlátszók, néha színtelenek, 

máskor ametiszt-pirosak s ezeket köszörülték is drágaköőnek, de ilyennek 

nem igen váltak be. Az oszlopos hasadást szokatlanúl jól mutatják, míg a 

klinopinakoidost rendetlenül. A hasadási prizmaszöget (877 13") igen pon- 

tosan lehet megkapni. j 

A branchville-i spodumen átlátszó piros féleségét 8. L. PENFIELD ele- 

mezte. Töm : 3. 19. 

1 II. Közép Arány 

510, 64.32 64.18 64.25 TOL zakaszé 

ALÓ OT aa 27.26 27.20 2 
62 l "962 Met) 

Fe,0. 0.18 0.22 Men 001 Í 265 98 

vas Als ÚT 7.83 254 j OR 97 
Na,0 0.39 0.39 0.39 "006 [ 260 : 

KO nyom — nyom nyom 

Izzitás 0.24 0.24 0.24 

Tehát a LioO; : Al2Os : S10, — 1:1:£ ésígy az oxygen-arány 1:3:8, 
miből következik LigAl,, Si,0ja — Lis0, A1,0., 4 Si 0, vagyis, hogy a spo- 

dumen egy lithium-aluminium-bisilikát. 

PENFIELD elemzése úgy a JULIEN mint a többi elemzők által kapott 

eredménynyel jól egybe vág és világosan a mellett szól, hogy a változatlan 

spodumenben sem Na sem K nincs. A mint ezek jelentkeznek, a spodumen 

anyaga elváltozásnak indult, a mire felettébb hajlandó a lithiumvesztés és a, 

K- vagy Na-felvétel által, miként a következőkből kiderül. 

B) A spodumen elváltozásai. 

A spodumen elváltozási terménye gyanánt BRusn, E. DANA és PENFIELD 

két olyan anyagot találtak, melyek látszólag egyneműek, és bírnak is hatá- 
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rozott ehemiai alkattal, de ennek daczára mechanikai keverékei két ásvány- 

fajnak. Egyikét ezeknek B spodumennek nevezik, s ez keveréke albitnak 

egy új Li-ásványnyal, melynek BRgusH és DAwNA eukryptit nevet adnak; a 

másik a cymatolit, úgy mint JULIEN is találta, de azon különbséggel, hogy 
Bxrusn és E. DAwa ennél is azt hozták ki, hogy nem egy egységes ásványfaj, 

hanem keveréke albitnak muskovittal. Ezen kívül azonban előfordúl még 

függetlenül ulbit, mikroklin, muscovit, killinit. 

1. B Spodumen összetétele: Si 0. 61.28 
Als 08. HE2ŐIG0 

Fe, 0z 6.24 

Li, 0 3.61 
Na, 0 8.29 

K, 0 nyom 

Izzítás 0.46 

Azonban HCl ennek egy részét felolvasztja, mást nem. A nem olvadó 

rész elemzése albitot ad, az olvadóé Li, Al, Si, Os ; ez az eukryptit. 
Az eukryptit hexagonos, hasonló a nephelithez. Unisilikát, HCIl-val 

kocsonyás, könnyen olvad. 

Igen hamar elváltozik muskovitra. Kevés állandósággal bír. 

A B spodumen 2(ILi, Na), Al, Si, 012 — (kétszerezve) — "Lin Al 8i 
02 -t Na, Al, Si; 04 — eukryptit és albit. 

2. Cymatolit, ez is csak keverék és nem önálló ásvány mint az előtt 

maga Bgusn is feltette." Összetétele PENFIELD elemzése szerint : 

51 0, 60.52 K, 0 3.84 

ANP TOSS 2688 TT 0 a 0 

Mn 0 0.07 E 0 1.65 

Na, 0 8.12 100.28 

(Na EDS TAN ST 105 — (RED SI OS mus éoyib) 

-- Nag Al, Si; 01 (albit.) 

Zárványul apatit van benne. 

3. Albit. 
Albit pseudomorpha spodumen után. Elemzése : 

51 07 67.60 

KIOS PaK 
Mg 0 Vé Vegyi képlete : 

Na, Oo 11.69 Nag Al, 91 06 

K2 0 0.11 

Izzítás 0.14 

99.78 

:; 4 E. Dawa ásványtanában a piblit-fajjal volt egyesítve s így volt az én 
cAsványtanombans is (4.12. 1.), honnét azonban kitörlendő, mert keverék. 



BRANCHVILLEI SPODUMEN. 153 

4. Muscovait. 
Magában is előfordúl, a nélkül azonban, hogy fontosabb szerepet ját- 

szana. Leginkább töréslapok síkján van, de kis fészket ki is tölt. Világos 

zöldessárga, zsírfényű. 

Így következik az elváltozás : 

spodumen (nucleus) 

B spodumen 

cymatolit 

muscovit 

albit, ez legkívül. 

5. Mikroklin. 
A második K-ásvány, mely a spodumen elváltozásából ered, egy kálium- 

földpát, melynek összetétele és optikája a mikroklinra vall. Ez jóval gyé- 

rebb mint az albit-pseudomorpha. 

Szemcsés, nem árúl el hasadást. Sárgás. 

Si 0, 64.55 

AUSOB 19.70 

KRS0 15.62 

Na, 0 0.58 ISSZÁTOK 015 

Izzítás 0.12 

100.57 

Ezen a helyen mikroklin különben is nagyban fordúl elő, úgy hogy azt 

porczellángyárba viszik. 

6. Killinit. 
Tömött, rendesen szövet nélkül, de néha rostos zöld több árnyalatban, 

egész sötét fűzöldig. 

OO 48.93 Ca 0 z 

Al, 05. 34.72 Nas 0 . 9.64 

Fe, 05 0.4 Ka 0 0.35 

Fe0 0.33 Hao — 

Mn 0 0.64 EI 0 5.04 

Változó eredményt adott egy másik elemzés. 

Hasonlít a muskovit elemzéséhez, tehát abból származhatik. 

7. Különböző elváltozási termények kölcsönös viszonya. 
Kezdetben abban állott a spodumen elváltozása, hogy a Li helyét 

Na és K foglalta el. Két molekula spodumen ad az alkalik kicserélésével 

. egy molekula muskovitot és egy albitot. A következő hat formula kitünteti 

az elváltozások egész sorozatát. 
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2 (Liz Al, Si, 0191 — ([Lig Al, Sig Og -- Na; Al, Sig 014) B spodumen (1) 
spodumen eukryptit albit 

— [(K H), Al, Si, Os -- Nag Al, Si; 016] eymatolit (2) 
muskovit albit 

— (K He Al 812 Os -- f Na; Al, Si; 01 albit. (3) 
muskovit I vagy K; Al, Si; 01; mikroklin. 

A. spodumen elváltozását B spodumenre nátriumcarbonat-oldatnak 

kellett megindítani (1). Későbben K-oldat jött s az cymatolitra változ- 
tatta (2), vagy a (3)-ra. 

Az albit és a mikroklin közvetlenül is képződhettek a spodumenből : 

Lis Al, Si, 019 -- 281 0, — Nag Al, Si; 04 (4) 

spodumen albit 

1 úg Al 1012-049 281 09 IK Al 51. 0 

spodumen mikroklin (5) 

Muskorvit is képződhetik közvetlenül a spodumenből 

Ho SATSSA OT E (IKSEUSZAJSI LOSE HZS0S (6) 

spodumen muskovit 

Ezen a módon képződhetik továbbá a pinit-családhoz számított killi- 
nit, a mi lényegben víztartalmú muskovit, de nem tiszta az anyag annyira, 

hogy jó formulát adhatna. 

A montmorillonit valószínűleg a ceymatolit további kaolinos elváltozá- 
sának eredménye ; az egy rózsaszínű agyagféle ásvány, mely az ezen nevű 

aluminhydrosilikáthoz hasonlít. 

Brusn és E. Dana tanúlmányának eredménye szerint tehát a spodu- 

men pseudomorphái a következők : B spodumen, melynek egyik keverékrésze 

az eukryptit ; egy új lithium-ásványfaj, mely azonban magában nem ismere- 

tes, a cymatolit, melynek régi nevét meghagyták, de keverék voltát kiderí- 
tették ; továbbá muscovit, albit, mikroklin, killintt és montmorillonait. 

1 

A branchville-i füstguarz folyadék zárványai. 

Nem új dolog, hogy a füstguarzokban folyadék-zárványok, de ugyan- 

egyutt szilárd testek is foglaltatnak; a branchville-i pegmatit-telérben elő- 
forduló guarz akár legyen füstszürke, akár szintelen, oly rendkívül sok ilyen 
folyadék-zárványt tartalmaz, hogy már letörése alkalmával kalapácscsal a, 
benne folyadékká sűrűsödött szénsav észrevehető kis exploziót okoz. Ha, 
pedig izzíttatik, oly erővel pattan szét bizonyos süvöltés kíséretében, hogy 
egyes darabok 20 lábnyi távolságra is szóródtak. I 
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Ezen guarznak tömöttsége is valamivel csekélyebb (2.62) mint a tiszta 

guarzé (2.65). Szilárd zárványúl kevés pyrit, hümatit és szénpor van benne, 

de felette sok és nagy űr van telve kétféle folyadékkal, melyek nem elegyed- 

nek. Az űr külső karimáját víz foglalja el, befelé folyó szénsav s az űr köze- 
pén szénsavgáz-buborék van. 

Van szerencsém egy példányt bemutatni, melyet BRusH tanár volt 

szíves ajándékozni New-Havenben ugyanazon példánysorozatból, melyből 

adott HawEs-nek " mikroszkopi, és WRrGHr-nak "" chemiai tanulmányozásra. 

Ez egy nagyobb kristály rendetlen kiképződéssel, a mennyiben két 

oszloplap túlságos nagy lévén lapos küllemű. Feltünő.rajta a hajlam rhom- 

boétderes hasadásra. Az egyik végéről darab van lefeszítve, melyből két lapot 

csiszoltattam, hogy a buborékokat nagyitásnál lehessen vizsgálni. 

Azon tünemény, hogy közeledve valami meleg tárgygyal ezen bubo- 

rékokhoz, a folyó szénsav fogy, végre elenyészik s kihülve újra. előtünik, 

a mikroszkoppal nézve, itt is könnyen észlelhető, de a mi a branchville-i 

füstguarz érdekességét a szokotton felül emeli, az, hogy a folyadék elvá- 

lasztható és felfogható, úgy hogy azt chemiai elemzés alá lehet venni, 

mi a többi ásványnál eddig így nem volt keresztül vihető. 

HaAwes azon észleletét, hogy a branchville-1 guarz hevítve apró dara- 

bokra esik szét, A. W. WgiGHr arra használta fel, hogy az ekkor kiszabadult 

gázt alkalmas készülékben felfogja és eudiometerben megmérje. A száraz gáz 

volt 100 részben 98.34 szénsav és 1.67 nitrogén. 

A vele együtt levő vizet is véve megközelítőleg ezen arány jön ki : 

CO, 30.48 

N 0.50 t 100.00 

HO 69.02 

A víz és a szénsav aránya az egyes ürökben változó. 

Nyoma azonban van a guarzban még a bitumennek, ammoniáknak, 

kén-hydrogennek, kénbioxidnak, fluornak és chlornak, de meg nem hatá- 

rozható parányi mennyiségben. 
Mig eddig a mozgó libellákat képező folyó szénsav csak minőle- 

gesen s ott is csak a szénsav spektruma által volt konstatálva, a branch- 

ville-i guarz a spodumen lelőhelyéről volt az első anyag, mely módot 

nyújtott az ásványok űrinterpoziczióiban a kétféle folyadékot minőlegesen és 

mennyilegesen a szokott gázometeres eljárások szerint megállapítani. 

- On liguid carbondioxid in smoky guartz. By G. W. HAwEs. 

kt On the gaseous substances contained in the smoky guartz of Branchville 

Conn. By A. W. WRIGHT, Yale College. 08 dpi 
(Mind a két értekezés megjelent az sAmerican Journal of Sciencesv folyóirat- 

ban. 1881.) 
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AZ AVALAT HIGANYBÁNYA SZERBIÁBAN. 

ZSIGMONDY VILMOS-tól. 

(Előadatott a m. földtani társulat 1887. januárius 5-én tartott szakülésén.) 

I. Bevezetés. 

Alig létezik Európában ország, mely területe arányához képest oly 

számos és különnemű éreztelepet bírna felmutatni, mint Szerbia. 

Bányászata már a rómaiak idejében virágozván, fénykora Dusan csá- 

szár idejére vagyis a XIV-ik század közepére vihető vissza, habár még száz 

évvel később is nagy kiterjedéssel kellett bírnia, miután BERTRAND DE LA 

BnRocHIERE akkori franczia utazó jelentése alapján a szerb bányák Branko- 

vics despota által 200.000 arany fizetése mellett Raguzának bérbe let- 

tek adva. I 

Az ezután bekövetkezett török uralom alatt a szerb bányászat végkép 

elpusztult, és csakis Temesvár visszafoglalása után 1719—1736-ig, a mely 

időben Szerbia osztrák-magyar hadak által tartatott megszállva, történtek 

megint kísérletek a szerb bányászat fejlesztésére, még pedig Rudmikon, 
Majdanpeken és Kucsainán. 

1736 után Szerbia ismét török uralom alá jutván, egy egész század 

múlt el, míg önállóságának kiküzdése után Milos Ohrenovics I. szerb feje- 

delem HERDER nagyhírű szász bányászt bizta meg azon feladattal, hogy az 

országot minden irányban bejárván, véleményt adjon a szerb bányászat újból 

való fejlesztése érdekében. 

HrxRpEnRnek ezen 1835-ben véghezvitt útjáról 1846-ban jelent meg egy 

közlemény Pesten a következő czím alatt : 
a Bergmünnisehe Reise an Serbienim Auftrage der serbischen Regte- 

rung ausgeführt im Jahre 1835 von 5. A. W. Freiherrn von Herder, 
mely először tüntette fel az újabb korban Szerbia hajdani nagy jelentőségű 

bányászatát. 

Nem lehet feladatom, kiterjeszkedni azokra, a mik azóta a szerb bányá- 

szatnak újbóli felélesztése érdekében történtek, de kötelességemnek ismerem 

a legnagyobb elismeréssel megemlékezni itt egy férfiról, a ki a mi vérünkből 

való lévén, rendkívüli erélylyel, kitartással és áldozatkészséggel életét 25 év 

óta ezen ügynek szenteli. Úgy hiszem, nincsen közöttünk senki sem, a ki 

Szerbiában járván, ezen rendkívüli szívos természetű férfiú úttörő működését 
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ne ismerné, és a ki HoFMANN FÉLIx szerb királyi bányatiszt nevét máskép, 

mint a tisztelet legőszintébb kifejezésével említené. 

És az avalai higanybányászat első sorban szintén neki köszöni létét. 

A Belgrádot Nissel összekötő első szerb vaspálya építése alkalmával 

talált egy vasuti mérnök 1882 november havában a Hipanj folyó medrében 
Ripanj községe mellett egy cinnabaritot tartalmazó guarzhőmpölyt. 

Ezen lelet arra birta HoFrFmaww urat, hogy 1883 tavaszán Ripanj vidé- 

kén földtani tanulmányokat tegyen és a guarzhömpöly eredete után kutasson. 

A  Ripanj-folyóba éjszakról beszakadó patakok medrében felfelé 

haladván és hasonló hömpölyök mind sűrűbben jelentkezvén, mindinkább 

éjszak felé nyomúlt, míg végre ugyanazon év május havában sikerült két 

hatalmas — a nép nyelvén wmala sztenáv-nak , (kis szikla) és ezsuplja- 

sztenáv-nak (üres szikla) nevezett — guarzsziklára akadnia, melyek szintén 

cinnabaritot tartalmaztak. 

Az általa közelebbről megejtett vizsgálat folytán kiderült, miszerint a 

Zsuplja-sztena üregei hajdani — még pedig tűzzel eszközölt — bánya- 

míivelésnek köszönik létöket, mely körülbelől 30 méterre hatolt volt a 

mélységbe. ú 

Mely időből való legyen ezen bányamíiívelés, ennek meghatározása 

lehetetlen, de annak rendkívül régi korára utal egy pár a bányaüregekben 

talált felette durva munkájú, roncsolt cserépedény. 

HOFFMANN úr ezen rendkívül fontos tapsztalásairól kormányának jelen- 

tését beterjesztvén, ez lemondott az őt megillető bányamívelési jogról, és 

az ez iránti engedélyt egy tekintélyes, tisztán belgrádi lakosokból álló 

társulatra ruházta át, mely bámulatos erélylyel és kitartással hozzáfogott a 

kutatási és feltárási munkálatokhoz, melyeket a társulat több kiváló tagjának 

kíséretében HoFFMANM úr vezetése mellett a múlt év augusztus közepén meg- 

látogathatni alkalmam nyílt. 

Dr. GgoppEck V. CUlausthalból, a ki két évvel előttem látogatta 

meg az avalai higanybányát, volt az első, a ki ezen czím alatt: eleber das 
Vorkommen von (Juecksilbererzen am Avalaberge bet Belgrad in Serbiens 
a Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen XXXIII-dik kötetében 

ismertette meg körülményesen az avalai higanybánya viszonyait. 

Természetes, hogy GRODDECK úr fontos munkájára támaszkodva részern- 

ről közleményét csakis az 1884£ óta nyert tapasztalatok alapján egészíthet- 

tem ki. 

II. Az avalai higanybánya környékének földtani viszo nyai. 

Belgrádtól 20 kilometernyire délnek emelkedik ki a rendkívül regé- 

nyes fekvésű, gyönyörű erdővel borított és egy impozans várrommal diszí- 

tett Avalahegy 320 meternyire a tenger főlé. Tetejének kőzete kövület- 
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mentes márgás mészből áll, mely a szerb geologusok által a krétaképlet- 
hez számíttatik. A mész számos trachyttelér által keresztül van törve, 
melyekben hajdanta nagy terjedelmű bányászatnak kellett folynia, miről 
a hegy tetejéről annak aljáig előforduló számos bányahorpadás és a 
közelükben heverő több millió métermázsára becsült, és meglehetős nagy 
ólom- és ezüsttartalmánál fogya még mindig értékesítésre váró salak 
tanuskodik. 

A hegy alján serpentin lép fel, mely délnek nagy kiterjedéssel bír. 

Az Avalahegy körül fekvő dombvidék látszólag váltakozva szintén ser- 

pentinből és zavart településű kövületmentes márgás mészből áll. 

Körülbelől 4 kilometernyire az Avalahegy tetejétől és 24 kilometer- 

nyire Belgrádtól fordulnak elő a serpentinben azon higanyérczeket tartalmazó 

teléranyagok, melyeknek kibányázása a legjobb reményekre jogosít. 

Eddigelé hat helyütt van ilyen a serpentinből szirtként kiemelkedő 

teléranyag konstatálva : a Zsuplja sztenánál, a Djewer kamennél, Rupinyán, 
a mala sztenánál, végre az első és a második Kamennél. 

Ezen hat előfordulási pont mintegy egyenszárú háromszögben van ér 

módon elhelyezkedve, hogy hegyét a zsuplja sztena és annak alapvonalát a, 

Djewer kamen és a mala sztena képezik. Ezen háromszögnek alapvonala 

körülbelől 1300 m. egyenszárú oldalai pedig mintegy 800 meter hosszúság- 

gal bírnak. I 

Djewer kamen és a mala sztena között fekszik Rupine, a mala sztena 

és a zsuplja sztena között pedig az első és a második számú kamen. 

A serpentin, mely ezen a legnagyobb valószínűséggel a föld alatt egy- 

mással : összeköttetésben álló teléranyagokat magában foglalja, délnek a 

Ripanj folyóig terjed, a hol márgás mészrétegekkel érintkezik. 

Határát egy hatalmas telér jelöli, melynek kibuvása szirtként 1800 

meternyire a Ripanj folyótól a Szmrdán patakon keresztűl a Dragaricza 

patakig kísérhető. Ezen határban szintén cinnabaritnyomok és ezenkívül 

galenitfészkek is fordulnak elő. 

Az Avalahegy serpentinje mindenütt egy és ugyanazon minőségű. Friss 

törésen színe világos-sárgás, és a zöldtől a feketés zöldig terjed. Utóbbi 

színét mágnes- és chromvas kiválások folytán nyeri. Gyakran 5 mm. nagy- 

ságú kristálylapocskák kiválása észlelhető, melyek a bronzit jellegét viselik 

magukon. A gránát tökéletesen hiányzik benne. 

Azon teléranyag, mely a Ripanj-folyó melletti telért, a zsuplja sztenát, 

a Djever kament, a Rupinei telért, a mala sztenát és az első és második 

számú kament alkotja, ezen pontok mindegyikénél hason minőségű. 

Mindenütt repedezett, likacsos, nagy tömzsű és érdes kinézésű anyagot 

látunk magunk előtt, melynek repedékei és ürei porvás limonittel be van- 

nak vonva, mi az összes szirteknek sárgás és barnás küllemet szolgáltat. 

Az anyag friss törésében tömör, szálkás és homályos fényű szarukőre 

szása tt 
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emlékeztet, színe helyenként piszkos sötétszürke, másutt sötét zöldes- 

szürke, ritkábban világos szürke. 

A szarukőforma anyag gyakran igen finom szemcséjű kristályosan 

fénylő szürke és fehérszínű guarzba képez átmenetet. 

A teléranyagban mindenütt található felette apró pikkelyekben egy 

zöldes színű ásvány, melyet LosaAwicH S. M. a belgrádi egyetem nagyérdemű 

tanára új ásványnak ismert fel, és melyet cavalit;-nak nevezett el. 

A. Losawsicm ür által véghezvitt három vegyvizsgálat az új ásvány 
következő összetételét mutatja : 

Í EL; 19416 

IROSABAN a érte le ag DSL 55,99 6152 

Ghromoxyd, : $-t 14,59 140518) 9,82 

A Lrh cmitos Kol ELET SEATTLE] 16,60 14.14 

A KCZETLNTNT ENNÉL) 3 ENAVS 3.54 9.09 2,51 

MASORY lets ges geza 0 99455 1,28 

MaGNeSla ést 043 1,74 1,20 

Ghromitáses sas gyult 168 1,80 243 

ELYoT éva eze a 900 il) 0578 

VesztesBÉg st szt 15538 5 42 448 

Összesen 99.61 99.19. V 99.14 

GRODDECK tanár ezen ásványt tekintettel nagy kalitartalmára a chrom- 

csillámok közé tartja számítandónak; a vegyelemzésben kimutatott rend- 

kívül nagy guarztartalmat pedig onnan származtatja, hogy a vegyelemzés 

alá került anyag guarzzal volt keverve. 

A feljebb említett szarukőalakú, igen finom szemcséjű és likacsos telér- 

anyagot többnyire apró erecskék járják át, majd párhuzamosan egymással, 

majd hálószerűen, melyek részben fehér színű kristályos guarzot, részben 

táblásalakú barytot tartalmaznak. 

A teléranyagban előforduló ásványok közül a legfontosabb a cinna- 

barit, mely leginkább finom szemcsékben és poralakban, de gyakran jegeczes 

lemezes részletekben, végre ritkán rendkívül szép kristályokban is található. 

A tömött teléranyag helyenként oly finom szemcsékben tartalmaz 

cinnabaritot, hogy ez abban csakis a mikroszkop segélyével kimutatható. 

A legdúsabb érczek a likacsos teléranyag üreiben fordulnak elő. Gyak- 

ran hálószerűen igen vékony erecskékben járja át a teléranyagot a cinna- 

barit, minek folytán ez brecciaalakúnak tünik fel. 

A cinnabariton kívül találtatott még a higanyban szín-higany és mint 
nagy ritkaság calomel is. 

Megjegyzendő végre még, miszerint pyrit a higanyérczek egyedüli 
kísérője. 
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III. Az avalai higanybánya mívelésének fontosabb mozzanatai. 

1883 október havában indíttatott meg éjszaki irányban 40 meterrel a, 

Zsuplja szténa legmagasabb pontjánál mélyebben az úgynevezett Jerinatárna, 

mely 142 méterig serpentinben hajtatván először 10 méter meddő, utána 31 

méter higanyérczeket tartalmazó s végre ismét 11 meter meddő guarzot tárt 

fel, a nélkül, hogy az ezen guarztóömzsot fenn a Zsuplja sztenán éjszak felé 

határoló serpentin eléretett volna. 

Tömzsnek nevezem a Jerinatárna által feltárt telepet, mert idétlen for- 

májánál fogva egyrészt, mely a serpentinnel való érintkezésében a legtekervé- 

nyesebb képet tünteti fel, másrészt pedig tekintettel majdnem minden irány- 

ban való csekély kiterjedésére azt másnak elnevezni alig lehet. 

A tárnából nyugot es kelet felé a guarzban hajtott vágatok elseje szin- 

tén 30 meter vastag érczközt tárt fel. Végre egy a Jerinatárnát friss léggel 

ellátó légaknából 15 meterrel felette s azzal párhuzamosan hajtott vágat 

érczekre akadván és a régi evésekbe lyukasztván kimutatta, miszerint a 

tömzs éjszaki döléssel bír. 

Miután a Jerinatárna szintjetől a régi evésekig csakis 4—5 méternyi 

lémívelhető érczköz maradt, gondoskodni kellett Jó eleve egy mélyebb tár- 

náról, a melynek hajtása 5778 méterrel mélyebben a Jerinatárna alatt 1885-ben 

a Presitczai völgyből a legnagyobb erélylyel indíttatott meg. 

1886 augusztus havában ezen tárna majdnem keleti irányban már 

685 méternyire volt kihajtva serpentinben, s innen iránya éjszak felé for- 

díttatván egész hosszának 732-dik meterjében elérte szeptember havában a 

guarztömzsöt. Ennek üregei vízzel telve lévén, a tömzs feltárását csak is 

nagy küzdelmek mellett lehetett folytatni, míg az eleintén másodperczenként 

17 literrel jelentkező víz lassanként leapadt 3 literre. 

Most a feltárás erélyesen folyik nemcsak éjszaki irányban, de nyugot 

és kelet felé is. Az altárna érczközei már eddigelé 15 sokkal vastagabbaknak 

bizonyultak be, mint a Jerinatárnáéi, habár a higanytartalom alant valamivel 

csökkent. Sem éjszak, sem nyugat felé eddig az érczköz határa el nem éretett, 

s úgy látszik, mintha az érczoszlop dőlési iránya lenn is éjgszaknyugatnak 

tartana. Jelenleg mindenképen oda törekesznek, hogy a felső tárnával való 

összeköttetés mihamarább létesíttessék, mi végből a Jerinatárnából lefelé egy 

igen szép éreczközben hajtatik az összekötő akna. 

Az ércztermelés egyelőre mindenütt szünetel, és csakis a feltárási mun- 

kálatok szolgáltatnak némi jó minőségű higanyérczet. Igen helyesen járnak 

el, hogy a bányamívelés súlypontját, az altárnára fektetvén, az éreztermelést 

ennek tökéletes berendezéséig függőben tartják, miután ez által az érczter- 

melésnek és a termelt éreznek a kohóig való szállításának költségei nagy- 

ban apasztatnak. 
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A társulat mindenről gondoskodott, hogy az altárnai munkálatok befe- 

jezte után a termelést a legnagyobb mérvben megindíthassák. A. szükséges 

munkásokról és azok elhelyezéséről gondoskodva van, úgyszintén azoknak 

élelemmel való ellátásáról. Az érczek értékesítésére szolgáló kohó 3250 mé- 

ternyi távolságban az altárnától a Precsitczai völgyben körülbelől 800 méter- 

nyi távolban a Ripanj indóháztól nemcsak készen áll, hanem az abban vég- 
hezvitt próbaégetések kimutatták, miszerint annak berendezése minden 
tekintetben megfelelő. 

Kisérletképen itt 1885-ben 3000 kg. legtisztább minőségű higany 

állíttatott elő 1383 százalék tartalmu érczből. 

Könnyen megérthető ebből, mily fényes jövőt ígér az avalai higany- 

bánya, ha az itt feldolgozott ércz tartalmát összehasonlítjuk az 1882-ben 
Idrián kohósíitott érczek átlagos tartalmával, mely nem tett ki többet 0-9 

százaléknál. 

) A Jerinabányánál fekszik körülbelől 14000 metermázsa érczkészlet 

s ebből 4000 mm. választott érez ... ... ..-" 2"79/9-nyi fémtartalommal 

SOL srapTótétrez es sein tMykeeet 0-89/9-nyi ( 

SOKAK ( IE EETZBNI KEZTÁTN TESTE E TVT E 3"29/0-nyi ( 

végre 5000 még nem szemelt darabos érez 19/0 ftémtartalommal. 
Ismételem, miszerint az avalai higanybánya a legszebb jövőnek néz 

elé, miután érczei rendkívül magas higanytartalmúak és annak birtokosai 

eddigelé mindenben a legnagyobb szakértelemmel jártak el. 

Ha a társulat az eddig követett utat el nem hagyja, ha t. i. munkála- 

taiban ezentúl is az észszerű egymásutánt tartja szem előtt, akkor lehetetlen, 

hogy az ne prosperáljon és a többi tömzsökön később megindítandó mun- 

kálataiban is hasonnemű eredményre ne juthassson. 

Földtani Közlöny. XVII. köt. 1887. 11 
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KALINKÁN 

ELŐFORDULÓ ÁSVÁNYOK, AZOK KÉPZŐDÉSE ÉS TERMŐ HELYE 

CsezH LaJos-tól. 

(Előadatott a selmeczi fiókegyesület 1887. január 22-én tartott közgyűlésén.) 

Kalinka, Zólyom megyében, Végles helységtől D-felé 8 kilométerre 
fekszik. Kalinka helységtől 2 kilométerre D-felé a Liseczhegy É-oldalán két 

völgy veszi kezdetét, az egyik Kis-Szalatna felé, a másik Végles felé nyilván. 

E két völgy között fekszik az elhagyott kénbánya. I 

A kőzet, mely e kéntelepet körülveszi pyroxen-trachyt. A kéntelep 

maga módosüűlt közetekben fordúl elő. Nem találni szabályos teléreket 

vagy összefüggő telepeket, hanem csak többé-kevésbbé szabálytalan tömege- 

ket. Az egész előjövet egy solfatarai képződményre bizonyit, a melynél kénes- 

savas és kénhydrogén gázok-vízpára által kísérve, nagyobb hőfoknál a 

melléktömegeket és a trachytot átváltoztatták. A kovasav mint guarz oldat- 

lanúl visszamaradt, a calcium kénsavval gipszet, a vas és mangan a fölösleg- 

ben levő kénnel pyritet és hauerttet képezett. A hauerit benőtt jegeczekben 
vagy buzogányos összenövésben agyagban, gipszszel és kénnel fordúl elő. Az 

igen tiszta szép sárga színű és átlátszó ként részint fehér agyagban, részint 

kisebb-nagyobb likacsos guarz és meddő trachyttömbök között, pyrittel 

áterezett vagy gömbölyű gipsztömegekbe hintve az agyagban találni. A likacsos 

szövetű guarz üregeiben néha kén-, gipsz- és dolomit-jegeczek vannak. A gipsz 

részben szemcsés és szürke, részben fehér rostos, szép selyemfényű és sugaras 

állapotban az agyagban lép fel. Az agyag sötét-szürke. A hauerit és realgár 

gipszben kénnel találtatik. A hauerit-jegeczek néha fénylő világos színű 

pyrit-kristályokkal vannak megrakva. A hauerit társaságában még egy hús- 

veres és egy zöldes ismeretlen ásvány fordúl elő. 

A hauerit-et 1846-ban ADLER KÁRoLY fedezte fel. PATERA ADOLF Bécs- 

ben elemezte és határozta meg (Mn$2 — Manganbisulfuret). 

Áttérek most a fent említett ásványok termőhelyeinek közelebbi 

leírására. 

Az 1-ső nyilámot a József-akna telső kültárnájától számítva 10 ölre 
(bányaöl — 20247 m.) 1845 év tfebruárius havában kezdették meg és 1848 

év julius 5-én ahhoz egy leható tárnát csatoltak. 1848 évben az aknától Ny- 

felé a vágat 98 ölre volt hajtva és ácsolatlanúl állott. Ezen vágatban négy 

D-keresztezés van. A 3-ik ölben az aknától a D-keresztezés szilárd fehér 
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kovanddal hintett meddő gömbökkel kevert töltelékben hajtatott. Az érczes 

gömbök és a szilárd kőzet mellett a lágy agyagban a hawertt-et a fővágat 

palló keresztjétől körülbelől 5 ölnyi távolságban részint kristályos, részint 

halmaz állapotban találták. 

1845-ben, 14 ölre az aknától 2-ik D-keresztezésben az éreczes köz foly- 

ton dúsabb lett, később pedig egy selenttes ér jött, mely kevés kén-érezet 

szolgáltatott. A. keresztezés további hajtásánál 15"/0 kénérczek a legtisztább 

állapotban tárattak fel, s még tovább a termés kén anhydritben az egész 

vájatvég méreteit foglalta el. A. számtalan ér, melyeket a termés kén a 

mellékközetben képezett, agyag által tartatott össze. Később egy meddő ék 

elvágta az érczet, de annak áttörése után ismét gazdag érczekre bukkantak. 

Végre a lágy agyag kemény meddő szakadékokkal váltakozott, és a kén 

gyérebben fordúlt elő, míg a töltelékben gipsz- és kénnyomokkal hawerit is 

volt látható. A 3-ik D-keresztezésben 30 ölre az aknától szilárd kőzetben 

2 láb vastag kénércz-gömbök és a szilárd közet melletti lágy agyagban szintén 

találkozott hauerit. 
A. 2-ik nyilámot D-, K- és Ny-irányban a felső kültárnáról számítva 

20 ölben 1844 év november havában hajtották és annak K- és Ny-vágatában 

realgár-kristályok anhydrittel és gepszszel áterezett meddő pyrites és agya- 
gos kőzetben fordúltak elő. 

A Ny-vágatban D-keresztezésében meddő szakadékokkal, melyek gipszet 

tartalmaznak, agyagba burkolva tiszta kén és hawerit fordult elő. 

Kalinkán tudomásom szerint mostanáig hauerit-et más helyen, mint a 

fent említetteken nem találtak. 
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ANTTMONÉRCUZBÁNYÁSZAT KIRÁLY-LUBELLÁN LIPTÓMEGYÉBEN. 

GESELL SÁNDOR-tól. 

Az ezen érczelőjövetel leirására vonatkozó kéziratra a m. kir. földtani 

intézet könyvtárában akadván, nem tartom érdektelennek, az eddig még 

teljesen ismeretlen bányavidéket tisztelt olvasóinknak röviden bemutatni. 
A bánya a liptó-sz.-miklósi járáshoz tartozó király-lubellai község 

területén létezik, az utolsó postaállomás Német-Lipcse; a legközelebbi 

vasúti állomás pedig Tepla a kassa-oderbergi vasút vonalán. 

A bányászat a liptói havasok Prikra nevű hegyén nyittatott meg. 

Ha a Vágvölgyet elhagyjuk, a liptó-kis-olaszi vasúti megállóhelytől 

egyenesen déli irányban a Vág folyóba szakadó lubelkai hegyi patak men- 

tén, Kermes, Király- és Nemes-Lubella falukon át a hegy alján fekvő Klacany 

távolságra két részre elágazó völgy bal szárnyában, a Holy wyrch völgy- 

katlan oldalában a Prikrahegy alján, az első kutatások már 1801-ben 

megindíttattak ; a gránitból álló hegy csúcsa a gyalogfenyő régiójába 1300 "/ 

tengerszin feletti magasságra felér. Az  antimonéreczex guarztelérekben 

törnek, melyek déli csapás mellett keletfelé dűlnek. 

A cJosef Strobl gondnoki aláírással jegyzett kéziratban a feltárási 

munkálatok közben tapasztalt települési viszonyok következőképen ábrázol- 

tatnak. 
Mielőtt a szilárd tisztán gránitból álló anyakőzet eléretnék, agyagos és 

homokos földben, ezután durva homokban és hányaszerű közettörecsben 

haladnak, mely között éles szélű érczdarabok léteznek; melyek szerzőt 

azon következtetésre indítják, hogy azok egy összezűzott közel levő ércz- 

telérnek töredékeit képezik. 

Az éreztelértöredék nemcsak egyes helyeken szétszórva találtatik, 

hanem mindenütt a bányászat által elfoglalt területen és némelykor nagy 

éreztelérrőgök alakjában, úgy hogy egy hatalmas, a hegy tövében levő ércz- 

telér közellétére kell következtetni ; a szétszórva talált éreztelértöredék mellett 

mindeddig csak kisebb érczes guarztelérekre akadtak, de ezek is települé- 

sökben nagy zavargásokat tüntetnek elő és az eddig még fel nem talált nagy 

ércztelérnek mellékerei vagy kisérői lenni látszanak, gyakori dislocatiójuk 

pedig a nagy telér összezúzásának eredménye lehet. 

Szerző szerint mindeddig csak az érezterület felső részeit mivelték, 

középső és alsó részei még érmtetlenek volnának. 
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A lubellai érczbányákban kizárólag antimonérczeket fejtenek, melyek 

arzén- és rézmentesek és az ólomnak csak nyomát mutatják ; az érczek igen 

könnyen ölvadnak. 

Fzen bánya tehát a tiszta antimonbányák sorába tartozik. 

A Gavalovszky-féle prágai műszaki laboratoriumban 1875-ben ele- 

meztetvén, az antimonérczek tartalma a, következő : 

Kénes antimon .. 83"399/0, megfelel 59"55 "/o antimonfémnek 

Vaskéneg  -... 0-87 

Őlörroszeksérvesk . nyonia 

Arzén, réz, ón —- 

mTelérközet és SE UST0S 

100-34, 
Egy második ugyanott eszközölt elemzés szerint pedig a lubellai 

antimonérczek 85-439/o hármas kénes antimon mellett 61"25"9/0 szín- 

antimont szolgáltatnak. 

A bécsi cs. kir. birodalmi földtani intézet felvételei alapján a lubellai 

patak mentében átszelt kőzetek északról-délfelé a következők : 

Magura-homokkő és sulowi konglomerat (eocén), 

Neocommész, 

Vörös juramész, 

Vörös homokkő és guarzit, 

Fehér és vörös guarzithomokkövek és gránit. 

A bányát annak idejében vidéki földbirtokosok bányatársulattá alakul- 

ván, saját területökön nyitották, az erdő borította területet a  Prikra 

hegyen és közvetlen környékén a aMutunokv nevű hegykatlanban bányá- 

szati ezélokra reserválták. 1877-ben a bányamivelésnek nagyobb mérvben 

való megindítása végett kiterjedtebb előmunkálatokat foganatosítottak; így 

a 2-ik altárnában 68 ?V, a cGáborv altárnában pedig: 368 "/ hosszú vágatok 

megnyitása által. 
Nincs tudomásunk arról, hogy a lubellai antimonérczbányászat azóta 

milyen lendületet vett, de kivánatos, hogy ezen, a hiteles" elemzés szerint 

rendkívül tisztának mutatkozó antimonérezelőfordulás nagyban való értéke- 

sítése sikert arasson és az ottani szegény tót munkásnépnek állandó kereseti 

forrást nyujtson. 

x Az elemzés hiteles másolatát a mossócz-zniói járás (Stubnya fürdő) szol- 

gabirói hivatala igazolja 1878-ban. 
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A TURÁNI 

VAGY. ARAL-KASZPII MEDENCZE GEOLOGIAI VISZONYAIRÓL. 

MusKETrov V. J.-tól. 

(Ehhez a II. tábla.) 

MuskErov V. J. hét évi (1874—1880) középázsiai utazásaiban a 

Tien-san-Pámir hegységnek és a tőlük nyugatra elterülő sivatag alföldeknek 

geologiai tanulmányozását tűzte ki czéljául. Buvárlatainak első része nem 

régen látott napvilágot egy orosz nyelven irt vaskos kötetben, melyhez 

külön franczia szöveggel ellátott térképfüzet is van mellékelve. 

A megjelent I. kötet" a turáni vagy máskép, aral-kaszpi lapálylyal 

foglalkozik; első részében a tárgyra vonatkozó irodalmat kritikailag fel- 

sorolja, a második rész a medencze pusztai térségeinek geologiáját nyujtja. 

MusxkEerov e tartalmas kötete általános érdekű geologiai tételekről ad 

kimerítő felvilágosítást ; különösen az Aral- és a Kaszpi tó egykori kiterjedé- 

séről, a Feketetengerrel való összefüggéséről találhatni benne figyelemre 

méltó megfigyeléseket, melyek a turáni mélyedés egykori tenger elboriításáról 

fennálló nézeteket lényegesen átalakítani vannak hivatva. Nem kevésbbé 

fontosak azon tapasztalatok, melyeket Musxkzrov a futóhomok felhalmozó- 

dásáról és az Amu-derja medenczéjének változtatásairól közöl. 

A turáni medencze nem egy tekintetben rokon és hasonló multú 

Európa legnagyobb kontinentális lapályával, a nagy magyar medenczével. 

Kanyargó folyóinknak, futóhomok-térségeinknek geologiája még megoldásra 

vár; többszörösen tanulságos és érdekes ezért nekünk az, a mit MUSKETov 

az aral-kaszpi medencze egykori tengeri elborításáról és a futóhomok- 

képződményekről írt. 

Minthogy az orosz nyelv ismerete körünkben nincs elterjedve, rövid 

irodalmi ismertetéssel hasztalan utaltunk volna a könyv becses tartalmára. 

Ezért terjedelmesebb kivonat közlését határoztuk el; melylyel, az idecsatolt 

térképet is hozzávéve, kedves szolgálatot vélünk a magyar geologiának tenni, 

midőn az Alföld geologiájának tanulmányozásához a hozzá hasonló térsége- 

x Turkesztán. Geologiai s orographiai leirása az 1874-től 1880-ig terjedő 

utazáson gyüjtött adatok alapján. Irta: MuskErov V. J. 1. kötet két részben. 

A turkesztáni medencze, általános földtani térképével, 42 fametszetű ábrával, két 

könyomatú és egy szines kőnyomatú táblával. Szent-Pétervár, 1886. 
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ken gyüjtött fontos tapasztalatok segédforrását Lóczy LasJos tagtársunk 
és CsoPEY LÁSZLÓ úr szíves fáradsága nyomán kezéhez adjuk. 

A szerkesztőség. 

1. A turáni medenczéről általában. 

A turáni vagy arali medencze Turkesztán délnyugoti részét foglalja el és 

körülbelűl 1.210,000 km.? (22,000 geogr. négyszögmérföldnyi) területre szorítkozik. 

Határai nagyon szabályosak s a keleti oldal kivételével szinte egyenes vonalúak ; : 

csupán a keleti határ tér el ettől az ő zeg-zugos voltával. Nyugotról határt szab 

a medenczének : a Mugodsár-hegyláncez, az Uszt-Urt nevű magas fekvésű síkság, a 

rajta találtató Csink, és a Balkbanhegység. Az Uzboj (az Amu-derja állítólagos régi 

medre) alsó részeiben megszünik a jellemzetes hegyrajzi határ s a turáni meden- 

eze összeolvad a kászpii medenczével. Délnyugoti és déli határát a Küren- vagy 

Kopet-dag, a chorosszáni hegyek s a Hindukus alkotják. Keletre úgy szólván kettős 

nyelvvel vágódik be a környező hegyekbe. Az egyik a déli, mely kisebb terjedelmű 

s az Alaj-hegyrendszert elválasztja ai Hindukustól és egészen Badaksanig ér. Ezen 

terülnek el Khiva és Bokhara birtokai Mazar-1-Serif, Khulum, Kunduz és más váro- 

sokkal. A másik, az éjszaki nyelv, elkülöníti a Tien-san hegyrendszert a Pamir-Alaj 

hegyektől, egészen a Fergana hegylánczig terjed s az oroszok úgynevezett Fergana 

nevű tartományát képezi. 

Végre az éjszakkeleti határ összeesik a Karatan hegylánczezal, mely Dsulekig 

szinte egyenes vonalban terjed s a Karamurun és Szuusz-kara hegyekben végződik. 

Erre a jellemzetes határ eltünik és a turáni medencze a T1ili-kul, Arysz-kul és más 

tavak táján összefoly a Balkhas-medenczével. Innét kezdve az éjszakkeleti határt 

csak sejteni lehet, és nagyon valószinű, hogy átszeli a Beltau, Aktau, Kyzimcsik, 

Csubartube, Koszbüjruk stb. hegyeket. 
A medencze két délkeleti nyelvét vagy szárnyát a pamir-alaji hegységek 

nyugoti folytatását képező domborulat választja el; nehány hegyláncezból áll ez, 

melyek közül a Nurataut illeti az elsőség, mert azzal, hogy jó messzire nyulik éj- 

szaknyugatnak, két egyenlőtlen részre, a szyrderjai s az amuderjai medenczére 

osztja fel a turáni mélyedést. Ez a domborulat a folytatását képező, de elszórtan, 

szabadon álló pusztai hegyekkel egyetemben nemcsak hogy két részre szeli a me- 

denczét, hanem egyszersmind feltételezi a medencze középső részének hegyrajzi s 

geologiai változatosságát is. Csupán itt lépnek fel a 900 m.-t meghaladó hegyek 

és a régibb korszakbeli kőzetek; mert leszámítva ezt a középső részt, a turáni 

medencze lapályos természetű, jobbadán vízszintes rétegzetű, igen fiatal üledékek- 

ből való, melyek részben krétarétegekhez, de főképen a harmadkorra következő, 

sőt a jelen korban is képződő rétegekhez tartoznak. Az utóbbiak közt a subz;erikus 

és seolikus lerakodások jelentékeny területeket foglalnak el, s nem egy helyen 

tökéletesen elfedik a régibb képződményeket. 

Az seolikus képződmények nagyon változatossá teszik a turáni medencze 

orographiáját, halmos jellemet kölcsönöznek felszinének, és a teljes síkság hiányát 

okozzák még a középső részenis, pedig ott az altalajt képező rétegek vízszintes 

fekvésűek. 
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A medenczét két "részre bontó hegyeket a felgyürődöttek közé sorozhatjuk, 
a többi magaslatok a felhalmozódottak typikus csoportjához tartoznak. A. minő 
alakbeli változatokat a Szahara csak nyújt, szinte mindazok feltalálhatók itten is. 
Egyesek a tömeges kőzetek vízszintes telepeiből állanak, jellemzi őket a széles, la- 
pos tető, meg a sziklás lejtők, melyek nem gyéren lépcsőzetszerűen ereszkednek a 
lapály felé ; olykor merőben magánosan éktelenkedő, legkülönbözőbb alakú szik- 
lákat képeznek ; jogosan összehasonlíthatók a szaharai harakkal. Mások ellenben 
porhanyó, omladozó anyagból kerülnek ki, minő a homok, kagyló és márgatörme- 
lék. Alakjok nagyon különböző, s függ egyrészről ama térség átalános topographiai 
 jellemétől, a melyen keletkeztek ; másrészt a szél erejétől s irányától. Majd szabá- 
lyos hosszú hegysorokat képeznek, melyeknek gerincze egyenes vonalú, lejtői egy- 
formák; majd az ormok nagyon egyöntetű, kimeredésekkel csipkézettek, majd 
félhold az alakjuk, míg lejtőik teljesen különbözők. Az elsők képezik a voltaképi 
dimé-ket s megfe.elnek a szaharai széml-nek, a második alak a gurd-nak, s a har- 
madiknak helyi neve a barkhan, s vele egyenértékű a szaharai szif. 

A mi pedig azokat a mélyedéseket illeti, melyek a felgyűrt magaslatok közt 
csak úgy előfordulnak, mint a felhalmozódottak közt, bárha az utóbbiak közt 
nagyobb számban találhatók, ezek jobbadán a volt tavak medrei s száraz voltuk 

foka szerint takyr, kak és szor a nevök. A takyr teljesen kiszáradt üst, melynek 

sima agyagos felszine, különösen nyáron, olyan kemény, hogy a nehéz szekér sem 

hagy rajta nyomot. 

A khak vagy kak olyan sós mocsár, melynek nedvét a szél még el nem 

párologtatta egészen, és mely esős időben sós pocsolyává válik. A szor több-kevesebb 

mennyiségben sós vizet tartalmaz, szárádasközben knakká leszen, ha pedig 

az üstöt viz tölti ki, sós tóvá. Sok helytt eme mélyedések felszíne nemcsak az oczeán, 

de még a Kaszpi-tó felszínénél is alacsonyabban fekszik. 

E néhány tómedenczén s a két nagy folyón (Szyr- és Amu-derja) kívül csak 
nehány kiszáradt folyó-mederrel dicsekedhetik a turáni medencze felszíne ; eme 
folyómedrek közt legismeretesebb az Uzboj. 

A hegyek mentén elterülő keleti határszéleken a medencze 450—600 m. 

absolut magasságot is elér; a relativ magasság e tájon nagyon változatos, mi 

főleg a különböző kőzetek bonyolult siratigraphiai viszonyaitól függ. Itten épen 

úgy, mint a medencze közepén találtató kidomborodásnál is, vízszintes rétegekre 

nem akadunk; ellenkezőleg, ugyanazok az üledékek nagyon fel vannak bolygatva, 

(felgyűrve), a legkülönbözőbb szögek alatt összetorlasztva, s olykor felette zavart 

összehalmozódást képeznek, mely aztán többé-kevésbbé szabályos hullámszerű ma- 

gaslatoknak veti meg az alapját. A. keleti határszélnek a középtől elütő volta kiter- 

jeszkedik az egykorú, főleg a harmadkorhoz tartozó kőzetek petrographiai és 

faunistikus tulajdonságaira is. A. harmadkorú piros conglomerátok meg a nagy 

szemű mész- és vastartalmu homokkövek, melyek annyira el vannak terjedve, s oly 

jellemzők a keleti határszélre, nyugat felé haladva fokozatosan változtatják szinö- 

ket, összetételüket és szürke apró szemű homokkőbe mennek át. Az Amu-derján 

már nincs különbség a conglomerátok s a homokkövek közt. Eme kőzetek itten 

mazó homokkövek, melyeket a sötét iszapos márga vagy agyag át meg átsző. Kül- 

sejük és szerkezetük annyira elüt a keleti széleken előforduló kőzetekétől, hogy az 
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első látásra nagyon nehéz felismerni köztük az összefüggést, holott az egyik a má- 

siknak közvetetlen folytatása. 

A kagylómész-rétegek s az egész kagylópadok, melyek millió és millió har- 

madkori puhatestű állat héjjainak köszönik létöket, nyugot felé úgyszólván tel- 

jesen megszünnek, vagy csak elvétve merülnek fel kisebb vékónyfalu kagylókból 

keletkező halmazokban. 

A keleti részen szereplő s nagy területet felölelő hatalmas lősztelepek a 

continentalis futóhomoknak adnak helyet, melynek közepette csak elszórt terüle- 

tekben lép fel a lősz. 

A folyóvölgyek és tavak hatalmas görgetegei és conglomerátai helyett finom 

iszapot, homokot, agyagot és sós mocsárt találunk. A. szerves élet változatos, a 

kultivált oázisok bő s a lakosság sűrű voltát a szerves életben nyilvánuló egyhan- 

gúság, az oázisokban és a népességben mutatkozó nagy hiány váltja fel. Valószínű, 

hogy hasonló különbséget tárnak fela délnyugoti s a déli határszélek is, noha az 

sincs kizárva, hogy az eltérés kisebb fokú. Az egyikből a másikba való átmenetel 

annyira fokozatos, hogy a turáni medenczéről való mai ismereteinkkel nagyon 

nehéz megvonni köztök a határt. 

A turáni medencze geologiai alkotására vonatkozó észlelések a következők- 

ben foglalhatók össze. : 

A főszerep a harmadkori és a kréta-rétegeket illeti, melyeknek közepette csak 

elszórtan, inkább izolált szigetek alakjában lépnek fel a palaeozoi, a metamor- 

phicus és a kristályos kőzetek. Az elsők az egésznek mintegy 95"/o-át, az utóbbiak 

körülbelül 5"/0-át teszik. Az utóbbiak főleg a medencze határszélén, továbbá a 

szyrderjai medenczét az amuderjaitól elkülönítő Kyzyl-kumon jelentkeznek. 

Metamorph és massiv kristálykőzeteket találunk a Mugodsar pusztáján, diorit- 

szigetet a Csegana folyón, palaeozoi meszet a Karatauban. A keleti határszélen 

ezek a kőzetek egészen elszigetelten bukannak a felszínre. Így például az Urda-basi 

hegyek tertiür piros conglomerátoktól körülvett devon-mészből, márványból és 

pados elválású gránitból állanak. A Kazakurt hegység is nagyon érdekes pont. 

Hatalmas és sok kövületben bővelkedő karbon-mészkövön kívül előfordul benne 

a melaphyr s a teschenit a megfelelő tufákkal. Chodoentnél a Mogol-tauban szerepel 

a nagyszemű syenit, a syenit-porphyr, a diabas és a porphyrit. Ferganaban a Kara- 

tas hegysort a metamorph pala s a tömött diabas képezi. Szamarkandon túl a Kar- 

nak-hegyekben fellép a pala és a diorit, a ferganai Vaskapunál pedig a palaeozoi 

mészkő. Hasonló szigetcsoportokat tár elénk a Kyzyl-kum. Így a Szultan-uis-dagon 

előforduló kőzetek (calcit, gneiss, granit, diorit, porphyrit) lényegesen elütnek a 

tiensániaktól, a mennyiben jobban metamorphosak, mint emezek ; a granitok például 

közelebb állnak az uraliakhoz, mint a miket a Tien-san nyújt. Kristályos kőzetek 

(granit porphyrit-erekkel) bukkanak felszínre Krasznovodszk körül a Balkhán- 

hegyek folytatását képező Kurenin-dagban. 

A kristályos, metamorph és palxozoi kristályok után a keletkezés régiségét 

tekintve, a jura-systema következik, melyben a jura, rhüt és trias florájára 

emlékeztető növény-maradványok találtatnak. A jura rétegei bárha kevéssé vannak 

is elterjedve, mégis fontosak, mert kőszenet zárnak magokban. (A Bada és Szajram 

folyók medenczéjében és Ferganában). 

A kréta és a tertiür rétegek képezik az uralkodó kőzeteket; vastagságuk 
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Ferganában megüti a 600 m.-t, Hisszárban az 1520 m.-t. Dislocatiójuk tekinteté- 
ben két irány különböztethető meg, u. m. : az ÉK (4h.) és az ÉNy (8h.) A krétabeli 
üledékeket petrographiai szempontból nagy változatosság jellemzi ; találunk gipsz-, 
agyagrétegeket, porhanyós anyagokat, márgát, kagylómeszet (durvamész) és csil- 
lám- vagy vastartalmú homokköveket. 

A nyert palegontologiai adatok alapján ki lehet mondani, hogy a turáni me- 
denczében a harmadkor főbb képviselői feltalálhatók, de jellemök a különböző 
helyeken különböző. És mivel a kréta- és a tertiürsystemák fokozatosan átmennek 
egymásba, nyilván való, hogy a medenczét a krétakortól a felső tertiáridő végéig 
tenger borítototta, míg a jura idejében száraz volt az. 

A laza kréta és tertiür üledékeknek jutott osztályrészül, hogy a denudatio 
romboló hatásának jobban ki voltak téve, mint a többiek. Egyes helyeken e hatás 
megsemmisítve az ifjabb rétegeket, feltárta a régibbeket ; másutt a rombolás ter- 
méke posttertiár alakulásokat képezett. Ez utóbbiak is nagyon változatosak, erede- 

tiek s Turkesztánra nézve felette fontosak ; ezek födik a felszín nagy részét, miért 
is megismerésök érdekes következtetésre szolgáltat alkalmat ama változások tekin- 

tetében, melyeket a turáni medencze ujabb időben átélt, s melyek azt mai jellemé- 
vel ruházzák fel. 

Ezek közt első helyen állanak az aral-kászpii üledékek s a futóhomok. 

Az aral-kaszpii üledékek korra nézve az amuderjai pliocán homokkövek 

után következnek ; a kövületekben mutatkozó nagy szegénység miatt e kettő közt 

a határ meg sem vonható. Petrographiai alkotásuk mindenütt azonos; különbség 

legfeljebb annyiban mutatkozik, hogy az agyagos homokkövet a homokos agyag 

váltja föl. A Kyzyl-kum és Kara-kum üledékei palazontologiai tekintetben már vál- 

tozatosabbak. A Kara-kum sajátságaihoz tartoznak Cardium edule L., Dreyssena 

polymorpha WV. Bened.. Neritina litérata Fichw., áAdacna vitrea Fichw., 

Hydrobia. stagnalis L., a Kyzyl-kuméhoz pedig a Lithoglyphus caspius Krynitz, 

Hydrobia stagnalis L., Anodonta ponderata Pfr. és a Metschnikowia, tuberculata, 
Grimm nevü spongia. Ezek a fajok ugyanegy faunához tartoznak, mely az 

Aral és Kaszpi tavak járulékát képezi. Grimm a kaszpii molluskákat édes és 

félig édes félig sós vizűekre osztja. Eme molluskák tartózkodó helyének ismert 

mélységéből következtethető, hogy az aral-kaszpii üledékek sekély vizűek, ebből 

érthető, hogy maximális vastagságuk csak 9-144 m. (30 láb). A mi a víz sós 

voltát illeti, mindenesetre nagyobb volt a karakumi, mint a kyzylkumi partok- 

nál. És mivel a partok minősége a Kaszpi-tóban szintén befolyásolja az állat- 

világ elterjedését, ezt az ÁAral-tóra alkalmazva, következtetni lehet, hogy ennek 

keleti és éjszakkeleti partján már régóta sok volta futóhomok, a mi a kyzylkumi 

pariról nem mondható, hol a futóhomok jelenleg is a szárazföld s nem a tó felé 

irányul. 

Ámbátor ez ideig nem áll még annyi adat a tudomány rendelkezésére, hogy 

a kérdéses területen valaha elterülő földközi tenger kiterjedése, következőleg con- 

figuratiója és némely physikai sajátságai meghatározhatók legyenek abból az idő- 

ből, mielőtt a tengernek részekre válása megtörtént volna, mégis egyes határok 

pontosan megvonhatók s legalább nagyjából megközelítő kép nyerhető róla. 
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2. Az aral-kaszpii medencze területén egykor elterülő tenger határai. 

Az aral-kaszpii üledékeknek legjobban van kifejlődve a nyugoti határa. A 

kalmük pusztán töltött két évi tanulmányozás alapján Musketov határozottan 

állítja, hogy a Jergeni nevű magaslat valaha a Kaszpi-tó partját képezte, mely 

ennél nem is terjedett tovább, és csak is egy helyen alkotott keskeny s a pontusi 

medenczével összekötő vízszorost. A Manycstől délnek már bizonytalan a határ, de 

valószínű, hogy a Kaukazus hegylánezhoz közeledtében eléri a Kaszpi-tó mai part- 

ját. A Kaszpi-tó déli részében, t.i. a meddig Örményország és Perzsia hegyei ter- 

jednek, szinte összeesik a mai parttal. 

Az éjszaki határról merőben találomra szólhatni. A Volgán Czariczynnál 

észlelte Musketov a legéjszakibb előnyomulást; a Volgától keletre ismeretesek ez 

üledékek az Elton taván s tőle éjszaknak. Az alsó Volgától keletnek és túl az Ura- 

lon, a kirgiz pusztán constatálva van jelenlétük a Kaszpi-tótól nagy távolságban. 

A mint a mugodsári hegyekhez s az Uszt-urtra átcsapó déli folytatásukhoz 

közeledünk, a kérdéses üledékek megszűnnek, vagy helyesebben szólva az Uszt-ur- 

tot és a Mugodsar hegylánczot alkotó régibb kőzetektől megszakíttatnak. Sem az 

egyiket, sem a másikat nem borította az aral-kaszpii tenger, mindakettő hosszú 

és keskény félsziget vala, mely talán a Balkhánhegységig is elnyúlt. Ez a félsziget 

két külön részre osztotta a régi medenczét, a keletire és nyugotira ; a kettőt keskeny 

és rövid öböl kötötte össze, mely a Kis és Nagy-Balkhán-hegység közt feküdt, 

tehát épen azon a helyen, a hova rendesen az alsó Uzbojt helyezik. 

A keleti határról szintén csak nagyjából van tudomásunk. A. nyugoti határ 

összeesik a mugodsar-uszturti félszigettel ; és bárha az éjszaki jelentékeny tavolságra 

távozik is az Aral-tótól, mégsem lépheti át az aral-irtysi vízválasztást, mert 1. Nyu- 

got-Szibiria pliocán képletei élesen elütnek az aral-kaszpiaktól, 2. mivel a kétségte- 

len aral- kaszpii üledékeket az Aral-tótól éjszakra csak is vagy 200—300 km. tá- 

volságra constatálták. 

A déli határ bizonyos távolságban összeesik a Bukan-tau és Szultan-uiz-dag 

hegyekkel, mert a Kyzyl-kum magas síkság közepén sem aral-kaszpii, sem tertiár 

képletek nem találhatók. A Bukan-tautól keletre a határ bizonyára délre vág, de 

hogy meddig, nem tudjuk. Az Amu-derja is vajmi kevés útbaigazítást nyújt. Érde- 

kes, hogy a szarakamyoi medenczében karakorumi typusu üledékek vannak, mit 

az amu-derjai expeditió is constatált, mely azt a felötlő tényt is kétségtelenné tette, 

hogy a Szara-kamys és a Bala-isem nevű kutak közt az aral-kaszpii képletekben nincs 

meg az Uzboj medre, mely csak is Bala-isemtől délnek kezdődik. Sem az amu-derjai; 

sem a szyrderjai medenczében nincs meghatározva, meddig terjed a keleti s a déli 

határ. Nagyon valószínű azonban, hogy az aral-kaszpii üledékek keleten közvetet- 

lenül átmennek az Amu-derja pliocén homokköveibe, míg délen aligha elérik a 

mervi parhuzamos kört. 
S ha a határokat ilyen átalános vonásokban tekintjük, lehetetlen nem kö- 

vetkeztetni, hogy a régi medencze két elütő részből, a nyugoti és a keletiből állott. 

Az elsőt kaszpiinak, a másikat aralinak mondhatjuk. A nyugoti vagy a kaszpi 

nagyobb kiterjedésű volt, a kettőt csupán a Balkhán-hegység közt fűzte össze egy 
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tenger-szoros. A nyugoti rész volt a mélyebb, és változatosabb szerves élettel is 

dicsekedett ; tehát már ekkor meg volt köztük a ma meglevő különbség. 

Mindkettőben változatos alakú és nagyságú szigetek merültek fel; a keleti 

részbeliek nagyobbak és számosabbak valának, csupán a tenger déli része szüköl- 

ködött szigetekben. Délkeletről hosszu félsziget ékelődött belé, mely a Bukan-tau 

és Szultán-uiz-dag hegységekben végződve, közel jő Uszt-urthoz s az arali meden- 

czét a voltaképi arali és a szarakamysi medencezére osztja. A kettőt csatorna kötette 

össze, melynek nyomai az Ajbugir öböl kiszáradásával eltüntek. 

Tehát a régi aral-kaszpii medencze már legnagyobb viz-elborításának szaká- 

ban is különböző mélységű, különböző terjedelmű, csupán szűk szorosokon közle- 

kedő vízterületekből állott. A mint száradott a régi tenger, egyes részei egyre jobban 

és jobban elkülönültek, végre az összekötő csatornák is elzátonyosodtak, s a meden- 

czék elváltak. Mai ismereteink mellett nehéz meghatározni a részekre való bomlás 

rendét, de annyi kétségtelen, hogy a balkháni s az ajbugiri szorosok csak a leg- 

újabb geologiai korszakban tűntek el, és meglehet, hogy még a történelmi időben 

is megvoltak. i 

A száradásnak indult medenczét két nagy folyó, az Amu- s a Szyr-derja 

táplálta, melyek egykor gazdagabbak voltak vízben, mint mai nap. Az Aral-tó 

főtáplálója a Szyr-derja vala, ámbátor az sincs kizárva, hogy kezdetben az Akcsu- 

derjan át az Amuba szakadt volna. Az Amu-derját az Araltól eltérítették a 

Sultán-uiz-dag hegyek, s a folyó az Urun-derján ömlött a Szary-kamys üstbe. Míg 

ez az állapot fennállott, a Szary-kamys többé-kevésbbé önálló medenezét alkotott ; 

de miután az Amu fokozatosan vájta a Szultán-uiz-dagot, és egyre jobban és jobban 

keletre tért, sőt átszelve a hegyeket, uj medret választott, melyen az Araltóba 

ömlesztette vizét, a Szary kamys elvesztette vízadóját, a Kaszpi-tóval az Uzboj 

létesítette közlekedését megszüntette, aztán szakított az Arallal is, gyors szára- 

dásnak indult és mai nap közelg a végleges eltűnéshez. 

Az Aral-tó az elszakadás állapotában bizonyára zárt öblöt képezett, de midőn 

a Szyr- és Amu-derja változtatott irányán s belészakadt, megváltozott és terjede- 

lemben gyarapodott. Grimm faunistikus vizsgálódásai szintén e mellett bizo- 

nyítanak. De Grimm és Musketov felfogása közt van egy nagy különbség. Grimm 

a régi nézethez ragaszkodva továbbra is megmarad a mellett, hogy az Amu-derja 

(v. Oxus) egykor a Kaszpi-tóba szakadt, s hogy az Uzboj az Oxus régi, kiszáradt 

medre ; míg Musketov támaszkodva az Uzboj geologiai és orographiai alkotására, 

továbbá az ujabb kutatásokra, határozottan tagadja azt, hogy az Uzboj mint 

folyammeder valaha volt volna. 

A különvált Aral-tó az említett két folyótól vevén táplálását, édesebb vízűvé 

s egy időre nagyobb terjedelművé lett. Ámde a területi nagyobbodás nem tarthatott 

soká, csakhamar kezdődött a területi fogyás, mely mai nap is észlelhető. Bizonyára 

a. Kaszpi-tó is száradásnak indult, ez azonban még nincs kétségtelenűl bebizonyítva. 

A mi az Aral tavát illeti, ennek száradása kétségtelen. Az Ajbugir-öböl nem rég meg 

volt még, ma már kiszáradott. A Szary-Csegenak nevű öböl szinte teljesen tóvá 

változott. A kirgizek még emlékeznek arra az időre, midőn a mai Kamysly-bas nevű 

tó összefüggött az Arallal. És ez a kiszáradás elméleti szempontból is teljesen ért- 

hető. A klimatikus sajátságok óriási elpárolgást végeznek, mely felülmúlja a be- 

ömlő víz mennyiségét. Az Aralt tápláló folyómedenezék folytonosan iszapot hor- 
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danak a tóba, aztán meg magok is folytonosan csökkennek, mert a honnét erednek, 

ott a glecserek és a hómezők folytonosan kevesbednek. Sok mellékfolyó nem szakad 

már a főfolyóba ; a Csu és a Szarv-szu folyók már el nem jutnak a Szyr-derjába, a 

Zeravsan, a Karsi-derja el nem érik az Amu-derját. 3 

A felhozottak eléggé bizonyítják, hogy a turáni medencze folytonosan szárad 

folytonosan veszít tartalmából, de a minő arányban megszabadul a felszín a viztől, 

olyan mértékben válik a szél tulajdonává, mely aztán rajta mutatja be alakító ké- 

pességét. Ez a munka rég megkezdődött már és ma fokozott mértékben növekszik. 

Roppant nagy szerepet játszik ebben a folyamatban az éjszak-keleti száraz szél. 

Hogy ennek hatalmáról megyőződjünk, álljon egy kis táblázat, mely három észle- 

lési ponton végzett és 1875—1879 évig terjedő öt évi megfigyelés eredményeiből 

van merítve. 

A megfigyelés helye É ÉK K DK D DNy Ny ÉNYy Csendes 

Nukúsz ezi esd 2 19951 (15481 6904, 3394. 1844. 2134. 3584. 6324 5594 

Petro-Alexandrovszk 108241 14384 5944 3274 1784 1664 5064 2961 8914 

MAS Kkenntz es dezés e za 8064 2071 19254 195d 901 19041 39834 31924 

Ha a százalékszámításhoz folyamodunk, kitünik, hogy Nukuszban az É és ÉK 

szelekre 59,89/9-a jut az összes szeleknek; Petro-Alexandrovszkban 54.9"/, míg 

Taskentben 50,9"/0. Ezek a szelek leginkább nyáron és őszszel dühöngnek, télen 

és tavaszszal alábbhagynak. 

Álljon még ugyanazon helyekre vonatkozólag egy táblázat, mely ugyanazon 

öt évi időszak alatt az évi közép hőmérsékletekről, a maximum és minimumról, 

meg a csapadék mennyiségről ad felvilágosítást. 

közép évi 
A megfigyelés helye hőmérsék Maximum Minimum Csapadék 

NÜLÜSZZÜSÉRE 100 ÉNNÁT 104082) 40,6 971 M3sA 

Petro-Alexandrovszk ... ... 128.  41,7 238 612 

as kertát es ol tel rdásay sz 14,6 40,9 198 2882 

Ilyen és hasonló adatok birtokában jogosult Musketov eme nyilatkozata: 

c A turáni medenczében, de kivált a Kyzyl-kumban, a magas évi hőmérséklet (11, 5, 

1220) mellett a É és ÉK szelek uralkodnak, melyek az év legnagyobb részében fúj- 

nak, legnagyobb arányokat öltenek a legmelegebb és legszárazabb időben, azaz : 

nyáron és őszszel, mikor a hőmérsék 40—429-ra is fölemelkedik. Ezek a szelek, 

úgy szólván, nem is adnak csapadékot, és a magas hőmérséklettel párosulva roppant 

elpárologtató erőt képeznek, mely száraz időben több százszorta meghaladja a kép- 

ződő csapadékokat. Nyilvánvaló, hogy mindezen tényezők nagyban előmozdítják 

az egész tájék gyors száradását, azaz : elpusztítják a volt tavakat, elzátonyosítják a 

folyókat, megapasztják az Aral tavát, vagy a mi egyre megy, siettetik a partoktól való 

távozását. Ilyen viszonyok közepett, midőn a futóhomok egyre jobban és jobban 

terjed. nem tulajdoníthatok nagy fontosságot ama tervnek, hogy az Amu-derja 

medrébőleltéríttessék, mivel — szerintem —az általános változásoknak olyan különös 

esete, mely észszerűen csak akkor leszen megoldható, ha az általános viszonyokat 

tanulmányozzuk, ha a felület egyes elemeire való befolyásukat kikutatjuk, és erre 
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nem elég, hogy csupán az egy Amu-derját, ha még oly tökéletesen is, tanul- 
mányozzuk.s 

3. Az Amu-derja építő és romboló munkája. 

A görögök Oxusa, az arabok Dsejchunja nemcsak a turáni medencze, hanem 
az egész Turkesztán éltető ere is. Eredetét a Pamir fensíkon veszi, de vajjon a 
Pjands avagy az Akszu (másképen Murchab) képezi-e folytatását, arról tudomásunk 
nincsen. Legjobb egyelőre onnét számítani az Amu-derját, a hol az utolsó nagy 
mellékfolyó, a Vachs ömlik beléje. Felső folyásában és forrása vidékén a hegyi 
folyó jellemét viseli magán; massiv, főleg kristályos és metamorph kőzetekből 
alkotott hegylánczokat szel át, merész, olykor derékszögű kanyarulatokat teszen, 
szűk, sziklás szorosokban gyorsan rohan lefelé, és igen sok mellékfolyóval rendel- 
kezik. A Vachs folyó torkolatánál elhagyja a régi üledékeket, a gyors folyású hegyi 
folyóból fokozatosan alföldivé válik. A Kila-vamarnál és Khila-ehumbnál inagas- 
sága 1828—2133 m., a Vachs és Szurchán torkolatánál mintegy 300 m., míg Kelif- 
nél 230 m.-ig ereszkedik. Ezt a rohamos ereszkedést nemcsak a térségnek nyugat felé 
való lejtése, hanem az a tetemes meder-elmosás is feltételezi, melyet Kulyab alatt 
a porhanyó tertiür kréta-üledékekben végez. Mikor aztán kiér a lapályra, pár 

kilométernyire terjedő ártért alkot, melyet az odavaló lakosság tugáj-nak mond és 
termékeny talaját buzgón kihasználja. 

A harmadkori rétegek a jobb parton, hihetőleg Kulyabtól keletre, érnek 

véget ; hogy a balparton hol van a határuk, azt csak hozzávetőleg lehet megállapí- 

tani. Valószinű, hogy a k. h. 879 59" 15"-nél (Greenwichtől számítva) nem terjed 

tovább keletre. Kunduztól nyugotra még feltalálhatók ; Balchnal és Mazar-i-Serifnél 

constatáltattak ; Mervnél, továbbá a Kusk folyón, Szerachsznál a Tedsen folyón, és a 

Kopet-dag hegyekben szintén megvannak. E szerint a Tien-san előhegyeinek, az 

Alajnak és a Pamirnak harmad- és másodkorú üledékei bizonyára ugyanazon jelle- 

műek és egyazon vastagságúak: az Amu-derja bal partján, jelesül: a Hindukus elő- 

hegyeiben és a Kopet-dagban levőkkel, és szakadatlan lánczolatban érik el a 
Kaszpi-tavat. Ezek képezik a turáni medencze központi részét; helyenkint elérik 

a folyót, magas partokat képeznek és Kelifnél, Kerkinél, Csardsujnál és egyebütt 

gyönyörű feltárásokat nyújtanak. Sok helyütt azonban, hol a víz rombolása nagy, 

eltávoznak a folyótól, s a futóhomok, sós mocsárok és lősz vonnak rájok takarót. 

Kelif városánál 4587 méterre (215 öl) szorul össze a folyó, pedig e pont 

fölött 1706—1280 m. (800—600 ölnyi) szélességű. A víz sebessége itten óránkint 

mintegy 8 km., de e szoros alatt már csak 5—5Ve km. Az a szikla, melyen Kelif 

városa fekszik, s a tőle éjszakra eső sziklák, merőben kemény voltuknak köszönhe- 

tik eddigi fenmaradásukat, sőt a folyóból is ki-kiállnak, mitől a voltaképi vízmeder 

Bykov adatai szerint csak 397"37m.(185 öl). Ez a legjobb átkelő az egész Amu-derján. 

Az itteni oolith-mészkő daczolni tudott az árral. Kelif városánál a Kham-tag hegyek 

a jobb parton két hegylánczot képeznek. A Dsita-tag és folytatásuk a Kham-tag 

hegyek egykor jelentékeny akadályt képeztek az Amu-derja útjában ; soká birkozott 

velök a folyó, míg megvethette mai ágyát. Nagyon valószínű, hogy vagy megkerülte 

a hegyeket, vagy nagy tóvá ömlött szét előttük, mint részben a Kelifen felül 

található hatalmas tavi üledékek" bizonyítanak is. Kelif alatt legott megváltozik 
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folyása ; mint a ki megszabadult a gáttól, szinte ÉNy-nak fordul s és majdnem az 

Araltóba szakadtáig megtartja ezen irányát. 

Kelif városától kezdve az Amu-derja nyugoti iránya éjszak-nyugotivá válik ; 

maga a folyó szélesebb medret ölt és növényekben gazdag tugajok (árterek) 

közt folydogál tova. A chodsa-szolori átkelő alatt a jobbparton látjuk az Agysz-tau 

hegységet, mely a sir-abadi Kujtyn-tau visszhangjának tekinthető. Homokkő, osz- 

trigás, krétás mészkő, gipsz és más efféle kőzetek alkotják. A jobb parton levő 

szakadékok kétségtelenül bizonyítják, hogy egykor ezen hegység is akadályt képe- 

zett az Amu-derja útjában, sőt előtte feltalálhatók azok a tavi üledékek is, melyekkel 

Kelif előtt szintén találkoztunk. Tehát itt is küzdött a víz a hegységgel, míg végre 

beteljesült a hegyen, hogy vgutta cavat lapidem. 

Az Amu-derján lefelé haladván, következik a Felizidan-tau hegység, mely- 

nek a folyó jobb partját alkotó szakadékai azt mutatják, hogy a vízár sokat mosott 

rajtok. A mi a hegyalkotó tertiár mészkő petrographiáját és kövületeinek jellemét 

illeti, ez teljesen azonos azzal, mely Taskentnél a Kaplan-bek s a Kunguz-tau 

hegységek sajátja. Találunk bennök Cerithiumot, Modiolát, továbbá a lakosság- 

tól kihasznált gips-rétegeket. A mészkő fölött szürke meg vöröses, és könnyen 

porló homokkő-rétegek vannak. Megjegyzendő, hogy a homokkő olykor a mészkő 

alatt fekszik, a mi arra mutat, hogy a tertiár kőzetekben az oroszlánrész a homok- 

követ illeti, míg a mészkő úgyszólván csak különálló padokat képez. A Kelif váro- 

sától Kerki városáig megfigyelt s geologiailag azonos hegysorok alkotó kőzeteinek 

stratigraphiai jelleme azt bizonyonyítja; 1. hogy nagyságuk éjszakfelé kisebbedik, 

2. hogy a rétegek megbontott (felgyűrt) volta is ugyanabban a fokban csökken. 

Dülésük lankásabbá válik; a Felizidan-taunál a rétegek hajlása ÉNy (10 h) sa 

dűlés szöge meg nem haladja a 1097-ot; Kerkinél a Kerkicse-tauban már csak 5?. 

Az Amu mellékén található rónák geologiai alkotásának kiválóan jellemző sajátsága. 

hogy a kréta, de főleg a tertiár kőzetek vizszintes rétegeket képeznek. 

Kerkinél észlelhető először, hogy a folyó keleti irányt vesz ; ugyanis a bal part- 

tól távozik, míg a jobb partot erősen mossa ; a jobb part mentén van a folyam 

sodra s legmélyebb medre. 

Kerki alatt ismét kiszélesbül a folyó, folyása nyugodtabb, oldalain több a 

tugaj, esése csökken, sebessége és partmosó ereje szintén. 

A jobb part mosásánák legeclatansabb példája a Burdalyk városához 

közel fekvő Kultak nevű falu, hol a jobb part mintegy 1.5 m. (5 láb) magas 

verticalis szakadék a vízszín fölött. Ezt a partot lent folyami homok, fent vékony 

homokos agyag képezi. A jobb partról folytonosan földdarabok omlanak a vízbe. 

A hol Musketov csolnakja kikötött, .ott a part rombolása olyan gyorsan ment végbe, 

hogy 3—4 óra alatt mintegy 230 mét.-nyi hosszúságon 4 mét. szélességű part esett 

a víz sodrának áldozatúl. Ez a rombolás okozza, hogy a jobb part cultivált része foly- 

tonosan kevesbedik, mit a lakosok is bizonyítanak. Némely helyen nem lehet állni egy 

óra hosszat a parton a nélkül, hogy partszakadás veszélye ne érjen, s a szakadás, 

főleg éjszaka szünetlenűl hanozik. A jobb part gyors elmosását azonkívül, hogy 

a folyó a Baer törvénye értelmében keletre törekszik, nagyban előmozdítja magá- 

nak a partnak alkotása is, állván porhanyó homokos-agyagos folyami üledékekből. 

Burdalyk alatt 6 km. távolságra Kosk nevű vár van; ettől lefelé a jobb part el- 

mosása egészen Narazym városáig észlelhető. A lakosok egybehangzó nyilatkozata 
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szerint Ak-kum falu közelében nem rég több helységet elmosott az Amu, melyek 

tőle 200—400 m. távolban feküdtek; az ő helyükön ma mély víz folydogál. Más 

falvak pedig közel állnak a pusztuláshoz, egy részöket már elhordta az ár; sok udvar 

és magános ház ott áll a parton s a legelső partomláskor az Amu hullámai lesznek 

sírjaik. A folyóról tékintve, olykor szomorú képet lát a szem; a ház felét elvitte a 

hullám, másik felében ott kuncsorog gazdája vagyonostul. A partrombolás és a ke- 

letre fordulás műve rohamosan halad. A lakosok egybehangzóan állítják, hogy a 

folyó az utolsó 23—30 év alatt legalább nyolcz km.-nyire keletre tért, s hogy a 

balparti helységek kényszerültek ehhez szabni öntöző csatornáikat, ellenben a jobb 

partiak elvesztvén földjüket vagy a bal partra költöztek, vagy pedig elszéledtek. 

Tizenöt év előtt a narazymi régi vár a jobb parton 3 km.-nyire nyugotnak feküdt 

az ujtól ; ma az Amu már az új vár falai alatt nyargal, míg a régit teljesen elmosta, 

melynek helye már a bal parton van. Ez a keleti törekvés aztán nemcsak, hogy 

embereket juttat koldusbotra, hanem a megmunkált területeket is csökkenti, és a 

futóhomokkal szövetkezve, Isten olyan csapását képezi, melylyel az itteni szívós 

lakosság sem bír megküzdeni. 

Ugyanez a jelenség tapasztalható Csardsuj környékén Ildsik mellei és másutt 

is. Nagyon érdekes látványt nyújt a szemnek a jobb part akkor, midőn a futóhomok 

űzi rajta játékát. A buczkák homokja felgyülemlik a merőleges parton s mihelyt 

kis szellő rezegteti meg a levegőt, homokesést képez, mely párkányról párkányra 

hullva eredeti látványnyal lep meg. Ilyen homokesés akkor is észlelhető, midőn 

az Amu tükrén a szél egyetlen hullámot se vert. 

Csardsuj városa a folyó bal partján, lősztalajon fekszik ; arról nevezetes, hogy 

sokáig vittatták, hogy az Amu-derjának Csardsuj mellett van régi kiszáradt medre. 

Ámde Konsin és Lesszar kutatásai kétségtelenné tették, hogy ebből egy szó sem 

igaz, mit a lakosok is megerősítenek. 

Ságán nevű falunál két ágra szakadt a folyó, a jobb ág szintén egyenesen 

éjszaknak folyik és roppant erővel mossa alá a Kalyat hegységet. Ilcsiknél a két ág 

egyesül. Itten a jobb part elsodrása szintén igen rohamos. 

Ucs-ucsák alatt 452 m.-nyire (168 ölnyire) összeszorul a folyó, melynek partjai 

szépen feltárják a rétegek fekvését. Az osztrigamész a kréta rendszeréhez tartozik, 

sárgásfehér színű; míg e fölött a buczkaalkotó tertiür piros homokkő található. A 

rétegek felgyűrése, bár kis mértékben, ujra itt észlelhető először. 

A Dul-dul-atlanga szoros alatt a folyó újra kiszélesbül, a kréta mészkő eltü- 

nik, s az agyag, márga s a homokkő vízszintes rétegei bukannak fel. Ak-gasztanál 

az ÉNYy irányt délivé változtatja, de Pitnyáknál visszaszerzi előbbeni irányát, és a 

Tyuja-bojun szorosban átszeli a meredélyt. Ettől kezdve a partok jelleme egészen 

megváltozik ; addig a jobb part volt a meredek, s a bal a lankás, Tuja-bojun alatt a 

jobb leszen lankássá s alacsonynyá. A tuja-bojuni rétegek a felső homokkő kivéte- 

lével a krétarendszerhez tartoznak. RomawovszkIJ a következő fajokat különböz- 

teti meg bennök: BEocenbeliek: Ostrea Lelmanmi Rom., Turritella camoidea. 

Sow. : krétabeliek: Ostrea Oxiana  Rom., Gryphaea vesicularis LaMmx., Ercogyra 

lateralis, Er. inflata Say, Anomia cripto-striata Rom., Matherontana stb. 

A Petro-Alexandrovszk erősségtől éjszakkeleti irányban az Amutól távozva, 

ott a hol a Kukcsa nevű kút van, találunk egy kiszáradt folyómedret, mely mere- 

dek partú óriási mély utat képez. A partokat réteges szürke agyag, csillámos 
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homokkal vagy agyagos löszszel keverten alkotja ; az üledékek petrographiai tekin- 

tetben mit sem különböznek az Amu mai üledékeitől, és az Anodonta cellensis. 

folyami kagylót is tartalmazzák ; a rétegek nem symmetrikusak, kis területen ékala- 

kúak, mi szintén jellemzi a folyami üledékeket. A meder alján 3 m. mély, sósvizű 

Kukcsa nevű kút van. Erről a régi mederről 1877-ben SzoBonev tett először emlí- 

tést, ki azt Akcsa-derja néven rajzolta fel a báró KaAuLBaRs munkájához mellékelt 

térképre ; BARBoT DE MARNY és SzJEvERCZOv szintén tudnak róla. 

És most szóljunk az Amu-derja déltájáról. Ez a nagy terület eléggé egyhangú 

lapályos róna, melyet sűrű nádtól fedett piszkos szürke iszapos agyag alkot; a 

rónán egyes magaslatok emelkednek, minők a Bel-tau, Burly-tau, Kube-tau, Kas- 
kana-tau. Ezek a delta porhanyós üledékei közt szigeteknek tünhetnek fel, régibb 
kőzetekből állván. A delta Nukusz városánál kezdődik, hol a folyó több ágra szakad. 

Az Araltóba három ágban szakad, legnyugotibb a Taldyk, legkeletibb a 

Kuvancs-derja vagy Kuvans-dsarma, és az Ulkun-derja a középső. A delta agyagos- 

homokos vagy iszapos-agyagos üledéke lényegileg miben sem különbözik azoktál, 

melyek a delta fölött találtatnak. Az a zavarosság, mely a folyó vizének barna-sárga, 

szint kölcsönöz, egészen leülepszik a deltában olyannyira, hogy a folyó egészen 

tisztán, átlátszóan szakad a tóba. Az utolsó évek kutatásai alapján ismerjük az 

évenkinti üledékek alkotását és mennyiségét. ScHMIDT szerint az amu-derjai iszap 

normalis talajt képez; a termékenységhez megkivántató minden kellék megvan 

benne, s ebben a tekintetben mit sem enged a Nilus iszapjának. A mi pedig a leüle- 

pedő iszap mennyiségét, vagy, a mi egyre megy, a delta növekedésének sebességét 

illeti, DoRaxpr-nak Nukusznál tett egy évi megfigyeléséből következik, hogy az 

Amu folyó egy év folyamán 80,345 millió kg. 20"/o vizet tartalmazó nyers iszapot 

képes lerakni. Emez évi lerakodás köbtartalma 44854,000 m?, a miből olyan 

hasáb kikerülhetne, melynek alapja 1 km? és magassága 44854 m. Mivel az Aral 

közepes mélysége meg nem haladja a 75 métert, az Aralba jutó leülepedő iszap 

minden száz évben közel 100 km-rel (87 verszt?) nagyobbítja a delta területét; a 

delta ilyen növekedése s területének ismerete mellett, mely körülbelül 11.400 km2-re 

(10,000 négysz. versztre) tehető, Aleniczyn számítása szerint a delta mintegy 
12000 év alatt keletkezhetett. 

4. A futóhomok szerepe és alkotásai. 

A Kara-kum és a Kyzyl-kum sivatagokban a különböző alakú és telepedésű 

futóhomok halmai arra vallanak, hogy eredetök többféle. A futóhomokokat alko- 

tásuk neme szerint két főtypusra, u. m. a dünékre és a barkhánokra. (homokbucz- 

kákra) lehet osztani. A dünék a víz és a szél együttes közreműködésének köszönik 

létöket ; ezek hosszú sorokat képeznek, melyek csapása mindenkor megegyez a 

közeleső part irányával. Tengerparti és folyamparti dünéket kell megkülönböz- 

tetni. Az utóbbiak aránylag véve jelentéktelen kiterjedésüek, csapán némely folyók 

völgyeire szorítkozván, minők az Amu-derja, Szyr-derja, Szurchan stb., de akkor se 

mindenütt, csak némely helyeken. Nagyságuk szintén jelentéktelen, a magasság . 

3—47/2 m., a hosszaság 30—45 m. Petrographiai tekintetben jellemzi őket az, hogy 

mindig folyami agyagos homokból állanak, melynek ismertető vonása az aczél- 

szürke szin, s mely olykor-olykor a Helix, Anadonta, Limnaeus szárazföldi és 

Földtani Közlöny. XVII. köt. 1887. 12 
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folyami kagylók töredékeit tartalmazza. Különösen typikus voltot nyer e fatóhomok 

Kelif és Kerki városoknál. A mi pedig a tengeri dünéket illeti, azok jóval kiterjed- 

tebbek, óriási térséget foglalnak el kivált a Kyzyl-kum éjszaki részében s a Kara- 

kumban magas rendeket alkotnak, melyeknek hossza megüti, sőt felül is mulja az 

"2 kmt, s melyeknek magassága eléri a 15 métert is. (MuskEerov megjegyzi, hogy 

1880-ban erről irott tanulmányában tévedett, midőn 21 méterre (707) tette a 

magasságot.) Ezek a typikus dünék az Araltenger visszahúzódásakor egyfelől a 

tenger hullámainak partra gördülései, másfelől az állandó tengeri szelektől kelet- 

keztek, a mi egyszersmind megmagyarázza csapásuknak a tengerpart irányától való 

függését ; következőleg létrehozásukban nem annyira az éjszakkeleti, mint inkább a 

helyi, hogy úgy fejezzük ki magunkat, a parti szelek szerepeltek, melyek tudvalevő- 

leg minden huszonnégy órában periodikusan váltakoznak, nappal a tenger, éjjel a 

száraz felől fujván. A tenger hullámai szétmorzsolják a partok közeteit; részben 

kiválasztják az apróvá vált anyagot s kivetik a partra. Ez az anyag már teljesen ki 

van készítve, azaz eléggé apróra zúzva arra, hogy a gyenge szél 15 átidomítsa, 

mely utóvégre is parti dünéket alkot belőle. A dünék felhalmozódását megkönnyíti 

még az is, hogy az Araltó partjait alkotó közetek legnagyobb része a porló, homo- 

kos-agyagos aral-kaszpii üledékekhez tartozik; nagyon természetes tehát, hogy 

ezekben a dünékben nem gyéren bukkanunk az említett üledékeket jellemző 

kagylókra. A mondottakból kiviláglik, hogy a dünék alkotásában a főszerepet játsza 

maga a tenger, vagyis a tenger vize és a tengeri szelek; ez teszi ért- 

hetővé azt, hogy irányuk változása a part irányának változásával lépést tart. 

A Kyzyl-kumban például dominál az ÉK-irányú, mert az Aral partja is hasonló 

irányú ; a Kara-kumban ellenben az ÉK-irányú halomrendeken kívül ÉNy-, NyÉ- 

irányuakat is találunk. BoRscsov adatai szerint hasonló jelenséggel találkozunk az 

Aral éjszaki és éjszak-keleti partjain is. A. tengeri dünék homokja petrographiai 

szempontból világos, helyenkint egészen fehér, helyenkint pedig világos-pirosas- 

szürke szinével eléggé elüt a folyami dünék aczélszürke szinétől. Azonfelül a homok 

petrographiai és palaeontologiai sajátságai is rávallanak az aral-kaszpii üledékek- 

ből való eredetre, csakhogy a szemek jobban vannak meggömbölyítve ; úgy szintén 

kiterjedésök is szoros kapcsolatban áll az aral-kaszpii üledékek kiterjedésével, a 

mennyiben az utóbbiak határán túl ilyszerű homok-felhalmozódások nem fordultak 

elő. A legtypikusabb, hogy úgy mondjuk a kezdetlegés alakban levő dünék csakis 

vagy a tenger mai partjai mellett, vagy tőlük nem messze találtatnak, miből követ- 

kezik, hogy a régebbiek annyira át vannak már alakítva, hogy eredeti alakjukat 

elvesztvén, átmenetet képeznek a homokhalmok másik typusához — a voltaképi 

barkhánokhoz. 

A barkhánok a futóhomok olyan képződményei, melyeknek keletkezésében a 

szél játszotta a főszerepet. A dünékben a szél csupán folytatja a víz munkáját. 

A barkhánok felépítését kezdettől végéig a szél végezi. Minél erősebb, minél állan- 

dóbb a szél, annál tisztább a barkhán typusa és annál nagyobbak méretei. A dünék 

különböző éghajlat alatt képződhetnek, a barkhánok csak bizonyos klimatikus fel- 

tételek mellett jöhetnek létre. A dünék származása gyakran függ a part közeteinek 

petrographiai jellemétöl, például a franczia land-ok dünéi a kemény közetek fel- 

léptével megszünnek. A barkhánok nem szorítkoznak valamely vízmedenczére, 

mint pl. a tengeri s a folyami dünék; hanem felmerülnek a száraz föld minden 
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kopár felszinén, mely a hőmérséklet jelentékeny változásai mellett a szél hatásának 

ki van téve, előjönnek a legkülönbözőbb korú kőzetek felszinén is. Igaz ugyan, hogy 

a turáni medenczében főleg a harmadkori üledékeken pontosulnak össze, ámde mi 

sem gátolja őket, hogy a jóval nagyobb fajsúlyú, sőt a kristályos tömeges kőzetek 

felbomlásából is ne kölcsönözzenek anyagot, mint ezt az Ili völgyének barkhánjai 

bizonyítják, melyek kemény orthoklas-porphyrokon nyugszanak, és miről a Szaha- 

rában utazók is tanuskodnak, hol még a basalt-sziklákat is elporlasztja a levegő, s hol 

ezek is anyagot szolgáltatnak a futóhomoknak. Nagyon valószinű, hogy a részletesebb 

kutatások hasonló tényeket derítenének fel a turáni medenczében is. Már a barkhá- 

nok alakja is annyira jellemző, hogy a dünékkel össze nem téveszthetők; de meg 

kell jegyezni, hogy ez a typikus idom csak is sík területen tünik fel, míg egyenetlen 

talajon váltakozik a barkhánok alakja, az alaptalaj topographiai jellemétől függvén. 

Az Araltó keleti partján, sőt a Kyzyl-kumban is az aral-kaszpii üledékek kezdetén 

a dünék és barkhánok annyira  összekeverődnek, hogy egymástól meg sem 

különböztethetők. 

A mi a barkhánok homokjának petrographiai tulajdonságait illeti, ezek nem 

állandók és attól a kőzettől függenek, mely keletkezésökhöz megadta az anyagot. 

A Kyzyl-kumban a kréta, tertiár, aral-kaszpii, sőt folyami üledéken is vannak bar- 

khánok ; nyilvánvaló tehát, hogy homokjuk sem azonos, tekintettel arra a kőzetre, 

melyből keletkezett. Így példáúl a Khracs hegységben ez a homok márgás, mert a 

márgás tertiár homokkőből keletkezett ; a Tadsi-kazganban krétás, Kelif városánál 

folyami stb. Szóval a barkhánok homokja eléggé változatos petrographiai tekin- 

tetben. 

A typikus dünék, különösen a régebbiek, nem ritkán a felismerhetetlenségig 

elváltoznak. Ennek oka abban keresendő, hogy az éjszakkeleti szél elegendő kész 

anyagot találván bennök, barkhánokká alakítja őket; ha ez utóbbiak alakja typi- 
kus, mindenha megkülönböztethetők a dünéktől, de ha egyenetlen talajon kép- 

ződnek és épen olyan hosszas lánczokat képeznek, ebben az esetben nehéz őket 

megkülönböztetni a dünéktől, kivált ha irányuk a véletlen kedvéből összeesik a 
közeli part irányával. Ilyen átmeneti alakok találhatók a Kyzyl-kum éjszaki részében. 

Noha a barkhánok a Kara-kumon s a Kyzyl-kumon mindenütt előfordulnak, 

legtisztább typusuk mégis csak a Kyzyl-kum déli részén található, hol mint ilyenek 

óriási területet foglalnak el, mindenkor a harmadkori homokkövek elmállásából 

keletkező egyazon vereses homokból állanak, mindenkor ugyanaz a kúpszerű 

félhold alakjok van, 12 m. magasságot elérnek, de olykor a 30 m.-t is megütik. 

A Kyzyl-kum s a Kara-kum éjszaki részében tiszta typusú barkhánok csak elvétve, 

akkor is csak sík területeken fordulnak elő, míg a legtöbb esetben összekeverednek 
a dünékkel. 

A mondottakat összefoglalva kitetszik, hogy a Kyzyl-kum és Kara-kum éjszaki 

részein túlayomó a düne természetű futóhomok, ellenben a Kyzyl-kum déli részé- 

ben többségben van a barkhán jellemű. Mind a kettőre jellemző nemcsak petro- 

graphiai sajátságuk, külalakjuk, eredetük módja, hanem régiségük is. A déli barkhá- 

nok idősebbek a dünéknél, ezek viszont régibbek azoknál az éjszaki barkhánoknál, 

melyek a dünékből származtak. 

A barkhán képződésének lefolyása a következő: A szél szárnyaira veszi a 

különböző nagyságú homokszemeket, egyesek tíz méternyire is felröpíttetnek a 
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földtől, a nagyobb szeműek azonban csak a föld szinén ugrándoznak. Ez utóbbiak 

seregében találhatók egy vagy két mm. átmérőjű szemek is. Ez az ugrándozás, 

tovagördülés mindaddig tart, míg kő, rög, bokor, szóval valami akadály nem állja 

útjokat. Mihelyt gátra bukkannak, a kő vagy más akadálynak a széltől elfordított 

oldalán, tehát a gát mögött, legottan gyülekezni kezdenek a szemek és csakhamar 

kicsiny barkhánt raknak le, melynek sajátságai teljesen elütnek a nagy bar- 

khánéitől. A Kyzyl-dsuzgan nevű növénynek minden ágacskája alatt a széltől 

elfordított vagyis a délnyugoti oldalon elnyújtott homokrakás keletkezett, és az 

előbb bokros felszin immár halmossá változott. Sajátságos, hogy nem a szél felé 

fordított, hanem a széltől elfordított oldal a hosszukás és lankás, mig a szél felé for- 

dított oldal meredek, rövid s a gátat képző testhez lapuló. A további növekedés 

egyre magasabbakká és hosszabbakká teszi az ifjú barkhánokat, és az egyes rakások: 

homokrendekké alakulnak. Midőn a barkhán magassága és szélessége megütötte az 

akadályt képező bokor magasságát és szélességét, oldalain szárnyak támadnak ; 

aztán körülölelik a bokrot, egyesülnek a szélnek fordított oldalon, de nem közve- 

tetlenül tapadnak a bokorhoz, hanem attól kissé távolabb. Megesik, hogy a követ- 

kező szélroham elpusztítja az eddigi művet s szétszórja a homokot, de ha ereje 

fokozatosan csökken, a széltől elfordított oldalon levő eme kis töltés egyre növek- 

szik, mind szélesebbé és magasabbá válik, végre betölti a közte s a bokor közt 

találtató ürt és összeolvad a szélnek fordított oldalon levő csoporttal. Ettől a percz- 

től kezdve a széltől elfordított lankás DNy-oldal fokozatosan meredekké, az erede- 

tileg meredek, a szélnek fordított oldal pedig lankássá leszen, s a barkhán készen 

áll. További fejlődése már csak méreteinek gyarapodására szorítkozik. 

A barkhánok keletkezésének ilyetén módját észlelte MuskErov a Kyzyl-kumon, 

a Biangak-kutaktól a Kosz-kudukhoz vezető uton, több óráig tartó éjszakkeleti szél 

fúvásakor. Vihar alkalmával Kyzyl-kumszerte mindenütt képződnek ily kis barkhá- 

nok, melyek olykor ily befejezetlen állapotban maradnak is ; sok azonban tökéletes 

barkhánná növi ki magát, végre sokan összeolvadnak s együttesen képezik a barkhánt. 

Ha a kis bokor helyett természetes töltés képezi az akadályt, a homok arra rakódik 

le s alakjához képest csupán körrajza mosódik el kissé. Ebben az esetben a homok- 

buczkák alakja rendkívül változatos és függ a töltésnek vagy lánczolatnak a szél 

irányához viszonyított irányától. Ha a töltés iránya a szél irányára merőleges, a 

lánczolat nem lesz symmetrikus lejtőjű, míg a szélnek fordított oldal lankás és hosszu- 

kás, a széltől elfordított pedig meredek és rövid ; a két lejtőt élesen elválasztja egy- 

mástól az egyenes csúcsvonal. Ha pedig a töltés iránya megegyez a szél irányával, 

a láncz végre is egyforma lejtőjű, gömbölyű, lapos vagy pikkelyes csúcsú fog lenni. 

E két szélső eset közt igen sok az átmeneti alak, a mint ehhez vagy ahhoz a szélső- 

séghez közelednek vagy távolodnak. Typikus kúpos vagy félholdalakú barkhán 

csak sík alapon képződik. 

Az Amu-derja jobb partján, Usztyk és Kabakly nevű helységek közt, az úgy- 

nevezeit Dsideli vagy Dsigdali tugájon (árteren) gyönyörűen kifejlődött barkhá- 

nok találtatnak. A folyó jobb partja itten különben is szép feltárásokat nyujt. Itt 

látja az ember a sötétbarna márga, a zöld agyag, a fehér és részben márgába 

átmenő meszes agyag rétegeit. Élénk szinök már messziről elárulják. A szakadékos 

part három km.-nyire húzódik s fokozatosan alacsonyodik. E rétegeket, melyek 

harmadkorúak, de meglehet, hogy régiebbek a tertiür systemáknál, valamint a 
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föléjük diskordánsan települő téglaveres homokkövet szinte teljesen feldúlta, illető- 

leg szétfujta a szél; rétegeiből csak foszlányok maradtak, míg a nagy térségen a 

szeri-száma nélkül való, rendkívül szabályos barkhán duskálkodik. 

A barkhánok homokja petrografiai tekintetben azonos a tertiür homokkő- 

vel. A piszkos-sárga szinű homok a guarz, továbbá a sok helyütt erősen elkaolino- 

sodott földpát és márgarészek egyenletes szemeiből áll. A. szemek erősen gömbö- 

lyűek, nagyságuk nem több 0-1 mm.-nél ; sósavval leöntve pezsegnek. A barkhánok 

alakulása épen úgy mint idomuk is azonos. Az ormok iránya jobbadán ÉNYy (8 1); 

a lankás oldal ÉK-nek (21) fordul és 10—13? szöggel hajlik, a meredek oldal 

DNy-nak (2 2) tekint 409-ig terjedő rézsűvel. Az ormok hosszúsága 10—13 m. közt 

változik. Minél rövidebb a barkhán gerincze, annál rövidebbek szárnyai is, de 

annál jobbra behajlók s a barkhán annyival emlékeztet a patkóra. A patkó- 

alak nem ritkán úgy is keletkezik, hogy két szomszédos barkhán egybeolvad, 

a köztük volt mélyedés teljesen megszünik s a két félholdszerű barkhán egygyé 

leszen, melynek hossza most már kétszer akkora, de magassága marad a régi. 

Ilyen ikerbarkhánok gyakoriak, de hogy kettőnél több olvadjon egybe, az már nagy 

ritkaság. A nagy terjedelmű Dsidelin Musxkerov egyetlen hármas barkhánt talált 

s az se volt tökéletes, mert az egyik barkhán nagyon kicsiny volt a más kettőhöz 

viszonyítva. A többszörös barkhánokban mutatkozó hiány oka nyilván abban kere- 

sendő, hogy a mozgó levegő egyes részecskéinek hajtó ereje egyazon síkban is vál- 

tozó ; minden szélnél az egyes levegőrészecskék sebessége, következőleg ereje kis 

területen, a szél irányára merőleges síkban sem egészen azonos. A nagyobb sebes- 

ségű levegőáram tovább szállítja a homokszemeket mint a csekélyebb sebességű; 

ennek folytán a csekélyebb sebességű szélnek megfelelő barkhán úgyszólván elma- 

rad az első megett, azaz különálló homokhalmok támadnak, de nem fog szár- 

mazni a barkhánok hosszú lánczolata. Ebből kiviláglik, hogy két barkhán egyesü- 

lése még képz elhető, mert ormuk nem annyira hosszú, hogy ennek mentében a 

szél erejében észrevehető változás álljon be, kivált ha a barkhánok nem első rendű 

nagyságúak, mint tényleg úgy is van, azaz: ha a kettős vagy ikerbarkhánok min- 

dig két nem nagynak egyesüléséből erednek. Azonban hármas barkhán ily viszo- 

nyok közt nem képződhetik, mivel a hármasnak gerincze már annyira hosszú, hogy 

különböző gyorsaságú áramlatnak tétetik ki, mitől a barkhán egyes helyeken 

sebesebben fog keletkezni mint másokon, és a hármas barkhánnak egyik tagját 

előbb fogja szétrombolni a szél, hogysem érkezésök volna az egyesülésre, mint ez 

észleltetett is a Dsidelin talált egyedüli hármas barkhánon, melyben az egyik úgy- 

szólván szét volt hordva, míg a más kettő egyforma nagyságú vala. Előttük egy 

magánosan álló nagy barkhán képződött, mely bizonyára a szétrombolt harmadik- 

nak köszöni létét. 

Mint említve volt, a barkhánok magassága változatos és a legkisebbtől 30 m. 

magasságig váltakozik ; de a nagy többség magassága 9—12 m. közt ingadozik. 

A Dsidelin találtató nagyszámú barkhánokból MusgkErov mintegy hatvanat 

megmért ; a főbb eredményeket a következőkben foglalja össze : 
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A bárkhánok sor- A szélnek fordított A széltől elfordított 
száma oldal szöge oldal szöge 

1 0S 300 

2 Ú8 349 

3 TES 390 

4. 89 329 

5 89 0 

6 105 369 

1 10429 330 

8 161184 398 

9 Hl 40"/29 

10 12 HON 

114 125/25 32 

12 1 28/as ij 

(3 10 349 

14 1 349 

15 142 909 

16 142 DJ 

1177 142 DON 

18 155 409 

19 157/28 389 

20 162 ON 

21 ös 329 

22 (0 mkajs 

Az összeállításból kiviláglik, hogy a szélnek kitett oldal szöge 697—169? közt 

ingadoz, hogy a széltől elfordított oldal lejtőszöge 309-tól 4097-ig terjed, s hogy a 

szélnek kitett oldaloknál a legelterjedtebb szög a 139, a széltől elfordított oldalok- 

nál pedig 35 fokú. 

A fautóhomoknak van még egy más szerepeis, mely a kulturális területek 

elpusztítására tör. Az Amu-derja mentén több síralmas példa található erre. Így 

mindjárt a többször említett Kelifet a futóhomok a szó szoros értelmében eltemetni 

iparkodik. Ott található a sövények mellett, a házak oldalán és lapos tetején, sőt az 

ottani bég palotájába is befurakodik. Az egész város mintegy 150. félig homokba 

temetett házból áll ; lakosai nagyon szegények. Szurchinál, Ak-kumnál, Narazymnál 

elárasztja a megmunkált mezőket s koldusbotra juttatja a lakosságot. Csardsujtól 

65 km.-nyire keletre fekszik Karakul városa. A. kettő közt levő terület merőben 

sivatag. Karakul még nem rég nagy és gazdag város volt, ma hitvány falu, melyet 

már-már eltemetett a futóhomok. A. Zerefson folyó völgye Karakulnál nem tartal- 

maz vizet, s elöntetik a futóhomoktól. Környékén 30—45 m. magas barkhánok 

közepett félig elrombolt épületeket, régi fákat találni, melyeket mintegy 70—80 év 

előtt eltemetett a homokvihar. A hola híres karakuli juhok legelésztek, azok a 

mezők ma a barkhánok uralmában vannak, sőt a nevezett juhok is elfajultak. 

Karakul környékén több sós tó is volt; többet betemetett a homok, a meg- 

maradtak eltüntetésén most dolgozik. A Machan-tó 30—40 év előtt még megvolt, 

ma ott van a homok alatt. Karakul vidéke azért is érdekes, mert itten szemláto- 
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mást tapasztalható a homoknak éjszak és éjszakkelet felől való előnyomulása, mely 

lassan, de folytonosan sivataggá változtatja Bokhara volt éléstárát. A. futóhomok 

már ott kopogtat Bokhara városának falai alatt. ABRamov tábornok, kit zerefsani 

kormányzó korában felette érdekelt a futóhomok, arra a meggyőződésre vezettetett, 

hogy Bokharát a lakosság szeme láttára elárasztja a futóhomok. Kun, SZOBOLEv, 

Angcnipov és mások szintén így nyilatkoznak. Az egykor gazdag Vardinzi homok- 

ban lelte sírját, holott CHawnykov, LEHMAN és mások térképein mint nagy város 

szerepel. A Romitan-kerületet 1868 óta megsemmisítette a futóhomok és 16 ezer 

lakos odahagyva hazáját, Khivába költözött. 

A bokhariak épen úgy mint az oxusmelléki turkománok nem képesek meg- 

küzdeni ezzel az ellenséggel, sőt az előbbiek még rosszabb helyzetben vannak, 

mint az utóbbiak, kiknek legalább vizök van. Ha hozzáveszszük a nyári magas 

hőmérsékletet, melynek szárító képességét az éjszakkeleti száraz szél csak fokozza, 

a nagy elpárolgást, a természetes patakok hiányát, a harmadkorú laza homok- 

kőnek vízszintes rétegeit: előttünk állnak az okok, melyek Bokhara romlását 

kilátásba helyezik, s melyeket emberi erő megakadályozni nem képes. Nagyszerű 

befektetésekkel lehetne talán útját állni, de az a bökkenő, hogy kifizetné-e 

magát, és meddig daczolna a természet erőivel ? 

A DÉLMAGYARORSZÁGI  HOMOKSIVATAG. 

THEMÁK EDÉ-től. 

(Előadatott a m. orvosok és természetvizsgálók 1886. augusztus havában Buziás- 

Temesvárott tartott XXIII. vándorgyűlésén.) 

(Ehhez a III. tábla.) 

A ki az osztrák-magyar vasúttársaság Temesvár-Báziási szárnyvonalán 

utazik és Versecz-Báziás közt nyugat felé tekint, egy sajátságosan alakult, helyen- 

kint beerdősített vagy begyepesedett, messzire terjedő, feltünő kopár fehér magas- 

latok csoportját látja. Ez azon nemzetgazdaságilag fontos, valamint természet- 

tudományilag érdekes futóhomok-sivatag, melyről Wesseny JózsEr az 1872. évben 

írt .Der europüische Flugsand und seine Culturs czímű szakszerű munkájának 

előszavában következőleg nyilatkozik : 
cm ungarischen Banate existirt eine Flugsandgegend, deren Kern — eine 

Wüste im vollsten Sinne des Wortes — an Wildheit und Grossartigkeit nicht nur 

in Ungarn, sondern im ganzen europüischen Binnenlande seines Gleichen lange 

nicht findet. Der Wind hat dort wandernde Sandberge bis 180 Fuss Höhe empor- 

getrieben, von deren Gipfel man, so weit das Auge reicht, nichts als nackten, 

weissen Sand erbliekt, der von Büschen und Grasstreifen zwar hie und da belebt, 

aber nicht unterbrochen, jedesmal in volle Bewegung gerüth, als ein auch nur 

missiger Luftstrom über ihn wegstreicht. Fürwahr, wáre die Kunde von dicsem 
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merkwürdigen Fleck Erde über den dortigen Kreis der Hirten hinausgedrungen, 
Naturforscher wie Touristen würden schon lüngst Wallfahrten dahin veran- 
stalten. 

WessEny, ki ezen sivatagot két ízben 4—4 hétig bejárta, ki hazánk más 
futóhomok-területeit is a helyszínén tanulmányozta, ki Eszak-Németország 
tenger-homokbuczkáit meglátogatta, idézett szavaiban a mi délmagyarországi 

homoksivatagunkat remek természethűséggel írta le. 

Hogy ezen minden tekintetben érdekes, és mint WEssezrny más helyen 
mondja, egész Európa legimpozánsabb sivatagának eredetével és természetével 

közelebb megismerkedjünk, jónak látom előbb WEsserr kitünő munkájának 
nyomán a futóhomok eredetére, természetére és alkotására vonatkozólag a követ- 
kezőket felsorolni, és összehasonlítás végett — szintén ezen munkából — Európa 
többi ilyen homoksivatag-területeit röviden megismertetni; ezek után majd 
áttérek a magyar és különösen a délmagyarországi homoksivatag részletesebb 
leírására és ismertetésére, hol nehány saját megfigyelésen kivül szintén WESSELY 
munkáját használtam. A vulkáni erőn kivűl a levegő és víz vegyi és mechanikai 
működései azon tényezők, melyek még mai napság is folytonosan változtatják 
földünk felületi viszonyait. 

A ki patakok, folyók közelében lakik, tapasztalhatta, hogy a hányszor ezek 
kiáradnak, mindannyiszor ülepedést hagynak vissza, mely ülepedés a körülmények 
szerint nagyobb hömpölyökből, kavicsból, durva vagy finom homokból (fövény), 
sőt iszapból állhat. ; 

De nemcsak a folyók mellett támadnak ilyen új ülepedések, hanem ugyanez 

történik az álló vizek, különösen a tengerek partjain is, még pedig sokkal nagyobb 
mértékben. A tengerek hullámai, nevezetesen a fenékhullámok, melyek a par- 
tokra mindenkor merőlegesek, mindenütt ott, a hol a part nem meredek, hanem 
lapos, a tenger fenekéről tömérdek anyagot kavarnak fel és hoznak a partra, sőt a 
már kint levő egy részletet is magukkal ragadván, a törmelék súlya szerint 
magasabbra torlaszolják. A mint a hullám haladó ereje megtöretik, a víz vissza 
folyik s miután most már csak saját súlyával halad; a homok egy része, mely 
WEssEny szerint a víznél 2 "/2-szer nehezebb, a nehézség törvényénél fogva leülep- 
szik. Visszatérő útjában azonban egy új, fris erővel jövő hullámmal találkozván, 
vissza veretik s a magával vitt anyagokat még távolabb vagy magasabbra 
lerakja. 

Miután pedig a vihara hullámokat 2, sőt 3 méter magasságra emeli a ten- 
geri rendes színe fölé, a finom homokot is hasonló magasságban rakja le. Ha a 
tenger színt rendes helyzetét ismét elfoglalja, a viharos idő alatt partra sodrott 
homok hosszú buczkák alakjában (Stranddünen) visszamarad s ha megszáradt, a 
szél játékszerét képezi. Ez a valódi futóhomok. 

A szél először a finom homokrészeket sodorja magával, de ha orkánná lesz, 
akkor a durvát is tovább viszi a szárazföld felé. Minthogy útjában különféle 

£ Der europáische Flugsand und seine Cultur. Besprochen im Hinblicke auf 

Ungarn und die Banater Wüste insbesondere, von Joser WEssELy. Wien 1873. pag. 
1—72. 
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akadályokra talál, különböző módon is rakja le azt. Igy támadnak a part hosszá- 

ban gyakran hegyekhez hasonló homokbuczkák (Seestranddünen). 

Mivel a tengeri szelek sokkal gyakoriabbak és erősebbek, mint a száraz- 

földiek és mivel továbbá a tengerből folytonosan fris anyagot hoznak, azért a 

tenger melletti síványok a szárazföldieknél sokkal pusztábbak és sokkal maga- 

sabbak. i 

A homokbuczkák (Dünen) hosszúsága, szélessége és magassága nagyon 

változó. Hosszúságuk sok mérföldre terjed, szélességök 30 és 500 méter közt 

ingadozik, söt a franczia lande-okban folytonos vándorlás következtében 2000 

sőt 6000 méternyi szélességet i15 nyernek. Magasságuk általában 10—20 méter, 

de vannak annál sokkal magasabbak -is, mint pl. Jütlandban, a hol 63 méter 

magasak. 

Néha a tengerparti homokbuczkáknak igen hasznos szerepök van, a mennyi- 

ben a belföldet az uralkodó tengeri szelek pusztító hatása ellen védik. 

Máskor a tengerek hullámaitól partra rakott fínom, megszáradt homok : 

szél által a szárazföld belsejébe sodortatván, termékeny földeket, erdőket, söt egész 

helységeket is eltakar és terméketlenné tesz. 

Hasonló módon, legalább nagy részben, támadtak Hurópának futóhomok- 

területei. A legnagyobb európai futóhomok-vidékek topographiai1-geologiai viszo- 

nyai WEssELY után kivonatosan a következőkben mondhatók el. 

A német alföld vagy észak-német lapály 17,000( )] mértföldet foglal el s 

Hollandiától Németországon át Oroszországig húzódik. Az egész német alföld 

diluviális lerakodásokból áll, még pedig nagyrészben laza homok- és sárga kötött 

agyagrétegekből van alkotva, melyekben különféle tengerentúli északvidéki vándor- 

kövek fordúlnak elő. Függélyes tagoltságban három réteget külömböztethetni 

meg. Legalúl fínom homok van agyagbetelepüléssel, rajta homokos márga, mely- 

nek teteje már agyagos málladék; ezen végre egy más tulajdonságú vékonyabb 

guarzhomokréteg nyugszik, melyet a német geologusok fedőhomoknak nevez- 

nek. A fedőhomok meszet nem tartalmazván, nagy részt terméketlen. Minthogy 

azonban vastagsága rendesen nincsen egy méter (legfeljebb 1-5), feküje pedig a 

márga, melynek felső rétege sok helyen, mint már emlitve volt, sárga agyaggá vál- 

tozott, ezek következtében [mindenütt a hol az a felülethez nagyon közel van a 

növénységre nagyon jótékony hatással bir. Sok évi szántás és forgatás által a felü- 

letre is sikerült azt hozni, minek következtében a sivár homok egy része is a 

növényi élet következtében televényfölddé változott. 

A márgának köszönhető még az Is, hogy a szél mély kifúvásokat nem idé- 

zett elő. 

A dán-német szigetlapályok geologiai szerkezete hasonló a német alföldé- 

hez, csakhogy itten a födőhomok általában vastagabb és a görkövekben, kavicsok- 

ban gazdagabb. Az alsó diluviális homok helyett a ,Korallensando-dal találko- 

zunk, melyben nagyobb épélű földpátok és különösen sok bryozoa- és polythalamia- 

maradványok vannak ; ez helyettesíti itten a homokos márgát 18. 

A franczia lande-ok 270( ] mértföld nagy futóhomok terület egy három- 

szöget képez, mely az atlanti oczeán, a Garonne és Adour folyamok közt terül el. 

A tenger mellett a vándorló homokbuczkák tetemes szélességet érnek el, mi 

által az ország belsejéből jövő víznek mintegy gátat képezvén, a homokbuczkák 
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mélyedései közt sok helyen mocsarakat és tavakat képeznek. Belseje még csak 

kevés évvel ezelőtt nem egészen 100 meternyi magas futóhomok-terület volt s 

csak az ujabb időben sikerült azt beerdősíteni. 

Földtanilag itt is némi hasonlatosságot találunk a német alföld szerkezeté- 

vel. A felső réteg itt 15 sovány és mész nélküli fedőhomok, melynek feküje vízhat- 

lan tufás homokréteg. á 

A hol a tufa hiányzik, vagy pedig át van törve, ott a vegetatió is díszlik s 

ez annak tanubizonysága, hogy a talaj termékenysége nem annyira a födőrétegtől, 

mint inkább az altalaj minőségétől függ. 

Miután a külföld nevezetesebb futóhomok területeivel megismerkedtünk, 

nézzük már most hazánk hasonló vidékeit. 

Egy pillantást vetve Magyarország térképére látjuk, hogy Magyarország 

területének egy részét két lapály foglalja el, melyek egyike a bécsi medenczével 

szomszédos. 

Földtani kutatások bizonyítják, miszerint ezen lapályok a történelem előtti 

időkben tengerek fenekét képezték. 

Ha e három medencze talaját megvizsgáljuk, meggyőződhetünk arról, hogy 

a bécsi, illetőleg Morva melletti medenczébe és a kis alföld tengereibe ömlő pata- 

kok és folyók a közel fekvő alpokból és a nagy eséssel biró ausztriai felföldről 

nemcsak iszapot és fínom homokot, hanem durvább törmelékeket mint nagyobb 

hömpölyöket, kavicsot stb. sodortak magokkal, melyeket azután le i5 raktak. 

Innen van, hogy a Morva melletti síkságon s a kis magyar Alföldön az altalaj 

homokkal és agyaggal váltakozva, durva diluvialis görgetegből áll. 

Egészen másképen van ez a nagy magyar alföldön, a hova a csekély esésnél 

fogya csak a könnyen hordható fínom homok és iszap vitetett, míg a durvább 

anyag, görgeteg, kavics stb. a medenczét környező partokon a hegyek közelében 

rakodott le. Innét van az, hogy a nagy magyar alföld altalaja az anyag fínomsága 

által tünik ki. A széleken pedig rendesen kavicsból álló dombok vannak. 

A Temesvártól északra és keletre fekvő dombok nagyobbrészt kavicsból 

állanak. Ezek már Gyarmatánál veszik kezdetüket s hullámzatos területet képez- 

nek egészen a magasabb Kárpátokig. Muránynál egy kavicsbányából Mastodon- 

csontokat s fogakat ástak ki, melyek arról tesznek tanuságot, hogy ezen képletek 

még a harmadkorban rakódtak le. 

A földtani szerkezettel összhangzásban állanak a termékenységi viszonyok 

is, A morvamelléki lapály és a kis magyar alföld csak akkor lesz termékeny, ha 

gyakori esőzések vannak, vagy pedig a terület talajvize nagyon közel van a felület- 

hez, miután az alsó kavicsréteg durvaságánál fogva kevés capillaritással bír s igy 

nem képes a mélységből vizet fölszíni; esős időben pedig sokat nem képes magá- 

ban tartani. f 

Lássuk már most a nagy 1700 mértföldet elfoglaló magyar alföld földtani 

viszonyait. 

A nagy magyar alföld anyaga a földfejlődés történetének tegnapjában a 

diluviális korszakban képződött. Magát a medenczét többnyire harmadkori kép- 

ződmények környezik. Wonr bécsi geologus az észlelt diluvium legalsó zömét 

: Binnendrift -nek nevezi és párhuzamba hozza a nagy német medencze hasonló 

alsó képződményével. A diluviális anyag alsó és felső rétegre osztható ; az alsó 
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inkább agyagból, míg a felső inkább homokból áll. E különbség az alföld szélein 

alig vehető észre, közepe felé azonban már határozottan ki van fejlődve. Debreczen 

mellett 17—-24 méternyi vastag finom sivár homokréteg nyugszik egy két méter 

vastag televényes agyagrétegen s ez alatt van a tulajdonképeni diluviális agyag- 

réteg, melytől az jól elkülöníthető. A diluviális alsó agyagréteg (Driftthon) Debre- 

czen mellett körülbelül 36 méter mélységben kezdődik és 96 méteren túl tart. 

Temesvár közelében rendesen egy pár méter mélységben már elérhető ; míg 

Giládon a felület alatt 2—4 méternyire mint szürke, mészdús, homokos agyag 

található. 

Látjuk tehát, hogy a diluvialis agyag felett sok helyen homok van lera- 

kodva. Más helyeken azonban, különösen olyan mélyedésekben, melyekben a volt 

beltenger maradványai mint tavak maradtak vissza, ezen agyag felett közvetlen 

találjuk az alluviumot. Igy nevezetesen a körülbelöl 100! ] mtfdet magában 

foglaló területen, mely Temesvártól délre Jaszenováig és Versecztől Titelig terjed. 

A diluviális agyag sok helyen a fölszínre is jön, így pl. Kikinda mellet. 

" A diluviális homok, mely Debreczen mellett 18—26 méter vastag, a Nyir- 

ségben, továbbá a Duna és Tisza közti fensíkon kibúvik. 

A nagy magyar alföldön ezen két leírt képleten kivül még egy harmadikkal 

találkozunk, t. 1. a valódi löszszel. Í 

De még a lösz WEssEny szerint a Duna jobb partjára eső területen nagy 

kiterjedésben szerepel, úgy a Dunán inneni terület alsó részén majdnem teljesen 

hiányzik. A szegélyhegység magasabb lejtőit kivéve, az alföld belsejében valódi 

löszt nem látunk, csak annak kiiszapolt terményeit t. 1. homokot és agyagot. 

Két helyen látni csak az igazi lösz maradványait, ugyanis a telecskai magaslaton 

és a titeli kisebb fensíkon. Ezenkívűl még Temesvár környékén is találko- 

zunk vele. 
A lösz-iszapolás terményei, a lösz-agyag és lösz-homok más körülmények 

közt, sokkal mélyebben fekvő területeken rakódtak le mint az igazi lösz. A lera- 

kodás az anyag tömöttsége szerint történt, azaz a homok hamarább ülepedett le 

mint az agyag s így találjuk a löszhegyek lejtőihez közelebb a homokot s csak 

távolabb, beljebb az agyagot. 

A lösz a történelem előtti időkben még sokkal tetemesebben borította a 

magaslatok lejtőit, mint jelenben; mert az akkori tenger színe körülbelül 250 

méterrel magasabban állott, mint a mostani Feketetengeré. Ezen tenger hullámai 

a löszből kimosott homokot mint parti fövenyt vetették ki, mely a tenger vizének 

apadása után annak partszegélyét képezte és csakhamar a szél uralma alá esvén, 

mint futóhomok kezdte meg működését, majd pedig a szél által mindig tovább 

vitetvén, új szárazföldi területeket borított el. 

Ily módon keletkezett hazánk három nevezetes futóhomok-területe. Én 

csak a délmagyarországi homoksivatagról fogok e helyütt megemlékezni, a mely 
WEssELny szerint nemcsak Magyarországnak, hanem egész Európának legimpozán- 

sabbika. Elnevezése időről időre változott. 
A régibb irók cBielo brdos-nak, cAagger romanorums-nak nevezték. 

A cs. k. katonai földrajzi intézet térképein ckincstári homokterületv neve alatt 
fordul elő. JEszexszkY BÉLA pedig - Delibláti pusztá-s nak nevezi. Hasonlóan nevezi 

ILLÉs NÁNDOR A futóhomok megkötésérőb írt munkájában. 
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Hogy igen sokan a edeliblátis jelzőt használják, az onnét magyarázható, 

hogy legnagyobb része az állam birtokát képezi s a Delibláton székelő főerdészeti 

hivatal kezelése alatt áll. 

STILL Nánxpok, fehértemplomi gymnasiumi tanár szives volt engem a sivatag 

körül fekvő helységekben egymástól eltérő elnevezésekre, valamint a Deliblát jelző 

helytelen használatára figyelmeztetni. Vele egyetértőleg legmegfelelőbbnek a 

WEessELny JózsEF által használt elnevezést cDas Banater Sandrevier", cDie Bana- 

ter Wüstev, találom. Én a megváltozott politikai felosztásnál fogva sDél- 

magyarországi homoksivatagy-nak nevezem el s szerény véleményem szerint, 

fekvésénél fogva ezen elnevezés legjobban is illeti meg. 

Alakja egy kerülékhez hasonlít, melynek nagyobb tengelye Észak-nyugat- 

Délkeleti irányban halad s vagy 36 kilométer hosszú, míg kisebb tengelye Észak- 

kelet-Délnyugatra terjed s vagy 1175 kilométer. 

Északi határán van Károlyfalva, Nikolincz és Ulma; keleten Grebenácz, 

Gaitasol, Új- és Ó-Palánka ; délen Dubovác és Mramorák ; nyugaton Alibunár. 

A Duna délkeleti határán érinti s a :Karas keleti szegletében szeli a sivata- 

got, északról dél felé kanyarodván, a hol Ó-Palánka mellett a Dunába ömlik. 

A felsorolt helységek és a Duna korántsem képezik, vagy jobban mondva 

képezték azelőtt határát ; folytatódik az még Szerbiában is, amint azt a Duna- 

partról, de magáról a homoksivatagról, sőt a fehértemplomi szőlőhegyekről igen 

tisztán láthatni. Kétségtelen, hogy ez valamikor egy terület volt s midőn a bel- 

tenger a gátat a mostani dunai szorosban áttörte, akkor a homokot magával 

sodorta, benne mélyebb ágyat vájván magának. 

A délmagyarországi homoksivatag mintegy kiemelkedik az alföldből. A sík- 

ság itt megszünik s az egész sivatag hullámos dombokból áll, melyek néha hegyek- 

nek is beillenek. Legtalálóbban vélem felületi viszonyait jellemezni, ha azt egy 

viharos tengerrel hasonlítom össze, midőn az óriási hullámokat hány. Képzeljük 

az egész tengert egyszerre megmeredni s akkor e sivatag felületének legtalálóbb 

képét kapjuk. Az egész sivatag tehát csupa kisebb nagyobb hosszura nyuló 

homokbuczkákból vagy hullámdombokból és mélyedésekből, vagy hullámvöl- 

gyekből áll. 

A homokbuczkák és völgyecskék, melyek hosszúkásak, egyszersmind az ott 

uralkodó délkelet-északnyugati szélirányt is jelzik. Vannak buczkák, melyek való- 

ságos hegyekké nőttek. Az ilyen homokhegy egyik lejtője, mely a szél iránya ellen 

van, nagyon lassan emelkedik s dűlése 5—209-ra tehető, míg az ellenkező oldala 

hirtelen esik 50—70" alatt. Egyes hegyek relativ magassága 30—60 meter. 

A sivatag képe nem olyan egyhangú, a mint ezt sokan képzelik. A. szél pusz- 

tító hatása és a növénység megkötő ellentörekvése folytonosan küzdve egymással, 

elég változatos képet alkotnak. Míg a növénység egyes képviselői mindenütt meg- 

gyökeresedni igyekeznek; s a hol csak némileg alkalmas helyet találnak, felütik 

tanyájokat, eltakarják, elrejtik a homokot legveszedelmesebb ellenségök, a szél 

elől; addig a szél mindenütt a hol a meztelen vagy gyengén takart homokhoz 

hozzá férhet, azt rögtön mozgásba hozza, tovább sodorja s ez által az utjában eső 

növénységet is elpusztítja. Legelésző állatok lábnyomai vagy egy kerékvágás már 

elegendő arra, hogy ezen helyen homokfúvás támadjon. 

A. délmagyarországi homoksivatagon vannak elég nagy területek, a hol 
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a növénység a szél uralmát tökéletesen legyőzte. Ilyen területek részint a messze 

terjedő legelők, részint oly erdők, melyek vagy kedvező tényezőknek és a véletlen- 

nek vagy pedig az ember szorgalmának és kitartásának köszönik létöket. 

De vannak egészen sívó területek 15, melyeken még most is korlátlanúl ural- 

kodik a szél. A legnagyobb Grebenáczi sívón kívül még két kisebbel találkozunk. 

Megjegyzendő azonban, hogy mind a három szoros összefüggésben áll egymással. 

Ha e terület egyik hegyét megmászszuk, akkor egy fehér homoktengert látunk 

magunk előtt, mely tulajdonképi megszakitás nélkül csak itt-ott egyes bokrok, 

facsoportok és gyepes szalagok által van tarkázva. ! 

Figyelmen kívül nem hagyhatom, hogy a futóhomok egyes mélyebb helye- 

ken, tehát ott, hol durvább szemekből áll, a felületen 1—2 cm. vastag kéreggé 

összetapad. Ezen összetapadt darabok sohasem érnek el nagyobb kiterjedést. 

A legnagyobbak 2—31[ ] méternyi területtel birnak s ezek is rendesen kisebb 

szabálytalan részekre elválnak. Ezeknek képződése mindenesetre nagyobb meny- 

nyiségű mésztartalomra mutat, mely az esőviz szénsava által némileg oldatván, 

kötő szer gyanánt hat és a kis homokszemeket összeragasztja. 

Egy másik érdekes tünemény, mi sokkal ritkábban fordúl elő, hosszú újnyi 

vastagságú gyökerek elmeszesedése. Ezeket többen villámcsöveknek tartották. 

Nekem alkalmam volt azoknak képződését csaknem szemmel kisérni. A Flamun- 

dán ugyanis ilyen hosszú, a homok felületén fekvő meszes csövek irányát követvén, 

láttam, hogy egy elszáradt fa gyökereinek folytatásait képezték. 

WEssELcYy szintén leírja ezen gyökér-elmeszesedést. 

Én a délmagyarországi homoksivatagot két izben 1—1 hétig jártam be és 

pedig 1884. és 1886-ik években. 

WessELY munkája és saját tapasztalataim után a futóhomokról általános- 

ságban, de különösen épen a délmagyarországi homoksivatag anyagára vonatkozó- 

lag, a következőket tartom szükségesnek elmondani. 

Futóhomoknak egészen fínom és legömbölyödött szemcséjű homokot neve- 

zünk. Anyaga majdnem tiszta guarz, kisebb mennyiségű földpáttal, csillámmal, 

magnetittel és kevés mészszei (puha állatok héjaiból) vegyítve. Színe világos, néha 

barnás sárga. Ha azonban több éven át növényi életnek képezte talaját, sokkal 

sötétebb és néha csaknem fekete lesz. 

Tömöttsége 2-3. WEssELY szerint az egyes részecskék összetartása szárazon 

igen csekély, de ha csak 4"/o vizet adunk hozzá, már kézben golyóvá gyúrhatni 

össze. Kiszáradás alkalmával nem húzódik össze, miért 15 a futóhomokos talaj a 

legnagyobb szárazságban sem repedezik meg. Rosz melegvezető lévén, a nap 

melege nem igen hatol a mélységbe ; hanem a sugarak inkább a levegőbe veret- 

nek vissza. 

A futóhomok vízfelvevő képessége rendkivül csekély és ha már nedves is, 

csakhamar ismét kiszárad, mely rosz tulajdonsága a televényességgel előnyösen 

megváltozik. Minél durvább a homok, annál könnyebben ereszti át a vizet a 
földbe. 

Nagyon nevezetes a futóhomoknak nagy capillaritása, melynél fogva a 

vizet alulról hamarább felhozza, mint a hogy azt, nagy esőzések alkalmával lefelé 

bocsátja. Hogy a víz lefelé nem képes elég hamar behatolni, azt azon ellenállásnak 

tulajdonítják, melyet a homokrészek közt létező levegő a behatoló vízre gyakorol. 
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A futóhomoknak ezen sajátságát a megkötésnél igen fontos tényezőnek 

tartom. Utolsó kirándulásom alkalmával több helyen meggyőződtem arról, hogy 

ott, a hol a futóhomok alatt egy televényes réteg fordul elő, mint ezt a Spin több 

helyén tapasztaltam, ott a növénység daczára annak, hogy már régóta meghono- 

sult, életerős szilárd gyökeret nem igen képes verni és így a felületet sem borítja 

elég sűrű gyeppel. A televényes réteg bizonyosan gátolja a víz kellő felszivárgását. 

A futóhomok Burópának legfinomabb homokja (nevezetesen a délmagyar- 

országi). A szemeknek nagysága 0-02 és 1017 ] milliméter közt ingadozik. 

Miután a szél a fínom szemeket könnyebben elfújja, azért a befúvások 

mindig finomabb homokból állanak, mint a kifúvások, a hol a nagyobb szemek 

visszamaradnak. 

A mi a futóhomok vegyi alkotását illeti, WEssELy szerint valamennyi futó- 

homokok közt épen a mi sivatagunk tartalmazza legnagyobb mennyiségben azon 

tápanyagokat, melyekre a növényeknek szükségük van. Tartalmaz ugyanis több 

phosphort, meglehetős mennyiségű kaliumot, vasat, magnesiumot és calciumot. 

Innen van az is, hogy növényekben elég gazdag, különösen olyan fajokban, 

melyek meszes földet kedvelnek. 

A futóhomok mozgásáról és alakzatáról WEssEny ekként nyilatkozik : Mint 

télen a szél a havat, különösen ha az darás és száraz, felkapja s tovább sodorja ; 

még pedig igen sokszor nem 1s viszi fel a levegőbe, hanem a felületen szemenként 

gurítja tovább, míg valami akadályra nem talált; épen ilyen tüneményt látunk a 

futóhomoknál is. Itten az egyes szemek gömbölydedek lévén, a felsők előbb indúl- 

nak el s miután a szél ereje állandó, azért sebességök nő s mivel a futó szemecs- 

kék a még nyugvó szemek kimagasló részeibe ütöődnek, csakhamar sajátságos 

ugrásszerű mozgást vesznek fel, mely mindinkább nagyobbodik mint a föld felüle- 

téről visszapattanó golyóé. A megütődött és részben kiszabadult szemek ezután 

szintén tovább sodortatnak. Nagyon természetes, hogy előbb csak a fínom, azaz 

könnyebb szemeket hozza a szél mozgásba, a miért is gyenge szélnél a homok 

mozgása néha a víz folyásához hasonlít, a mennyiben a homokszemek alig 

hagyják el a föld felületét. Az igen erős szél ellenben a szemeket jobban felemeli 

s ezek azután ködszerűen több méternyi magasságban repülnek. HAGEw szerint a 

homokszemek néha 4 méternyi ugrásokat is tesznek. 

A sivatag körül lakó nép azon véleményben van, hogy a nagy sivatag 

homokja mind Szerbidbol jön. Én e sajátságos vélemény keletkezésének okát 

kutattam s mondhatom, hogy eredménynyel. 

Az ó-palánkai lakosoktól hallottam, hogy ottan a korcsmát a futóhomok 

minden nagyobb viharnál egészen az ablakokig befújja, úgy hogy ilyenkor az 

ajtót sem tudják kinyitni. 

Utolsó kirándulásom alkalmával FRIESE HENRIK és LENDL AporFr társaságá- 

ban 0-Palánkára utaztam s ott csakugyan meggyőződtem arról, hogy a korcsma 

körül, különösen előtte, nagy homokbuczka van feltorlaszolva. Egyúttal azonban 

a helyszínén azon meggyőződést is szereztem, hogy ezen homokbuczka az igazi 

nagy sivataggal közvetlen összefüggésben nincsen és hogy továbbá a szerbiai parton 

délkeleti, tehát az uralkodó szél irányában, a Duna partján a hogy lejtője futó- 

homokból áll. A palánkai kis buczka tehát Szerbiából eredhet, de a nagy sivatag 

innét homokot nem kap. 
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Ide vonatkozó biztosabb adatok megszerzése végett LuvIk JÁwsos, palánkai 

vámhivatalnok urhoz fordultam, ki is ezeket nekem igen kimerítően és a leg- 

nagyobb kézséggel szolgáltatta. 
Márczius és áprilisban, továbbá októberben és novemberben ezen vidéken 

kosawa név alatt napokig tartó orkánszerű délkeleti irányú szél fúj. E szél a szer- 

biai partról fatóhomokot ragad magával és azt ajó széles Dunán áthozza és a 

korcsmaépületben akadályra találván, itt lerakja. Hogy azt tovább nem viszi, az 

csak onnét magyarázható meg, hogy a futóhomokot meglehetős tömöttsége miatt 

nagy magasságba nem emeli fel. Minden nagyobb kosawa után a korcsma előtt 

lerakódott futóhomokot el kell távolítani. Luix állítása szerint a kosawa ezen futó- 

Szerinte a futóhomok fuvása alkalmával a Dunán minden közlekedés szünetel. 

Mellékeltük a cBedőhalmok, sikerült fénykép-másolatát, mely talán legjob- 

ban jellemezi a délmagyarországi homoksivatagot. A. hullámos előtér a homok- 

tenger hű képe, míg háttérben az emberi kéz ültette növények, a homok meg- 

kötői, láthatók. 

A MAGYAR NEMZETI MUZEUM METFORIT-GYŰJTEMÉNYE. 

RENDSZERESEN ÖSSZEÁLLITOTTA 

SEMSEY ÁNDOR. 

E jegyzékben nehány rövidítéstől eltekintve mi 18 követtük ama rend- 
szert, mely szerint dr. BREZINA A. a cs. kir. ásványtani udvari kabinet 
meteorit-gyűjteményének katalogusát (Jahrb. d. k. k. geol. R. A. XXXV. köt. 
1885.) állította össze. Az e katalogusban adott sorozatot megváltoztatni nem 
akarván, egyelőre ama meteorit-csoportot, mely ott wintermediár)s-nek nevez- 
tetett el, is megtartottuk; noha annak egyes tagjai a két szomszédecsoportba 
jobban elhelyezhetők volnának. 

A hullás Folyó ; § 87 Főpél- Összes Példányok 
szám er nullás HENYE ej Tag 4 dány példányok száma 

43 L sali ség súlya grammokban 

I. Kőmeteoritek. 

Eukrit. 

1 Stannern, Iglau, Morvaország .. ... 1808 1560 2223:5.. 1.40 

2 Saintonge, Jonzac, Francziaország 1819 0.25 ÜSZS EL 

3 Juvinas, Ardéche, Francziaország ... 1821 197 919.8 5 

Shergottit. 

4 Umjhawar, Shergotty, Beaar, K. India 1865 14 6.7 5 dbka 

Howardit. 

5 [Luotolaks, Wiborg, Finnország — ... 1813 10 10 1 

[d Jasly, Bialystok, Oroszország  — .-- 1827 101 101.5 2 
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Folyó 
szám 

1 

S 

, 

10 

11 

12 mek 

18 

14 

SEMSEY ANDOR: 

A hullás helye 

Petersburg, Lincoln Co., Tennessee, H.A. 1 

Frankfort, Franklin €Co., Alabama, 

FPawlowka, Karai, Balaschew, Orosz- 

ország . 

Chladnit. 

Bishopville, D. Karola, BLA. 
Shalka, Bancoorah, K. India 

Rodit. 

Manbhoom, Bengalia, K. India .. 

Roda, Huesca, Aragonia, Spanyol- 

ÖTSZÁZ EE SZE e BRRR 

Chassignyt. 

Chassigny. Haute Marne, Franczia- 

ÖSSZ ÁÓ AS ue 4 E E ÁE NT Áá éE 

Chondrit, howarditszerü. 

Siena, Lucignan d.Asso, Toscana, 

OTASZOSSZÁ SAS ESEN LEE 

Borgo. San  Donino, Cussignano, 

Patmas Olaszország esze set ee 

Harrison Co., Indiana, E. ága 83 

Kráhenberg, Zweibrücken, Prájá E 

Waconda, Mitchell Co., Kansas, E. ÁS 

Sitathah, Reapur, K. India A 

Chondrit, fehér, erezet nélkül. 

Mawerkirchen, F. Ausztria ... 0... 

High Possil, Glasgow, Skóczia...  ... 

Mooradabad, Delhi, K. India  .. 

Alexejewka, Bachmut, Ekaterimoszláv, 

ÖTÖSZOÖTSZÁG "és 

Zaborzika, Volhynia, OB SzotSkát 

Mordvinovka, Pawlograd,  Ekater1- 

noszláv YT szóe gl atása 

Drake Creek, Ni AGE Tennessee, 

TÁ ké 

Forsyth, Monroe 0o., GAGtst HA 

Montlivault, Loire et Cher, Franczia- 

OTSZÁL . d EZt 

A hullás 
vagy 

lelet éve 

fa 
— 

JJ 

1868 

1882 

18 63 

1871 

1815 

7 94. 

1808 

1859 

1869 

1872 
1875 

[19 

1768 

18504 

1808 

18 

18 

14 

18 

1826 

182 

18 

97 

29 

Főpél- Összes 
dány példányok 
sulya gyranmokban 

152 12 

3 23) 

970 1159 

10 201 

2 aZ 

e 0.6 

I 1.5 

3 4.§ 

220 26151 

25 29 

4.9 4.9 

16 ST 

a) 3 

130 (3851 

—— 0.4 

1.6 2.6 

Ma 18.5 

6 6 

4183 G81.53 

14 135.4 

21 21 

15 15 

Példányok 
száma, 

1 és por. 

[dt 

D és por. 
9 

morzsák 

2 dbka 

3 és por. 

3és morzsa, 

morzsák 

t9 

morzsák 



METEORIT-GYÜJTEMÉNY. 

A hullás 
Folyó A hullás helye vagy 
szám lelet éve 

30 Pusinszko Szelo, Milena, Horvátország 1842 

32 Monte Milone, Macerata, Olaszország 1846 

32 Kaanmde, Oesel, Livland, Oroszország 1855 

33 Tourinnes la, Grosse, Tirlemont, Bel- 

Hiüne ate szé sségesá u 18568 

34 Dolgowoli, (dólgájá Wolja) olni 

Oroszország .. ért 1864. 

35 Cabezzo de Mayo, Midi Spiáyots 

ÖHBZÁS NÉ Ezt eszebe eszak az EN SSEL 

Chondrit, fehér, erezettel. 

36 Lucé, Sarthe, Francziaország 8 1768 

37 Wold Cottage, Yorkshire, Angolország 1795 
DOVZÁSCOTGOTSÍGAT e e At S EEEN TÉT 805 

39 Lissa, Bunzlau, CsehGtát KERES res 508 

40 Kikimo, Smolensk, Oroszország — ... 1809 

41 Kuleschowka, Poltawa, Oroszország — 1811 

42 Politz, Gera, Németország ... .-. 1819 

43 Allahabad. Futtehpore, K. India .. 1822 

44. Honolulu, Owahn, Sandwich szigetek 1825 

45 Hartford, Linn Co., Jowa. B.Á.... — 1847 
46 Schte, Akershuus, Norvégia  .. .. 1848 

47 Güirgenti, Sicilia 1853 

48 Scheikahr, Stattan, Búséhhot Kédhód 1863 

49 Grosshebenthal, Odessa mellett, Orosz- 

országa szet ee SET ESB 

50 Moócs, Kolozs m. Mezőség, Erdély 1882 

Chondrit fehér, brecciaszerü. 

51 Staartje, Uden, Hollandia .. .. 1840 

52 Bandong, Goemoroeh, Preanger, Jáva 1871 

53 Vavilovka, Cherson, Oroszország  .. 1876 

Chondrit intermediár. 

54 Charwallas, Hissar, Delhi, K. India 1834 

55 Macao, Rio Assu, Brazilia 4 1836 

56 New Concord, Ohio, E. Á. Mare TT 860 

57 Dhurmsala, Kangra, K. India 1860 

58 Canmellas, Villa nova, Barcelona mel- 

lett, Spanyolország ... . 1861 

Motta di Conti, Casale, Elemi Hala 

Földtani Közlöny. XVII. köt. 1887. 

1868 

Főpél- Összes 
dány példányok 
súlya grammokban 

121 260.5 

32 39.1 

192.5 2320 

107 108 

2 2 

5 ú 

24 295.4 

20 70.8 

— 0.45 

373 33 

22 22 

37 39.4 

6.4 10.4. 

Haló 22.6 

19 19 

122 155.5 

0.5 0.3 

38 71 

126 126 

18 24.5 

8465 20930 

-— 40) 

184 199.5 

78 83 

6 9 

SASVÚ OD 

199 483.5 

J18 1165 

3 3 

5. 5.1 

193 

Példányok 
száma 

4. 

S) 

9 

2 

1 

2 

2 

6 

13 WD 

lt b 

3 

és por. 

és por. 

és por. 

morzsák 

[doki s por. 

morzsák 

9 ég morzsa 

est BO 

13 



194 SEMSEY ANDOR: 

A hullás 
Folyó A hullás helye vagy 
szám lelet éve 

60 Rakowka, Tula, Oroszország été xi 87B 

61 Alfianello, Brescia, Olaszország  .. 1883 

Chondrit intermediár, erezetes. 

62 Salles, Villefranche, Rhőne, Franczia- 

OTHZÁOSzéltge zzz És KE TSE798 

63 Agen, Let et Garonne, TERET Ó 1814 

64 Vowuillé, Poitriers, Vienne, Franczia- 

ÖTSZÁON ASE tet Vá ss El EROS 

65 Chateau Renard, Loiret, Francia: 

OTSZÁS Ae ATSEÜS sza [ol 

66 Le veszi Bois de Fioítainé Indre 

et Lo1, Francziaország — -.- 1845 

67 Nerft, Poghel, Kurland, ÜrOSZG TÁG 1864 
68 Dandapur, Gorruckpur, K. India . 1878 

Chonárit intermediár, brecciaszerü. 

69 L" Aigle, VOrme, Normandia, Fran- . 

GZIAOTSZ AS ÉS NE e S08 

Chondrit szürke. 

70 Bjelaja Zerkow, Ukraine, Kiev, Orosz- 
OTSZÁS 4 SAR es EAK NÁZOT 

71 Seres, Macodonia ös get WE RÖKÜSÜS 

72 Namjemoy, Maryland, E. ds MR KES825 

73 Blansko, Brünn, Morvaország ... 1833 

74 Nagy Divina, Budetin, Trencsén m., 

Magyarország i 288 a 1 ASZ 

15 Duruma, Manikalatu KR. Arika 22 Do 

76 Gnarrenburg, Bremervörde, Hannover 1855 

77 Parnalle, Madura, K. India --. ..- 1857 

78 Butsura, Gorruchpur, K. India ... — 1861 

79 Knyahinya, Ung m., Magyarország — 1866 

80 Oynthiana, Harrison, Co., Kentucky, 

I TA SNNY EZEL SAE E El E a 

Chondrit szürke, erezetes. 

81 Barbotan, Landes, Francziaország 1790 

82 Saurette, Vaucluse, Francziaország  — 1803 

83 Darmstadt, Hessen, Németország 1804 

84. Mooresfort, Tipperary, Irland  .. 1810 

Főpél- 
dány 

Összes 
példányok 

súlya grammokban 

12 

4165 

1665 

10360 

60 

3 

171 

41286 

14 

12 

5014 

37.8 

3679.9 

t92 

ma OT 

3479.5 

Példányok 
száma 

1 

4 

2 dbka 

4és morzsa 

14 

1 

1 ésmorzsa 

9 

Os s morzsa 



Folyó 

85 

86 

112 

113 

METEORIT-GYÜJTEMÉNY. 

A hulláz 
A hullás helye vagy 

lelet éve 

Charsonville, Loiret, Francziaország 1810 

Toulouse, Haut Garonne, Franczia- 

ország ÉG E ES 2 es A MRENS Ikoji 18) 

Limerick, Adare, "land  .. 1813 

Lasdany, Lixna, Witebsk, Öteteszút 1890 

VÁG OrTADA zést ACSÍLETÁS KEZES EE ege SET Le 

Monroe, Cabarras Co., H Karolina, E. Á. 1849 

Mező- Madaras, Maros-Torda megye, 

Tel ya jege sze hozzá S ZŐRKÜSOZ 

Kakova, Krassó megye, GNÜzosatotzás 1858 

Alessandria, S. Guiliamo vechio, Pie- 

mont, Olaszország  ... 1860 

Udipi, Canara, Malabar EE Kelet 

RÉ dhtaszn este ada . 1866 

Pultuszk, Sielcze Nov 7. ien nye lorózás 1868 

Slavetic, Zágráb, Horvátország ... 1868 

Danmville, Alabama, E. Á. cz FS OS 

Hungen, Hessen, Németország .. 1877 

Chondrit szürke, brecciaszerü. 

Krawin, Plan, Tábor, Csehország ... 1753 

Sena, Sigena, Aragonia, $Spanyol- 

ország sg. BÉR AE 1773 

Chamtonnay, Vendée, TSA tte 1812 

2 Chandakapoor, Beraar, K. India . 1838 

Cereseto, Casale, Monferato, Olasz- 

ŐSZ E ok rését ener e SZŐ 

Assam, K. India ZS úgy ete ése d NSETZEN koz 

5 Nulles, Catalonia, ÖPAt NLOtSZA 1851 

Molina, Murcia, Spanyolország ..  — 1858 

Mouza Khoorna, Bubuowly, Gorruck- 

ÜTEZSI ÉGYC EE B E ASE As Et EE szg llelótn 

Elgueras, Cangas de Önye, Cideo; 
opanyolország ús Et 1866 

Castalta, Naah Co, Hi. Al. éa 1874 
Homestead, Amana, Jowa, E. Á. .. 1875 

Stálldalen, Nya azán; get, Sv de 

ÖVBZÉO eze s SZE É SSRST6 

Orvinit, brecciaszerü chondrit. 

Orvinio, Róma mellett .. . gep eze 

Chondrit, fekete. 

Renazzo, Ferrara, Olaszország 1824 ös sand 

Főpél- 
dány 

Összes 
példányok 

súlya graramokban 

2 

23586 

259 

226.2 

99.3 

Példányok 
száma 

11 

b2 ten jom CT 

4 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

morzsa 

és morzsa 

és por. 

és morzsa 

és morzsa 

13 



196 SEMSEY ANDOR : 

A hullás 
Folyó A hullás helye vagy 
szám lelet éve 

114 Mikenskoi, Grosnaja, Kaukazus . 1861 

115 Sevrukof, Belgorod, Kurksk, Orosz- 

OESZÁG - , ELÉNNYESMNÉS ea 28 ESA he BIZA 

Chondrit, szenes. 

116 Alais, Gard, Francziaország Szs 1806 

117 Cold, Bokkeveld, Capland, D. Afrika 1838 

118 Kaba, Debreczen mellett, Hajdu m. 1857 

119 Orgueil, Tarn et Garonne, Franczia- 

VÉSZÁGI (zt e szoc s LSBA 

120 Nagaya, Entre Rios, Argentina . . 1879 

Gömbchondrit. 

121 Albareto, Modena mellett, Olaszország 1766 

122 Wittmess, Eichstádt, Bajorország ... 1785 

1923 Benares, Krakhut, K. India... -- 1798 

124 Timoschin, Juchnov, Smolensk, Orosz- 

ÖLSZÁOT mhgnz ln az pesze esgyes 1807 

125 Praskoles, Zebrak, ÜSehorzás e aka 

126 Pine Bluff, Missouri, E. Á. — ... ..- 1839 
127 Uttrecht, Blaaw Capel, Hollandia 1843 

128 Yatoor, Nellore, Madras, K. India 1852 

129 Borkut, Fekete Tiszánál, Máramaros 

MEGYOSz (gal oök pe sbér ni l852 

130 Trenzano, Brescia, Olaszország — ... 1856 

131 Oduenggouk, Begu, imdia " -—-. .. "1857 

132 Aussun, Montréjeu, Haut Garonne, 

ETANCZIAOTSZÁS ta ME ES ES SOS 

133 Gopalpur, Jessore, K, India u 1365 
134. Hessle, Upsala, Svédország — --- --- 1869 

135 Searsmont, Walde Co., Maine, E. 14 1871 

136 Lamcé, Authon, Orleans, Franczia- 

OESZÁOE Sá tag VT -4 áló 
137 Ihung, Dhuin Mohamed, K. NE 2. 18/8 

138 Zsadány, Temes m. 6... 1875 

139 Rochester, Fulton Co., ENG ÉÉrán Ez vit 1876 

140 Sarbonavácz, Szökobádya Alexinácz, 

Szerbia ZZÉVŐ ese TÁRSRA 

141 Tieschitz, Prerau, Morvaország .. 1878 

142 Gnadenfrei, Porosz-Szilézia .. ... 1879 

Gömbchondrit, erezetes. 

143 Szkkensaare, "Tennasilm, Esthland, 

Oroszország ú. A 1872 

Főpél- Összes 
dány példányok 
súlya grammokban 

174 177 

63 63 

— 1.5 

9 ia 

187 205 

69 726 

13 13 

16 16 

84. 84. 
110 110 

107 MAZ 

T/ 1 

4.6 4.6 

6320 6598 

2 4. 

103 220.8 

116 121 

2 4 

167 187 

5) D 

67 12455 

IÁtás 225 

[ő 6 

6 [ő 

151 181 

— l 

4.4. 639 

45 45 

27 H. 

50 s0 

Példányok 
száma 

1 

1 és morzs: 

5 

4. 

1 és morzsa 

1 

és morzsa, 

19 Bs E 

és por. 

2 és por. 

1 és por. 



METEORIT-GYÜJTEMÉNY. 

Holya A hullás helye 
szám 

Gömbchondrit, brecciaszerü. 

144. Weston, Tairfild Co., Connecticut, HK. A. 

145 Les ÖOrmes, Yonne, Francziaország 

Gömbchondrit, Ornansit. 

146 Ornams, Salins, Doubs, Francziaország 

147 Warrenton, Missouri, B. A... 0... 

148 Ngawi, Djogorogo, Jáva ... --. --- 

Chondrit, kristályos. 

149 Erxleben, Magdeburg, Poroszország 

150 Richmond, Henrico Co. , Virginia, E. A. 

151 Mainz, Hessen  .-- 2 24 

152 Segowlee, Champarun, K. India és 
153 Stawropol, Kaukazus, Oroszország 

154 Menow, Alt-Strelitz, Mecklenburg 

55 Pillistfer, Aukoma, Livland, Orosz- 

ország et. pet st 

156 Vernon Oo. SZGOTUTEE Clyaatet Hi. A 

157 Damels Kwl, Grigua, Dél-Afrika 

158 Motecka nugla, Bhurtpur, K. India 

159 Cléguerec, Kernouve, Bretagne, Fran- 

CITROTSZÁ EEEN ESSKETE 

160 Tjábé, Pandangan, a LELETET RB a 

161 Khairpur, Mooltan, K. India — 

Chondrit, kristályos, brecciaszerü. 

162 Ensisheim, Sundgau, Felső Elsass ... 

Mesosideritek. 

163 Hainholtz, Paderborn, Minden, West- 

DSE DEE SA Eg TERRA else ását hb ő 

164 Sierra de Chaco, Mjlódás, Atakama, 

165 Esterville, Emmet Co., Jowa, E. Á. ... 

166 Veramin, Karand, Teheran, Perzsia 

II. Vasmeteoritek. 

ei4etophyT, 

167 Rüttersgrün," Steinbach, Schwarzen- 

berg, Szászország 2. 0. 

168 Breitenbach," Platten, Ékéhország És 

: E két meteorit itt két különböző 

A hullás 
vagy 

lelet éve 

1807 

1857 

1868 

1877 

1883 

1812 

1828 

1850 

1853 

1857 

1862 

18563 

1865 

1868 

1868 

1869 

1869 

1873 

1492 

1856 

18562 

1879 

1880 

1847 

1861 

Főpél- 
dány 

Összes 
példányok 

súlya grammokban 

42 

2.2 

105.2 

163 

138 

83 

712 

31 

145 

37 

82.5 

2.2 

962 

470 

256.3 

1675 

62 

309.7 

109 

197 

Példányok 
száma 

1 

3 

1 

kenk DI knk fm 

6 

sz 

8 

és por. 

morzsák 

és por. 

3és morzsa 

6 
4. 

név alatt van fölsorolva, melyek, noha 
különböző időben találták, mégis egy és ugyanazon hullásból valók. 
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Folyó 
szám 

169 

170 

1740 

172 

SEMSEY ANDOR: 

A hullás helye 

Pallasit. 

Krasnojarsk, Medwedewa, Szibéria 

Imilac, Atakama, Bolivia, D. Amerika 

Albacher Mühle, Bitburg, Trier, Alsó- 

JER A Jaa e SNS 

Rokicky, Brahin, Min EEEN E ét 

Oktaéderes vasak, legfinomabb 

lemezüek. 

Butler, Bates Co., Missouri, E. Á. 

Knoxville, Tazewell, Tennessee, E. Á. 

Werchne Dnjeprowszk, Ekaterinosz- 

lav, Oroszország VE ges 

Oktaöéderes vasak, finom lemezüek. 

Victoria West. Cap colonia, D. Afrika 

Prambanan, Soerakarta, Jáva. 

Charlotte, Dickson, Co., Tennessee, 

Putnam Co., (godtbi E. 18 eyg BRRR 

Lagrange, Oldham Co., E. CA AES 

Russel Gulch, Colorado B. Á. 0 

Baird s Farm, Asheville, É. Karolina, 

TEKENLÁSS éés (Etele tás A Hét 
OÖObernkirchen, Ruékebnee EGÉSZE 

ÖTAZ ONNEK 3 

Losttown, Cherokee os Ciooréik 715 k 

9 Elbogen, Csehország 0. 0. .-- 

; Hraschina, Zágráb, HOÉVálorSzÁS rét 

Bear Creek, Aeriot, Denver Co., Colo- 

rado, BH. Á. . BAL ép e NLÉ 

; Madoc, Felső- Cztradla, E. Áru Ő ÁBA 

Cambria, Lockport, N. York, E. JAT 

San Framcisco del Mesguital, Mexiko 

Oktaéderes vasak, közép lemezüek. 

Cross Timbers, Red River, Texas, E. Á. 

Murjr. eesboro. Rutherf Co., Tennessee, 

ig st dott at 

Werchne Ond atta, Niro 0, SHUT 

Ivanpah, San Bernard Co., Kalifornia 

Toluca, Ixtlahuca, Xigmipilco, Mexico 

A hullás 
vagy 

lelet éve 

1749 

1800 

1802 

1810 

1835 

1839 

1860 

1863 

1839 

1863 

1867 

1400 

1751 

18566 

1854 

1818 

1867 

1808 

1847 

1854 

18580 

Főpél- 
dány 

Összes 

példányok 
súlya grammokban 
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Folyó A hullás helye 
szám 

196 

197 

Lénartó, Sáros megye 

Coopertown, Roberts Co., Tennessee, 

HLÁSÁ ESTTRA MON ELTÁT 
Sehwetz , ÖGÉGÉSOTSÁLA se 

Staunton, Augusta Co., Virginia, E. Á. 

Burglington, Otsego Co., N.York, E.Á. 

Trenton, Wisconsin, Washington Co., 

Amerika zés díva £ 

Milwaukee, Wiscousin, Minérike rá 

202 Juncaly Paypote, Chan: 22 sze 

903 La Caal, Saint Aubau, Var, Franczia- 
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198 

199 

200 

201 

Charcas, 5. Tu Potosi, Méxieo 

Misteca, Oaxaca, Mexico ETNA! 
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204. 
205 
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210 
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241152 

213 

Oktaöderes vasak, durva lemezüek. 

214 Bemdego, Bahia, Brazilia .. 
215 

, 
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216 Black Mountain, Ascheville, É.-Caro- 

lina, E. Á. Egs köré et 
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219 Cramnbourne, Melbourne, Victoria, 
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222 Caryfort, De Kalb Co., Tennessee, E. Á. 

223 Sápepta Astrachan, Saratow, Orosz- 
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995 
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A hullás helye A hullás 
Folyó vagy 
szám lelet éve 

Oktaéderes vasak, legdurvább 

lemezüek. 

226 Seelüsgen, Brandenburg, Poroszország 1847 

245 

246 

247 

248 
249 

Oktáederes vasak, brecciaszerüek. 

Union 00, Georgia; H.A. e 1 

3; Nelson Co., Kentucky, HB. A. 2. 

Zacatecas, Mexikoci EN TEN ET 

Barranca bianca, Chili 0 

Sierra di Deesa, Santiago, D. Atáka 

Hexaöderes vasak. 

2 AGOANAATAN TAK ON At KE ENG EE 

Canada de Hierro, Tucson, Sonora, 

IMOXTGO VÉ esta ELT EJ ÓTTISÁSAN Me 

Braunad s ÖSeNorszáos a ene 

Pittsburg, Alleghany C0o., Eset 

. nia, E. Á. redjte he 

) Auburn, Macon C., ÁT Gsnes E. F.88 

1 Nenntmamnnsdorf, JEESLÉÉn Szászország 

3) Lick Cr eek, Davids. Co., H.-Karolina, 

IETÁS Ke. fate eszt zkt a Séta 

Santa jak New Crane Columbia, 

DSA kar rat Te 

3usch Capland, Sontag és közt, 

DESSA oz ed EÁ ee LETI 

Babb s Mill, Greenville, Teánesset E.Á. 

12 Kokomo, Howardt Co., Indiana, E. Á. 

Chesterville, D. Karolina, E. Á. ... 

Halt Rever, Kentucky, B.A. 

Tömör vasak. 

Rasgata, UJ-Granada, D. Amerika 

Szratik, Senegal, Afrika Köv ze 

Campo del Cielo, Tacuman, Rio de 

la JElatTta a SA ori kat es e ASÉLEEE 

Newstead, Boxburgshire, Skóczia 

Scriba, Osvego, Albany, N. York, E. Á. 

250 Disco, Eiland, Ovifac ( Uiofac) Grönland 
o 

951 

959 

953 

tialker Go: Alabama HG SÁGI EÜ 

Tarapaca, Hemalga, Chili, D. Amerika 

SantaCatharina Minasgeraes, Brazilia 
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AZ EGYESÜLT-ÁLLAMOK GEOTLOGIAI GYŰJTEMÉNYEI, 

A fiatal amerikai nemzet az összes tudományok között leginkább a geologia 

terén vált az európai nemzeteknek, különösen az angol és német nemzetnek egyen- 

rangú versenytársává. Oly férfiak, mint DaAwa, HirTcHcoock, NEWBERRY, PowELL, 

Durros, PumpPErLy, MaRsn, GirirBegmr stb. nemcsak a legnagyobb tekintélynek 

örvendenek európai szaktársaik előtt, hanem vizsgálódásaik által hatalmasan és 

döntőleg működtek közre a tudomány fejlesztésénél s részben oly kérdéseket 

fejtettek meg, melyek megoldása körül mi hiába fáradoztunk. Az amerikai földtani 

felvételi hivatalok szép kiadványaira, melyeket a világ minden könyvtára részére 

nagy bőkezűséggel szétküldenek, már régóta s méltán az írígység egy nemével 

tekintenek Hurópa tudósai. A földről szóló tudomány gyors felvirágzását Amerika 

a hasznos ásványok ama gazdag lelőhelyeinek köszönheti, melyek az Alleghany és 

Rocky Mountains hegylánczokban fordulnak elő s melyek épúgy mint annak 

idején Német- és Angolországban történt, közvetlen alkalmat és okot szolgáltattak 

a geologia kifejlődésére. 

Természetes, hogy a geologia fölvirágzásával együttjárt nagyobb földtani 

gyűjtemények felállítása is ; mivel pedig nemrégen alkalmunk nyílt azok leg- 

nagyobb részét személyesen megtekinthetni, ezért itten egy rövid jelentésben 

összefoglaljuk azon általános benyomásokat, melyeket reánk a kérdéses gyűjte- 

mények gyakoroltak. 

Az első gyűjtemény, melylyel közelebbről megismerkedtünk, a mew-yorki 

Columbia.-college-é volt, egy intézeté, mely szervezetére nézve majd egyetemeink-, 

majd műegyetemeinkre emlékeztet s a freibergivel versenyző legfontosabb bányász- 

iskolát foglalja magában. Az intézet gyakorlati ezéljának megfelelően legszebb és 

leggazdagabb az itteni gyűjteményben az alkalmazott geologia osztálya s bizonyára 

alig létezik a világon gyűjtemény, mely az Uniónak, valamint Mexikónak vas-, 

ólom-, réz- és ezüst-érczeit, nemkülönben építőköveit teljesebben képviselné, mint 

épen a szóbanforgó gyűjtemény. Azonban nem kevésbbé jelentékeny a történeti 

geologia osztálya is, mely főként az amerikai köszénképletbe enged mély betekin- 

tést. Fölötte érdekes a new-yorki gneisz-. csillámpala- és gránit-féleségek rendkívül 

tarka gyűjteménye, valamint a kiválóan triasz- és harmadkori fosszil halak valóban 

nagyszerűnek nevezhető collectiója. Ezen fölötte tanulságos intézet NEwBERRY J. 5. 

tanár vezetése alatt áll. 

A második geologiai gyűjtemény, melyet több ízben meglátogattunk, a 

bostoni aImstitute of technologyv gyűjteménye. Ezen az újvilág első polytechnikai 

intézete hasonlókép egy gazdag bányászati osztályt foglal magában. Az ezen 

osztálylyal egybekapcsolt földtani muzeum jelegleg még kis terjedelmű ugyan, 

mindazáltal módszeres berendezése vezetőjének, CRosgy tanárnak becsületére válik. 

A cambridge-i egyetem nagy őslénytani gyűjteménye — fájdalom — még 

rendezetlen s így róla általános képet nem nyerhettünk. 
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A Harvard-egyetem földtani muzeuma New-Haven-ben, melynek Mangsx O. C. 

az igazgatója, szintén paláontologiai kincsei által tünik ki s a különböző ősemlősök 

csontvázai a búvárnak és laikusnak egyaránt sok bámulni és tanulni valót nyujtanak. 

A földszinten számos kéz foglalkozik egész csonthalmazok rendezésével és össze- 

állításával, miből arra lehet következtetni, hogy a kérdéses gyűjtemény még erős 

gyarapodásnak néz elé. 

A washingtomi nemzeti muzeum földtani osztálya minden tekintetben a 
hasonnemű amerikai gyűjtemények legjelentékenyebbjének igérkezik és tartalma 

tekintetében már ma is kétségtelenűl a leggazdagabb. Ottlétünkkor ezen gyűjte- 

ménynek egy jórésze a new-orleansi világkiállításra volt küldve, mi az áttekintést 

nehezíté. Jellege "általában époly gyakorlati és hasznosító, miként a föntemlített 

new-yorki gyűjteményé. A számtalan gránit és mészkő, melyek által Amerika más 

földrészek felett kitünik, benne csakis technologiai szempontból van rendezve. 

A new-orleamsi kiállítási csarnokban alkalom kinálkozott a különböző állami 

geologusok nagyszámú gyűjteményeit tarulmányozhatni. Ezek is túlnyomó rész- 

ben az alkalmazott geologiát képviselték. Föltűntek köztük: a kaliforniai bánya- 

hivatal (State mining bureau) gyűjteménye aranytalmú kvarczitjaival, antimón- és 

higanyérczeivel, sóival, lignitjeivel stb.; FoRMman Ch. kiállítónak 468 porfirdarabjá- 

val stb. 

Baltimore-ban futólagos pillantást vetettünk a Hopkins-egyetem fiatal gyűj- 

teményébe, St. Louis-ban pedig a Washington-egyetemnek valamivel öregebb 

gyűjteményébe. Ez utóbbi különösen gazdag s érdekes a Missouri-beli Iron- és 

Ozark-Mountains tárgyai, valamint a coloradói fosszil rovarok tekintetében. 

Dr. DeckERr EmrL után (Ausland) : FaRkass R. 
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(8.) Dr. UHniG Vixrok: Ueber eine Mikrofauna aus dem ÁAlttertiür der 

westgalizischen Karpathen. Mit vier lith. Tafel. Jahrbuch der k. k. 
geologischen Reichsanstalt. XXXVI. 1886. I. H. p. 141—214. 

A nyugat-galicziai Kárpátok ó-tertiár kárpáti homok körétegeiben számos 

helyen homokos lithothamnium-mészköőpadok vannak betelepülve. Ezekben sok 

kövület fordul elő; nevezetesen: lithothammiumok, foraminiferák, bryozodk és 

apró brachyopodák. De ezek többnyire igen aprók, sokszor csak mikroszkopos 

nagyságuak és igy mint mikrofauna a geologiai kor meghatározására nem igen 

alkalmatosak. Tekintve azt, hogy a Kárpátok flysch-övében a kövülettartalmú 

rétegek igen gyérek és hogy a kárpáti homokkövekben a fucoidákon és hieroglyph- 

képleteken kivül a stratigraphiai osztályozás alapjául szolgáló meghatározható 

kövületek a legnagyobb ritkaságok közé tartoznak, dr. UHrIG a mikrofauna fárad- 

ságos tanulmányozására szánta el magát és tanulmányai úgy stratigraphiai mint 

palaeontologiai tekintetben eredményhez vezettek. 

Miután hazánkban is a kárpáti homokkő területén több helyen és kiválóan 

a Láposhegységben, a galicziaikhoz hasonló homokos lithothamnium- és nuammulit- 

tartalmú mészkötelepek előfordulnak, dr. UHrrIG érdekes dolgozata tehát bennün- 

ket közelebbről érdekelvén, helyén valónak tartom, azt főbb eredményeiben 

részletesebben megismertetni. 

Galicziában a nummulittartalmú rétegek keskeny, de több mint 15 mfd. 

hosszú) DKK-ÉNYyNY.-i irányú övben vonulnak a Sáros-Görliczi hegység és a 

Kárpátok előhegységét alkotó dombvidék közt; mind a két oldalon hieroglyphos 

igazi kárpáti homokkő rétegei által környezve. 

Dr. UHLiG tanulmányozásához a következő helyekből gyűjtötte az anyagot : 

Wola luzanska. E helyen a mészkő körülbelül 20—25"/o homokot tartalmaz 
és itt-ott kevés agyagot. A kőzet szilárdsága különböző. Szerves maradványok 

közül tulnyomó benne a lithothamnium; a bryozoák és foraminiferák egyenlő 

mennyiségben fordulnak elő. E mészkőben a szerző a következő állatok marad- 

ványait határozhatta meg : 

Foraminiferák. 

Bigerina capreolus ORB., Tr." 

Gaudryina, cf. Reussi HANTK,, Tr. 

Lagena globosa, Monr., var. major, Tr. 

Nodosaria ( Dentalina ) aff. filiformis ORB., r. 
a SDNNÜÁ ts 

kt r. — ritka, gy. — gyakori, i. gy. — igen gyakori, m. gy. — meglehetősen 

gyakori. 
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Cristellaria, rotulata, Lam., T. 

a limbata. BoRNEM., Tr. 

( alato-limbata, GÜMB,, r. 
( radiata. BoRNEM.,, Tr. 

Truncatulina, Dutemplei ORB., r. 

( Wüllersdorfi ScHwaG., Tr. 

a. ariminensis ORB.. YT. 
( grosserugosa, GÜMB., 1. gy. 
( cristata GÜMB., gy. 

( ublobatula GÜüMB., Tr. 

( n. sp! aff. coronata, Pacx et JoN., Tr. 
( n. sp. at. humilis BRapx,, r. 

Discorbina pusilla n. sp. wm. gy. 
e a pl. sp. ind: 

Carpenteria, cf. proteiformis GoEs,, T. 

( lithothamnica n. sp. Tr. 
Pulvinulina bimammata GümB,, i. gy. 

a rotula Kaufm. i. gy. 

( concentrica PARK et Jox.. gy. 

Rotalha tithothamnica, n. sp. gy. 
Gypsina globulus Reuss,., i. gy. 

Amplhistegina, sp. ind. 

Operculina complanata var. gyranulosa, Leym., gy. 

( sublaevis GümB (?), r. 

Heterostegina reticulata RürIm., i. gy. 

( carpatica n. sp. m. gy. 

( af. ruida SCHwaAG., T. 
ÖOrbitoides papiracea BAuB., gy. 

a dispansa Sow., m. gy. 

c nummulitica GÜMR,, i. gy. 

a — stellata d"ARgcn., 1. gy. 

c stella GÜMBE., gy. 

Nummulites Bucheri de la HARPE,, i. gy. 

fi semaicostata KAUFM., 1. gy. 
( Tchihatscheffi d AgkcH. et H., m. gy. 

f/ Budentis HANTx (?), m. gy. 

Bryozoák : 
Deframcia sp., 7. 

Hornera sp. 

Idmonca pl. sp. (közönséges. ) 

(Cerispora, sp. 

Membrampora. sp. 
Lepralia sp. 

Eschara. sp. 

Batopora sp. 1. 



tólj IRODALOM, 90 

Brachyopodák : 

Terebratulina ajj. striatula S0w., Tr. 

fi sp. ind., Tr. 

( sp.and., 2. 

c n. sp. ind. aff. parva Maryasz., Tr. 

Agriope decollata CHEMN., m. gy. 
a. nummuliítica n. sp. T. 

Cristella ef. Neapolttana Scaccny, Tr. 

Tecidium mediterraneum  Risso., gy. 

És ezeken kivűl : 

Cidaritek, Crinoidák apró töredékei. 

Asterias táblácskái. 

Pecten sp. 

Ostrea, sp. és 

Ceápafogak. 

Cicklin homokos mészkövében előfordulnak : 
Lithothamnium nummuliticum nagy tömegei, többféle nummulit és orbitoid, 

kevés foraminüfera, és meglehetősen gyéren bryozodák. É 

Szalowa mészköve sok, néha 50"/o homokot tartalmaz; benne tulnyomók a 

nagy lithothammnium-gumók ; foramiferák gyakoriak, a bryozoák gyérek. A szerves 

maradványok közül a szerző meghatározhatta : 
Nummulites Tschihatcheffi d Akcn et H. 

a Bucheri de la HARPE. 

a semicostata KAvFM. 

Orbitoides nummulitica, GÜMB. 
( stellata, d" ARcn. 

( stella Güms (?) 

Heterostegina, reticualta Ritim. 

Kobylanka, mészkövében mintegy 25" homok van és itt-ott glaukonit- 

szemcsék is láthatók. Lithothammium, foraminifera, és bryozoa sok van benne. 

Meghatároztatott : 

tt Nummulites Bucheri de la HaRpPE (átmetszet). 

( semicostata. KAUFM. 
Orbitoides sp. 

Pulvinulina rotula KAur. 

Truncatulina, sp. 

Tegxtillaria sp. 
Biala mészkövében 20—30"/, homok, apró lithothammiumok, sok foramini- 

fera és bryozoa és kevés nummulit és orbitoid fordul elő. Meghatároztatott : 

Nummulites semicostata, v. BUCHERI. 

Orbitoides sp. 

Rotalia sp. 
Michalczowa, mészköve 20—30"/9 homokot és ugyanennyit foraminiferák- 
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ból és bryszoakból tartalmaz, a többit a lithothamnmium foglalja el. Meghatároz- 
tatott : 

Nummulites Boucheri de la H. 

a semicostata Kaurm. 

Orbitoides stellata d" ARcH. 

Pulvinulina bimammata GÜMEe. 

Rajbot mészkövének majdnem a fele homok. Szerves maradványok közül 
tulnyomók benne az orbitoidák, bryozoák és lithothamniumok egyenlően gyakoriak ; 

nummulitek és más foraminiferák ritkábbak, de azért mégis elég gyakoriak. 
Meghatároztatott : 

Nummulites Boucheri de la H. 

a semicostata KAuFw. 

OÖOrbitoides stellata d/ ARcn. 

OÖrbitoides nummulitica GÜMB. 
Tinoporus sp? 

Pulvinulina bimammata GÜMB. 

Az elősorolt szerves maradványok legnagyobb része, nevezetesen a forami- 

niferák és bryozoák a geologiai kor meghatározása tekintetében alig vehetők 

figyelembe ; a brachyopodák is keveset bizonyítanak ; de a nummulitek és orbitoi- 

dák már fontos vezérkövületek. Kiválóan a nummulitek azok, a melyekre dr. 

UHLIG főfigyelmet fordított. E tekintetben DJARcHiaAc és HAImE, de főképen a 

magyar szakemberek: HANTKEN, HorMANN, BöcgH, Kocn stb., ó-tertiür rétegekre 

vonatkozó dolgozatait hasonlítva össze azon eredményre jut, miszerint a lengyel- 

országi mészkövek faunája kiválóan a nammuliteknél fogva nagyon hasonlít a 

budai márgáéhoz. Más tekintetben igen valószinűnek tartja, miszerint a szóban 

levő mészkövek azon bryozoák és orbitoidák által jellemzett horizontnak felelnek 

meg, a mely számos helyen az eocen és oligocen közt foglal helyet. Végeredmény 

gyanánt kimondja, hogy a kelet-galicziai homokos mészkövek MavYER liguri 
emeletébe vagy még valószinűbb, a barton emelet felső szakaszába sorozandók. 

A szerves maradványok közül kiválóan a lithothamnium-algák a mellett 

tanuskodnak, hogy az illető mészkövek partmelléki képződmények s 25—60 

fonálnyi mélységben ülepedhettek le. 

A szerző ezen igen becses értekezésének második nagyobb felében a felsorolt 

kövületfajok leirásával és összehasonlításával foglalkozik. 

Dr. PgriMmiIcs GYÖRGY. 

(9.) Dr. PRimics Gyöggy: A batizpolyánai csontbarlang. (Természett. 

Közlöny. XVIII. k. Budapest, 1886. p. 313, 3 ábrával.) 

A tágabb értelemben a nagybánya-kapniki éreczterülethez tartozó Lápos- 

hegység geographiai és általános geologiai leirása után, tüzetesen ismerteti szerző 

annak egyik völgyét, a batizpolyánai patakét, melynek baloldalán a Lápos- 

hegységben általában ritkán fellépő mészkőben, egy meredek alig megközelíthető 

erdős oldalon az általa leirandó barlang van. 

A batizpolyánai különálló mészkővonulat egy közép- és durvaszemű réte- 

gekből álló kárpáthomokkőre van települve. A. mészkő rétegei, melyek eltérő 
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csapással és dőléssel birnak, mint az alatta fekvő valószinűen a közép kréta felső 

rétegeihez tartozó homokkő-rétegek, legalúl igen sok borsónyi és kölesszemnyi 

guarzszemcsét tartalmaznak. A körülbelül 30—40"/ vastag rétegösszlet közepe 

táján a guarz majdnem egészen eltünik, de a felsőbb rétegekben ismét jelentkezik 

ugyannyira, hogy a legfelsőbb rétegek már félig homokkövesek. A mészkőösszlet 

a benne levő nummulitek, lithothamnium gumói, és gyér kagylómaradványok 

után itélve a felső eocen vagy valószinűbben az alsó oligocenhez tartozhatik. 

A mészkő számos barlang — melyek legnagyobb része csepegő barlangok — 

által át van hatva; járható nyilással azonban csak kettő bir, ezek egyszersmind 

ősemlősök, kiválóan a barlangi medvék tartózkodási helyei is voltak. 

Az egyiknek két nyilása van, alsó nyilása egy mészkőbánya területébe esik, 

a mészköfejtés következtében keletkezett törmelék által azonban el van temetve, 

a felső nyilás lankásan bemélyedő menete a barlang feletti hegyekről az esővíz 

által lehordta iszappal és törmelékkel be van töltve. Az alsó nyilás szétrombolása 

alkalmával állítólag különösen sok medveagyar került napfényre. 

E helytől mintegy ezer lépésnyi távolban van azon barlang, melyet szerző 

az 1885 év nyarán kikutatott és melynek részletes leírását adja, ebből a követ- 

kezőket veszszük át : 
Maga a barlang összeszoruló és kitáguló tekervényes folyosót képez ; szája, 

két oldalról kiálló sziklák közé van rejtve, háromszögletű, hegyesebb végével 

felfelé áll és egy hasadékban folytatódik. A nyilástól körülbelül 2"/-nyire 

60—70"-nyi meredekség következik, melynek végén két menetet találunk, egy 

felfelő vezetőt jobbra és egy meredeken lefelé vezetőt balra. A jobboldali, körül- 

belül 1177 hosszú, könyökhöz hasonló mellékbarlangot képez, mely végén ki- 

keskenyedve egy hasadékon át a főbarlang felső szintjével összeköttetésben áll. 

A baloldali, fordított S alaku, megközelítően 38 "/ hosszú és 2 "Y-t szélességben 

túl nem haladó főbarlang talapzata az elején meredékesen lefelé halad, közepén 

megközelíti a vízszintest, de a végén emelkedik és kikeskenyedik ; teteje külön- 

böző magasságu és nagyon szabálytalan; lenyuló csepegő kövek és mélyen 

benyuló kisebb-nagyobb üregek változásából áll. A barlang ez utóbbi részének 

legmélyebb pontján, körülbelül a közepén, két, három méter vastagon, mészkő- 

darabokkal kevert zsiros, tapadó agyagos barna föld van, melyben az ősemlősök 

csontjai szórványosan fordultak elő. Ásatás által sikerült szerzőnek innén egy az 

Ursus arctos-hoz közel álló, alsó állkapocs nélküli koponyát; az Ursus speleus 

kisebb fajváltozatához tartozó alsó állkapocs nélküli koponyát; négy darab a 

barlangi medvéhez tartozó ép alsó állkapcsot fogakkal; két kisebbszerű fiatal 

Ursus speleus alsó állkapcsát; egy nagy állkapocs-töredéket; 20 darab nagy 

lábszárcsontot; 60 darab kisebb lábszárcsontot, melyek részint fiatal barlangi 

medve, részint más állatoktól származhattak; 10 darab nagyobb bordacsontot; 

1 darab medve penis-csontot ; több darab tört csontokat, néhány kérődző lábszárát, 

melyeknek izületi része le volt rágva, találni. 

Az ősember házi élete nyomának hiányából szerző azon következtetést 

vonja, hogy a batizpolyánai barlang az ősembernek állandó lakóhelyéül soha sem 

szolgált, hogy azonban a talált csontok után itélve az őskorban huzamosabb ideig 

volt tartózkodási helye a barlangi medvéknek és időszakonkint hihetőleg más 

kortársainak is. 
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A batizpolyánai barlangok keletkezésénél, ily aránylag fiatal koru mészkő- 

ben, szerző szerint a víz játszhatta a főszerepet, de munkáját elősegíthette az 

illető mészkő rétegeinek döőlési viszonyai s egy még eddig biztosan ki nem 

puhatolt tényező hatása is t. i. : 

Nagyon valószinű, hogy a Lápos-hegység eruptiv kőzeteinek kitörése alkal- 

mával, a harmadkor késő idejében keletkezett nagy rázkodások és nyomások 

miatt a már mai kifejlődéssel biró mészkőrétegek nagy mértékben megrepedeztek 

s igy a víz munkájának az utját egyengették. S a víz azóta folytonosan szivárog a 

repedéseken át, a falakról a mészanyagot feloldva részben kiviszi, részben pedig 

a barlang tágasabb helyein csepegő-kövek alakjában lerakja. 

FRANZENAU ÁGOSTON. 

(10.) Dr. HERBicH FERExcz : A Terelratula globata Sow. a bucsecsi ogfor- 
dienből. (Orvos-term. tud. Ért. 1886. Term. tud. sz. Kolozsvár. p. 157.) 

Ezen közleményben szerző a Bucsecs-hegytömzs a henyefenyő régionak 

megfelelő magasságából ismertet a jura-systemához tartozó képződményeket. 

Kiemeli különösen a barna jura-emeletet, mint a melyből egy fajokban és egyé- 

nekben szerfelett gazdag faunát sikerült ugy a sziklatömegben, mint a Kolcu 

Tartarului és a Muntye Strunga lejtőin találni. A szerves maradványok közül 

említtetnek : a parkinsoni rétegekre jellemző Cosmoceras Parkinsomi Sow., a felső 

barna jurára vezérkövület gyanánt szolgáló JTerebratula globata Sow., a Terebra- 

tula Plullipsi Morris és a Fholadomya, Murchisom Sow. 

Az egyes alakokról, valamint az egész faunáról írt megjegyzéseket illetőleg 

az eredeti közleményre kell utalni. 

Berekesztésül megjegyzi a szerző chogy az, a mit közönségesen Bucsecsnek 

neveznek, nem egy hegycsúcs, hanem orographiai tekintetben egy elkülönült, 

több havasnak és előhegynek összlete, tehát egy hegytömzs, melynek területe 

200L Ia. size? w 

FRANZENAU ÁGOSTON. 

(11.) Dr. Kocn Awsrar : Harmadik pótlék Erdély ósemlősei és az ősemberre 
vonatkozó leleteinek kimutatásához. (Orvos-term. tud. Ertesítő. 1886. 

Term. tud. sz. Kolozsvár. p. 21.) 

Magyarországnak Királyhágón túli részében az 1879 évtől számított idő- 

tartam alatt megismert ősemlős és ősemberi kőeszköz-leleteket közli szerző 

átnézetes összeállításban, melyekből mint a geologiára fontosakat a következőket 

veszszük át : 

Seps1-Szent-(Györgyön találtattak ősemberi eszközöknek felhasznált végtag- 

csonttöredékek társaságában többnyire fogak. 

Canis famaliaris, 

Rhlinoceros tichorrhinus, 

úguus Caballus foss. és 

Cervus elaphus fossilis-tól. 

Ismertetve vannak  csontrészek, az Jlephas primigemius-tól Hidvégről, 
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Étfalváról, Kis-Esküllőről, az a.-füldi diluviális kavicsos terrasz-agyagból és a 

várfalvi diluviális kavicsból ; 

Cervus elaphus lábszárcsontjai és zápfog töredékei Meszeshelyről és Zágonból ; 

Sus scrofa egy apró tejfoga Zágonból ; 
Eguus cfr. prümigenius MeY. egy foga és csonttöredékek a köpeczi lignitből 

és egy zápfog A.-Füldről ; ; 

Olaszfaluból a diluviumból és Nyárád-Szeredáról Eguus Caballus fossilis 

különböző zápfogai ; 
a kolozsmonostori középeocen felső durva meszéből Delphinus sp. különböző 

csonttöredékei ; 

a papfalvi völgy torkolatánál feltárt hójai rétegekből Halitherium sp. egy 

zápfoga ; 

a Sztrigy völgyéből egy Acerotherium sp. állkapocstöredéke 3 nagy foggal ; és 

a kolozsvári Borjumál aguitaniai homokkőből Anthracotherium sp. csont- 

töredékei. 

A tordosi leletből a következők : 

Cervus elaphus 1. 

a  capreolus 1. 

Capris ovis 1. 

Bos sp. 
Sus scrofa L. 

Eguus Caballus L., egy határozatlan emlős- és madárcsont töredék. Ezeket 

szerző a tordosi őslakó konyhahulladékának tartja. 

Végre az Ursus speleus Bum. csontvázrészei és töredékei a Bedelői havason 

levő csepegő barlangból. 
FRANZENAU ÁGOSTON. 

(12.) Haravárs Gyuza : Öslénytani adatok Délmagyarország neogénkorú 
üledékei faunájának ismeretéhez. (Második közlemény.) (A magy. kir. 
Földtani Intézet Évkönyve VIII. köt. p. 117. két fénynyomatu táblával. 

Budapest. 1886. ! 

Versecz, Fehértemplom és Kubin vidékének részletes földtani térképeihez 

tartozó sMagyarázatok a magyar korona országainak részletes térképéhezv czimű 

munkák kiegészítője gyanánt ismerteti szerző kimerítően a vidék négy, részben 

általa felfedezett helyiség pontusi korú faunáját e munkában, nevezetesen a 

verseczi furólyuknak a 60- egész 78 méter mélységéből, egy szürke guarzhomokból 

kikerült szerves maradványokat, a Kustélytől É-ra a Valea Kustieluluj kezdete 

táján egy sárgás, csillámos, durvább homokból és egy szilárd kötszerű homokkő- 

padból kikerült kövületeket, a Nikolincz faluban feltárt sárgás, kékes többé- 

kevésbbé agyagos guarzhomokrétegek faunáját és végül a Csukics község környé- 

kén feltárt világos csokoládé szinű agyagmárga faunáját. Ez utóbbi helyiség szerző 

szerint a pontusi rétegek mélyebb szintájának felelne meg. 

Az első helyről leirt kövületek a következők : 

Congeria triangularis PARTSCH. 

Unio sp. (? U. BiELrzi Fucns.) 

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 14 
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( Sadleri PaRTscn. 
Vivipara PC] eyrtomophora Bnus. 

a spuria BRus. 
a stricturata, NEUM. 

a nodosa-costata n. sp. 
A Kustélyi homokból leirottak : 

Cardium 2 sp. 
Congeria, ungula capra MÜNSTER sp. 

a rhomboidea, M. Hönrx. 

a homokkőpadból a Cardium ( Adacna ) Rornt n. sp. 

A nikolinezi fauna fajai : 

Cardium ( Adacna ) pseudo-Suessi HAt. 
( a tegulatum n. sp. 

4 a purocostatum m. sp. 

( ( Majeri M. HöRx. var. 

Jongeria PARTSCHI, CZJZEK. 

( CzZIZEKI, M. Hönx. 

Planorbis transsylvanmicus NEuM. 

Limneus vetulinus DEsnx. 

Végre a csukicsi fauná-é : 
Cardium syrmiense R. Hönx. 

( 5 sp. 

Congeria cf. PARTSCHI, CZJZEK. 

Valenciennesia BöcgHI nov. sp. 

Az uj alakok teljesen le vannak irva, a többiek megjegyzésekkel kisérve. Ez 

utóbbiakból felemlitendőnek véljük, hogy szerzőnek sikerült a kustélyi homokból 

a congeriák egy meglehetős ép példányát gyüjteni, melynek alapján képes volt az 

ugynevezett cbalatoni kecskekörmöks hova tartozásának kérdését tisztázni. 

Eleinte ugyanis ezen alak különálló fajnak tekintetett (MüssrTER), később 

részben a 0. triangularis-hoz tartozónak vétetett (M. HöRwxEs), részben a C. bala- 

tonica-hoz (Fucns, R. HöRNEs). Az említett példány valamint a földtani Intézet 

gyüjteményében őrzött Somlyó - Vásárhelyi példányok alapján kimutatja ellenben 

szerző, hogy ezen alak tényleg egy különálló és megjelölésére felujítja a MŰÜNSTER 

által adott nevet. 4 
FRANZENEU ÁGOSTON. 

(13) Krrre E. : Ueber die miocenen Pteropoden von Oesterreich-Ungarn mit 

Berücksichtigung verwandter Vorkommmisse der Nachbarlünder. (Anna- 

len des k. k. naturhist. Hofmuseums. Bd. I. p. 47. Taf. II. Wien. 1886.) 

E kizárólag a mély tengerben élő állatok maradványainak ritkasága és 

törékenysége okozhatta, hogy nem tanulmányoztattak behatóbban az osztrák- 

magyar monarchia miocen képződményekben előforduló ilynemű héjak mostanig. 

Igy a hazai képződményekből csakis egy Vaginella-fajt ismertünk Lapugyról. Szerző, 

kinek nagymennyiségü anyag állott rendelkezésre, munkájában összesen 18 fajt 

említ, melyek közül 10 mint uj van leirva. Valamennyi faj két család, a hyalaeidák 
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és spirialidák alá tartozik. Az előbbi négy, az utóbbi egy nemmel van képviselve. 

Az osztrák-magyar monarchiának miocenkorú lerakodásaiból 12 faj van ismer- 

tetve, mint Magyarországon előfordulók a következők vannak nevezve : 

Crescis Fuchsi n. f. Fraknóváralyáról. 

Vaginella Lapugyensis n. f. Lapugyról. 
a austriaca n. f. Fraknóváralyáról, Kostejról és Lapugyról. 

a depressa Daudin Fraknóváralyáról és Sopronról. 
Spirialis stenogyra, ( PurniPpPpr) Ronaszékról. 

Szerző zárószavaiból legyen megemlítve, hogy vizsgálatai szerint az oligocen 

alakok nem mennek változatlanul a miocenkorba át, hogy azonban az átvizsgált 

Pteropoda-anyag nem nyujt támpontot azon kérdés megvilágításához, hogy vajjon 

lehetséges-e az osztrák-magyar tengeri miocen képződményeket két emeletre vagy 

több szintre osztani? Továbbá, hogy a Hyalaea-nem haladó kifejlődésben van, a 

Vaginella-nem ellenben kifejlődésének tetőpontját már a felső harmadkorban 

látszik elérni. 

Könnyebb tájékozás végett táblázatban van az egyes leirt alakok előfordu- 

lása feltüntetve a munka végén. 
, 

FRANZENAU ÁGOSTON. 

(14.) JTünGrisG K.: Ueber Erzvorkommen im Fogarascher Gebirge in Sieben- 
bürgen. (Oest. Zeitsehr. für Berg- und Hüttenwesen. 34. k. 13. sz.) 

A főtömegében kristályos palákból álló kelet-nyugati irányu fogarasi hegység 

végső nyulványai észak-kelet felé huzódnak, többnyire csillámpalából, gneissból és 

amphibolpalából vannak alkotva és azon hegyekből állanak, melyeknek absolut 

magassága 1600 méter vagy ennél tetemesen kisebb. A csillámpalát igen sok 

porphyrtelér töri át, melyek JüsGriwxG becslése szerint, a csillámpala csapása irá- 

nyában több mint egy mértföld hosszában követhetők, az öv szélessége pedig ezen 

porphyrtelérek előfordulásnak 2500 egész 3000 méterre tehető. 

Ezen porphirok főkép azon körülménynél fogva válnak fontosakká és érde- 

kesekké, hogy többnyire érczhordók ; valamennyi mostanig megvizsgált telérben 

legalább sphalerit és pyrit volt található; sőt némelyekben ezüsttartalmu galenit 

és antimonit 18. 

Valamennyi porphyrtelér között, melyeket szerző e hegyekben ismer, a leg- 

hatalmasabb egy 14 méter vastagságu, melyet nem rég fedezett fel és mely, 

kényelmes és könnyen hozzáférhető helyen van. Figyelmét a vasoxydból és 

sphaleritból álló kéreg intensiv rozsdavörös színe köté le. 

A kőzet, melynek alapanyaga fehér, egészen át van hatva sphalerit-erektől 

és fonalaktól, melyek némelyike olajzöld színű. Nem ritkák benne a pyrit-kris- 

tályok sem. 

Ezen porphyrtelér szomszédságában van még egy másik is, melynek alap- 

anyaga szintén fehér ugyan, de a benne hintve előforduló galenit- és antimonit- 

kristályoktól, szemektől és lemezkéktől sötét szürke színt vett föl. Ezek mellett 

néha még pyrit- és chalcopyrit-kristályok is találhatók. 

A porphyr a csillámpala felé eső részében meglehetősen, az érintés helyén 

pedig erősen mállott. és 
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Két telérhasadékban, melyeket maga a szerző feltárt, képlékeny, ólomtar- 

talmu agyagot talált. A hasadékok a csillámpala határán vannak, mely szintén 

erősen mállott és hasadékokkal áthatott; ez utóbbiak agyaggal vannak kitöltve, 

melyben szerző zinket, arzént, kevés ónt, chromot és kobaltot talált. 

Végül említi JüvnGgGrmsG, hogy e vidéken az esővíz alkotta nyomokban, 

patakokban az erős záporok nem ritkán mosnak ki galenit-darabokat, melyek 

0:"5 egész 1, söt 1725 "/o ezüstöt 15 tartalmaznak és rendesen minden telérkőzettől 

mentek. 
E tudósítás főképen azért fontos, mert egy ritka fémnek, a kobaltnak új 

termőhelyét ismertük meg benne, de leginkább azért, mert valószínűvé válik, 

hogy az ón, melyet hazánkban eddigelé a természetben még nem találtak, ezen a 
helyen talán valamely érez alakjában fel lesz található. 

FRANZENAU ÁGOSTON. 

(15.) ZaAPaLowrcz HuGcó : Fine geologische Skizze des östlíchen Theiles der 
Pokutisch- Marmaroscher Grenzkarpathen. Mit einer geol. Uebersichts- 
karte und einer Profiltafel. (Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. 

XXXVI. 1886. 2. und 3. Heft. p. 361—504.) 

E szokatlanul bő, 233 lapra terjedő dolgozat főképen hazánk egy nehezen 

hozzáférhető vidékének kimerítő geologiai ismertetésével foglalkozik ; oly vidék- 

nek, a melynek geologiai viszonyaira vonatkozólag ez ideig csak kevés megbizható 

adat állott rendelkezésünkre. E tekintetben dr. ZaParowicz munkájával valóban 

nagy szolgálatot tett a hazánkra vonatkozó geologiai tudománynak. Felette sajná- 

latos azonban, hogy a szerző nem fordított nagyobb figyelmet az egyes geologiai 

képződmények rendszeres tárgyalására és azok átnézetes jellemzésére. Az egyes 

képződményeket nagyjában geologiai sorrendben tárgyalja ugyan, de a korlátolt 

helyi érdekű és bőszavú napló jegyzeteinek útvesztőjében csak fárasztó és hosszas 

munka után igazodhatunk el. Ez a tervszerütlen össze-vissza való tárgyalás a 

legnagyobb hibája a különben igen becses adatokat tartalmazó munkának. Ha a 

szerző munkájában fantaziáját kevésbé működteti és nagyobb súlyt fektet a 

kétségtelen adatokra, kivált a kárpáti homokkő-csoportbeli rétegeknek chrono- 

logiai beosztásánál, valamint, ha a geologiai anyagot átnézetes terv szerint rend- 

szeresen ismerteti, munkája hézagpótló lett volna; de jelen alakjában, midőn 

az adatokat belőle csak nagy fáradsággal lehet kiböngészni és midőn sok állításá- 

hoz még több oldalról kétség fér, csak hasznavehető alapul szolgálhat az ezutáni 

behatóbb kutatásokhoz. Különben igen becsesek a mellékelt geologiai térkép és 

profilok. 

A szerző saját észleletein kivül tekintettel volt az ismertetett területre 

vonatkozó irodalomra. 18. 

A szóban forgó terület túlnyomólag a Marmarosi Kárpátoknak azon magas 

tömkeleges hegységét foglalja magában, a mely a Tisza és Visó folyók közt terül 

és a melyben Marmaros, Galiczia és Bukovina határai szögellenek össze. A szerző 

vizsgálatait úgy Bukovina mint Galiczia irányában, a határon túl csak csekély 

távolságra terjesztette ki és igy kutatásainak tere tulajdonképen Magyarországhoz 

tartozó vidék volt. Az átkutatott terület körülbelül 2850 négyszög-kilométer. 
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E területet dr. Zaparowrcz előbb az egyes növényfajok földrajzi elterjedését 

tanulmányozva, mint botanikus járta be; de miután azt tapasztalta, hogy a 

Hauer-féle geologiai térképen a különböző geologiai képződmények kijelölése igen 

hiányos, botanikai munkájához új geologiai térkép készítésére szánta el magát. 

E végből 1883. és 1884. években a hegységet ismételten bejárta; és miután több 

helyen kövülettartalmú rétegekre is akadott, miáltal az egyes képződmények 

geologiai korát az eddiginél pontosabban megállapíthatta, czélszerűnek találta 

tapasztalatait és megfigyeléseit növénytani munkájának megjelenése előtt is 

nyilvánosságra bocsátani. , 

Az átkutatott terület geologiai alkotásában a következő systemák képződ- 

ményei szerepelnek : Archei, dyas, trias, jura, kréta és tertiár. Eltekintve a diluvium 

és alluviumbeli lerakodásoktól, a geologiai térképen a következő képződmények 

vannak feltüntetve : 

1. Felső oligocen homokkővek (Magura homokkövek). 

. Alsó oligocen rétegek (Smilno-, menilitpalák). 

. Felső eocen homokkóvek és strzolkaszerű homokkövek. 

. Alsó eocen mésekőképződmények és márgák. 

. Felső kréta, felső plaáner : homokkövek, konglomerátok, exogyra-homokkőó. 

;. Alsó kréta: a) Alsó plüner: hieroglyph-rétegek, inoceramus-márgák. 

b) Neocom : mélyebb hieroglyph-rétegek, strzolkahomokkövek, konglomerátok. 

7. Jura : Strambergi és czorsztyni mészkő. 

8. Trias : Mészkövek. 

9. Dyas : Verrucano. 

10. Kristályos palák felső csoportja : Ouarcz, csillám p., szemcsés gneissok, 

amphibolitok ( Dyas). 

11. Kristályos mészkövek felső öve. Tulnyomólag kristályos mészkövek és 

guarczitok ( Dyas). 

12. Kristályos palák közép csoportja: a) Túlnyomólag palák, phyllitek, 

guarcz- csillám-palák. b) Túlnyomólag gneissok: csillám- és amphibolgneissok, 

epidotkőzetek, kovapalák. í 

13. Kristályos mészkövek alsó öve. 

14. Kristályos palák alsó csoportja, kevés csillámú guarczpalák. 
15. Andezitek. 
16. Melaphyrok. 

17. Diabasporphyritek. 
18. Diabas és tufája. 

19 

95 GT Ex WWW 

A szerző az általa átkutatott területhez (nem tekintve tehát a geologiailag 

térképelt terület vázát) mintegy függelékül a Rodnai havasok egy részét is oda- 

csatolja ; melyeket a Bukovinából kiinduló kristályos palák hatalmas vonulata 

alkot ; mely DKK-ÉNYNY-i irányban Bukovinától a Tiszáig nyúlik és a melyből 

Visó irányában egy hatalmas ág DNyD-i irányban indul ki. E kristályos tömeg 

mindkét oldalán a különböző korú üledékek övszerűen terülnek; melyek közt 

hasonlíthatlanul túlnyomók a kárpáti homokkövek csoportjába tartozó rétegek. 

Érdekes a különböző korú üledékek eloszlása a vonulat két oldalán. A Visó-völgy 
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felőli oldalon kizárólag csak a kréta és a tertiür üledékek terülnek ; mig a Galiczia 
felőli oldalon, szétdarabolva ugyan, de övszerűen sorakozva, a dyas verrucano, 
trias és jurabeli mészkövek, idősebb eruptivkőzetek : melaphyrok, diabasporphyritek 
és diabasok, épen a kristályos tömeg széle mentében csoportosulnak ; ezeken túl 
alsó és felső kréta, valamint az oligocen üledékek széles övekben terülnek. 

A. kárpáti homokkövek alsó-krétabeli üledékei a Galiczia felőli oldalon, 
széles és hosszú, összefüggő vonulatot alkotnak; mig a Visó-völgy felőli oldalon 
csak szétszaggatott darabokban fordulnak elő s igy jelentékeny területet csak 
Trebula és Bisztra közt, valamint Borsa felett a Priszlop hágónál borítanak. Az 
oligocen üledékek a vonulat mindkét oldalán, széles és összefüggő övek alakjában, 
a térképelt terület szélein vonulnak; amott a galicziai lapálylyal érintkeznek és 
Marmarosban Borsától a Tiszáig, szakadatlanul a Visó-völgy domboldalait alkotják. 

Jellemző, miszerint az eocenbeli üledékek kizárólag csak a kristályos pala- 
vonulatnak a Visó-völgy felőli szélén fordulnak elő, mig a Galiczia felőli oldalon 
teljesen hiányoznak. Ezen üledékek közül, kövülettartalmuknál fogva, csak az 
alsó eocenbelinek tartott, nuammulit- és brachyopoda-mészkő rétegei fontosabbak. 
Ezek szalagalakú keskeny vonulatokban, többnyire felső eocenbeli homokkövek és 
strzolkaszerű rétegek társaságában szakadatlanul a kristályos palák szélét követik : 
a kristályos tömeg keleti végénél, Borsabányától keletre azonban, számtalan apró 
rögre szétdarabolva, részint a krétarétegeken, részint közvetlenül a kristályos 
palákon nyugosznak. 

A kristályos tömeg keleti végénél, Bukovina határától nem messze, közvet- 
lenül a kristályos palákon keresztül, fiatal eruptiv-kőzetek hatalmas tömege tolult 
ki, az ú. n. Trojágai eruptiv-hegység. Ezen ÉK-DNy-i irányú, szerző szerint propylit 
eruptiv hegységtől DK-re, a kristályos tömegen kivül, Borsabánya közelebbi és 
távolabbi vidékén, a fiatal eruptiv kőzetek, szerző szerint amphibol-andesitek számos 
kúpja emelkedik ki az eocen és oligocen üledékek alól. Borsabányától nyugatra, 
is több ily áttörés létezik, melyek közt a legnagyobb a Magura hegy trachitos 
tömege. 

Áttérek most a, geologiai képződmények azon tagjainak főbb vonalakban való 

megismertetésére, a melyek palxontologiai vagy stratigrafiai tekintetben figyel- 

met érdemelnek. j 

Dr. ZaApanowrcz az ismertetett területen a kristályos palakőzeteknek két vo- 

nulatát különbözteti meg, u. m.: a délit, a Rodnai havasokat és az északit, a 

melyről már volt szó. A Rodnai havasokból a szerző aránylag csak kis területet 

Pietroszt és környékét kutatta át s a kristályos palahegység stratigrafiai viszo- 

nyaira vonatkozó tanulmányait itten, Paur C. M. (Geologie der Bukowina) mun- 

kájában kifejtett alapon kezdve meg, elméletileg szép eredményekhez jutott. Sajnos 

azonban, hogy e kiválóan érdekes képződmény echronologiai tagosításában nagyon 

ingatag alapból indúl ki a szerző ; valamint, hogy több oly dolgot vél fölismerni a. 

Rodnai havasokban is, a melyek ott tényleg nem fordulnak elő, nevezetesen guar- 

zitpalákat, kovás mészköveket stb. A Rodnai havasokban a szerző megkülön- 

bözteti : 

1. A kristályos palák alsó csoportját (Azoi systema). 

2. A a a középső csoportját (Azoi systema). 

d: A ( a felső csoportját ( Polüozoi systema). 
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Az alsó és középső, középső és felső csoport közt megkülönbözteti az alsó, 

illetőleg a felső kristályos mészkövek övét. " 

Az északi kristályos tömegben, szerző szerint, a kristályos mészkövek alsó 

öve és a kristályos palák alsó csoportja hiányzik, ott tehát csak a felső kristályos 

mészkő öve és annak alap- és fedő csillámpala-rétegei vannak kifejlődve. Legfon- 

tosabb a szerző azon állítása, miszerint a mészpalák övében oly üledékek is előfor- 

dulnak, a melyeknek palaxozoos eredetéről alig lehet kételkedni. Ezen körülmény- 

ből, valamint, hogy a verrucano több helyen közvetlenül a mészkőre telepedett, 

dr. ZaPparowicz azt következteti, hogy a kristályos mészkövek felső öve és annak 

fedő rétegei : a csillámpalák és a gneissok, a dyashoz tartoznak. 

Dyas-systemabeli  lerakodásokhoz számítja tehát a szerző a kristályos 

mészkövek felső övét, az ezt fedő kristályos palákat, valamint a verrucanot. Ez 

utóbbi képződmény egyes rögei az északi kristályos palavonulat Galiczia felőli 

szélén, övszerűen csoportosulva, legtöbbször discordansan települnek az alaphegy- 

ségre. Verrucanohoz számítja a szerző a szemcsés guarzitokat, kovasavas kötőszerű 

guarz-konglomerátokat és brecciákat, valamint az ez utóbbiak közé települt vörös 

csillámos homokköveket is. A felső kréta-mészkő övében, a kristályos palarétegek- 

kel közvetlen összefüggésben, helyenkint sárgászöldes tufás-brecciás verruca- 

noszerű kőzetek is láthatók, a melyek hihetőleg melaphyrok és porphyrok tufái. 

E tufás kőzetek legtöbbször szénsavas mészszel vannak átjárva. E diabasok, melyek 

csak szórványosan és csekély kiterjedésben fordulnak elő, a verrucano fekvő réte- 

gein törnek keresztül ; korra nézve tehát alsó dyasbeliek. 

Triasbeli üledékekhez számítja a szerző azon mészköveket és mészbrecciá- 

kat, a melyek helyenkint a verrucanot fedik. Kövületeket azonban ez üledékek 

nem tartalmaznak s a szerző csak települési viszonyokból következteti, hogy 

triasbeliek. A diabasporphyriteket és tufáikat szintén e systemához sorozza. 

Jura üledékei egyes, aránylag igen apró, legtöbbször csak nehány méter 

magas mészköszirtek alakjában jelentkeznek. E mészkövek kövületeket is tartal- 

maznak, melyeknél fogva a szerző azokat részben a strambergi és részben a 

czorsztynai horizont rétegeihez számítja. Hat különböző mészkősziklából a, szerző 

— Dr. NEuMAYER M. meghatározása szerint — a következő kövületeket gyűjtötte 

össze : 

Rhynehonella capillata, ZITT. 
Phylloceras cf. silestacum OPpp. 

Haploceras cf. tomephorum ZIrr. 
Aspidoceras. 

Lithoceras. 

Aptichus latus. 

a obliguus. 

a lamellosus. 

t Én a hegységben a) az alsó, b ) a felső csillámpalák csoportját különböztet- 

tem meg, a melyek közt c) a kristályos mészkövek alsó és felső övei a közbeeső 

társ csillám- és amphibolpala-rétegekkel foglalnak helyet. Alapjában véve a dolgot, 

ZAPALOWICZ úr a kristályos palákat épen úgy osztályozza, mint én. A Rodnai hava- 

sok geologiai viszonyai stb. Magy. tud. Akad. Közlemények XXI. 1885 II. sz. PRimucs. 
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A kréta képződmények közt a szerző 1. az alsó, 2. a felső kréta üledékeit 

különbözteti meg. 1. Az alsó krétához számítja a) a. neocombeli üledékeket: a 

legmélyebb hieroglyph- és strzolka-rétegeket, valamint a konglomerát-padokat. 

A strzolka-rétegeket sötétszinűnehány hüvelyktől egy lábnyi vastag, agyagpalákból 

ráltakozó homokkövek alkotják, melyeknek elválási lapjain sok esillámpikkely, 

szenesült növény maradványok és itt-ott durvább hieroglyphok láthatók. HE rétegek 

néha konglomerátokkal állanak összeköttetésben. b) Az alsó plánerhez számitja az 

alsó hieroglyph-rétegeket és alárendelten előforduló inoceramus-márgákat. A hie- 

roglyph-rétegeket szürkés-kékes, málna-barnás szinű, sötét agyagpalákkal válta- 

kozó, szilárd pados homokkövek alkotják, melyeknek elválási lapjain szenesült 

növénymaradványok és gyéren fucoidák (Spharococcites inclinatus STERNB. stb.) 

láthatók ; mállott réteglapjainak felületét pedig a hieroglyphák borítják. E hie- 

roglyphák rendesen finomak; egyenesen vagy kigyózó vonalban haladnak és 

egyszerüek vagy szétágazók. 

2. A felső kréta (felső pláner) üledékei közt a szerző megkülönbözteti a 

homokköveket, konglomerátokat és az exogyra-homokköveket. Legnagyobb szerepe 

van a homokkőnek (Kryva-homokkő), mely egy és több méter vastag, agyag- 

csillámpalához hasonló, szilárd palarétegekkel, néha conglomeráttal váltakozó 

padokat alkot. Az exogyra-homokkövek csak szórványosan fordulnak elő. Többek 

közt Jntra Magura hegységben egyes darabokban és a Tisza baloldalán, Wilehowaty 

falunál a Semjul hegyen. Ez utóbbi helyen a szerző a hieroglyph-rétegekhez 

hasonló homokos palás rétegekben — WacEk meghatározása szerint — a követ- 

kező kövületeket találta : 

Exogyra plicata  LAMK. 

( columba LaMmxz. 

Turitella multistriata REuss. 

Inoceramus striatus MAaurn. 

Vola sp. aff. guinguecostata Sow., és több meghatározhatlant. 

A tertiür üledékek közül csak az alsó eocenbeli-nummuliteket és brachyopo- 

dákat tartalmazó mészkövek és palás márgák érdemelnek fölemlítést, a mennyiben 

Zaparowrcz többféle meghatározható kövületet talált bennök. Ez üledékekben 

WacEk meghatározása szerint előfordulnak : 

. Rhynchonella aff. polymorpha Mass. 

Operculina complanata DEFR. 

? Orbitoides nummulitica GÜMB. 

Tegtallarta sp. 

Nummulites sp. striata. 

E kövületeknél fogva a szerző a mészköveket és a márgákat az alsó eocenbe 
helyezi. 

Az eruptiv kőzetek : diabasok, diabasporphyritek, melaphyrok és andesitek 
elterjedéséről levén már szó, itt még csak az andesitek petrographiai alkatáról és 

geologiai viszonyairól akarok röviden megemlékezni. 

A trojágai hatalmas eruptiv tömeg kőzeteit a szerző propyliteknek (?) tartja 

s kitörésök idejét az alsó oligocennél régibbnek állítja. E kőzetek alapanyaga 

földpátos és isotrop anyag nélküli; az alapanyagban nagy plagioklasok, zöldes 
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átalakult csillám és ennek pseudomorphai, valamint nagy apatit-kristályok és 

gyéren apró guarzszemcsék láthatók. (E kőzetek tehát dacitok.) 

A borsabányai és környékbeli eruptiv kőzetek amphibol-andesitek, korra 

nézve állítólag fiatalabbak a trojágai dacitnál. Néha golyós elválásuak. A földpát 

ésgaz amphibol bennök porphyrosan vannak kiválva. Dr. PRimics GyöRGY. 

(16.) Dr. Pgrmics GyögGgy: A rodnai havasok geologiai viszonyai különös 
tekintettel a kristályos palákra. (Math. és természett. Közlemények. 
Kiadja a Magy. Tud. Akadémia XXI. kötet II. sz. 1783 old. 2 táblával. 

Budapest 1885,) 

Dr. PgRrmics 1884 év nyarán a helyszinén tanulmányozta a rodnai havasok 

kristályos tömegkőzeteit és az összefüggés végett megfigyelte a szomszédos üledék 

és eruptiv kőzeteket is és a gyüjtött anyagot Bécsben, dr. TSCHERMAK GUSZTÁV 

egyetemi tanár intézetében dolgozta fel. 

A tanulmányozott vidék határai keleten: Erdély és Bukovina közti határ, 

vagyis Kosna patak a Verfu-Vulvi-ig és ettől kezdve a Deáká patak az Aranyos- 

Beszterczéig ; délen: a Tesna patak völgye a Pojana Akasteilor vizválasztótól az 

IIva folyó K. ágáig ; nyugaton a Lodán patak völgye Párva faluig, a Rebra folyócska, 

Muncsel, Staniga és Batréna magaslatok és Iza forrás patakja Mojszén falu felé 

északon: Mojszén falutól kezdve a Borsa folyócska völgye a Prislop vizválasztóig 

és onnan az Aranyos Besztercze folyó Kirlibába alsó határáig. 

A rodnai havasok tengelye a főtömegre nézve Ny.-K. irányú és a vízválasztó 

ÉNyNy—DKK-re húzódik. A hatalmas patakok évezredes vájó munkája nagy 

befolyással volt az egész vidék külső alajára. 

A tanulmányozott területen szerző szerint három külömböző ja tés AN 

szerepel ; és pedig : A ) kristályos palakőzetek, B) a kárpáti homokkő csoportjához 

tartozó üledékes kőzetek és C) a fiatalabb eruptiv kőzetek vagyis az andesitek. 

A hegység főzömét kristályos palakőzetek képezik, míg a fiatalabb eruptiv- 

kőzetek mint kisebb nagyobb szigetek lépnek fel. A kárpáti homokkőhöz tartozó 

üledékes közetek különösen területének északi és déli részén vannak elterjedve. 

Szerző először is a kristályos palakőzetek petrographiai vizsgálatával foglal- 

kozik és mint nagy kiterjedéssel biró, igen változatos anyagot igen pontos tanul- 

mányozás tárgyává teszi. 

Szerinte a következő három csoportra lehet a palakőzeteket elkülöníteni : 

I. Alsó csillámpalák csoportja. 

II. Kristályos palás mészkövek csoportja. 

III. Felső csillámpalák csoportja. 

Az alsó csillámpalák csoportjához gneiszok és csillámpalák tartoznak ; a kris- 

tályos palás mészkövekhez pedig amphibol ; amphibol-epidot; amphibol-ehlorit- 

palák; kristályos palás mészkövek; csillámpalák többnyire gránáttal és végre, 

kristályos palás-mészkövek ; végre a felső csillámpalák csoportjához olyan csillám- 

palákat sorol, melyek az alsó csillámpalák csoportjától petrographiailag csak biotit 

hiánya által külömböznek ; mészcsillámpalákat, melyek az alsó csoportban hiány- 

zanak, végre graphit csillámpalákat, ottrelith tartalommal. 

Szerző szerint a rodnai kristályos palák között vannak : 1. muscovit-gneissok, 
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2. biotit-gneissok, 3. muscovit-viotit palák, 4. muscovit-palák, 5. amphibol-palák, 

6. chlorit-palák, 7. graphitos palák, 8. mész-csillám-palák, 9. mészpalák, 10. peg- 

matit-granit, melyeknek egyenkénti részletes petrographiai leirása következik. 

Végezvén a kritályos palákkal az üledékes kőzeteket ismerteti. 

A rodnai havasok kristályos kőzeteit fiatalabb üledékes kőzetek veszik egyes 

oldalokon körül. Ezen üledékes kőzetek kevés kivétellel a kárpáti homokkő cso- 

portjába tartoznak. Az északi és déli oldalon egyes szigetek alakjában a nummulit- 

rétegek is láthatók. Szerző a tapasztaltak folytán az üledékes kőzetek egyik részét 

a felső krétába, másik nagyobb részét az eocenhez sorolja. 

A felső krétához tartoznak : 1. fekete vagy sötétbarna agyagpalák ; 2. a közép- 

szemű pados homokkövek; 3. durva guarz-conglomeratok, néha a brecciaszerű 

mészkövek és guarz-brecciák. 

Az eocénhez sorolja a szegélyhegységben uralkodó kárpáti homokkő felső 

rétegeit és a nammulittartalmú rétegeket. 

Az eruptiv kőzetek leirásánál szerző mindjárt megjegyzi, hogy neki alig van 

valami hozzá szolni valója, miután annak tanulmányozásával és ismertetésével már 

megelőzőleg sokan foglalkoztak. Munkájában főgondot fordít az eruptiv kőzetek 

geologiai viszonyaira, kiválóan pedig arra, hogy a külömböző trachyttypusoknak 

megfelelőleg nem történtek-e külön eruptiók és továbbá az egyes typusok elter- 

jedésére. 

Bemutatja dr. KocH AwsraL petrographiai csoportosítását és ezután a rodnai 

környék andesitjeit geologiai szempontból következőképen osztályozza. 

I I 1. Rhyolithos guarz-biotit-andesitek, 

" ] 2. Granitoporphyros vagy porphyros guarz-biotit-andesitek, 

] 3. Amphibol andesitek, 

] 4. Amphibol-augit-andesitek. 
A granitoporphyros  guarz-biotit-andesitek az éreztelérek elterjedésének 

utmutatói gyanánt is tekintketők. 

Ezek után mikroskopi vizsgálatainak érdekesebb eredményeit mutatja be. 

Értekezését a rodnai havasok hegyszerkezeti viszonyainak ismertetésével . 

zárja be. Itten kimutatja, hogy a chronologiailag 3 csoportra osztott kristályos 

palákból a legalsó réteget képező szemcsés muscovit, gneiszok vagy biotit-gneiszok 

a hegység alkotásában alig szerepelnek; ellenben a muscovit-biotit esillámpalák 

hatalmas csoportot alkotnak és a hegység vastag talpazatát képezik. A mészpalák 

és amphibol-palák a hegység derekán igen szembetünő övet képeznek. A mészpalák 

1 

A kristályos tömeg a gneissokat nem tekintve, aránytalanúl a déli oldalon 

uralkodik. í 

Négy szelvénytáblán a .hegység képzelt tektonikai viszonyairól ad némi 

fogalmat s egyúttal az andesit-eruptiók rétegzavaró hatását, a hegygerinczeken 

észlelt vetődéseket, és az északi oldal réteggyűrődéseit, a hegység tengelyére eső 

ránczosodások és az eruptiv és fiatalabb üledékes kőzetek viszonyát a kristályos 

palákhoz tünteti elö. 

A mellékelt színezett geologiai térképen a kristályos palák főbb csoportjait, 

a kréta és az eocen üledékeit s végre az andesitek elterjedési viszonyát mutatja be. 

Dr. Pgmucs a kristályos palakőzetek korszerinti csoportosításánál kissé tul- 
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ságos részletezést és elkülönítést követ s azon feltevése, hogy a petrographiai cso- 

portosítás a kristályos palák korszerinti kiképződésével összeesik, itten nem bizo- 

nyitható be egészen. 

A kristályos palakőzetek petrographiai tanulmányozásánál részletes és elég 

pontos leirásokat ad s e helyütt is kevés a megjegyezni való. A muscovit-biotit- 

palákban észlelt gránátok leirásánál az mOm helyett bátran használhatta volna a 

202 pontosabb jelzést. Nem lett volna továbbá felesleges, ha megmagyarázza, hogy 

a muscovit-palákban előforduló amphibolt, miért számítja az actinolith csoporthoz, 

Jellemző ezen kőzetre, hogy a makroskoposan észlelhető turmalinon és gránáton 

kívül mikroskopos szemcsékben még a magnetit, titanomorphit, rutil, pistazit, silli- 

manit, titanit és földpát is előfordul. 

A secundár amphibolt tartalmazó muscovitpalában a rendes elegyrészeken 

kívül dr. Pgrumics mikroskop alatt még 16 ásványt ösmer fel, u. m. : gránátot, mag- 

netitet, biotitot, ehloritot, apatitot, epidotot, sillimanitot, rutilt, titanitot, hümati- 

tot, pyritet, zoizitet, ottrelithet, graphitot, titanomorphitot és földpátot; melyek 

közül mint nálunk kevésbé ismeretesek az ottrelith (aligha nem chloritoid Ref.) 

és a zoizit emelendők ki. 

Érdekes a fibrolith-muscovitpala is, melynek fibrolithját érdemes volna pon- 

tosabban megvizsgálni. f 

Az eruptiv kőzetek leirásánál kiemeléndő, hogy dr. Pgimics egy Szt.-György 

melletti rhyolithos guarz-biotit-andesitben brookitot fedezett fel, mely mint ujság 

tüzetesebb leirást érdemelt volna meg. 

Jól kiképződött földpátokból práparátumokat készített, s rajtok extinctiói 

méréseket is végzett s azon eredményre jutott, hogy a guarzszegény biotit-andesi- 

tek földpátja andesin ; ellenben a guarzdúsaké andesin és labradorit. 

Értekezésének igen érdekes részét a rodnai havasok hegyszerkezeti viszo- 

nyainak ismertetése képezi, melyből látszik, hogy dr. PRrmics jól megfigyelte a 

bejárt hegységet. Dr. SzorraGH TAMÁS. 

(17.) Norm J. A petroleumkutatással eddig nyert eredmények és kilátások a 
jövőben Magyarországon. (Előadta a földtani, bányászati és kohászati 
kongresszus alkalmával, Budapest 1885-ben 8", 14. I.) 

Norn kimutatja, hogy a magyar-galicziai határ-taréj innenső és túlsó oldalán 

a képződmények egyező petrographiai kifejlődésben vannak meg s ugyanazon 

szerves maradványokat tartalmazzák. Aztán áttér az egyes magyarországi petro- 

leum-előfordulásokra s ezeket a neogén korúakkal kezdi meg. Ekkorúak : 
A máramaros-megyei Dragomeér környékén jelentkezők, melyek a galicziai 

hasonló képződménynyel annyira egyezők, hogy az ember a kárpáton túl képzeli 

magát. E hasonlatosságot két szelvényben is bemutatja, melyeknek egyike a 

dragoméri-, másika a boryslawi földtani viszonyokat tünteti föl. 

A recski" (8 nem Röczk, Ref.) Heves-megyében, a Mátrában, hol az ott 

- Erről a petroleum-előfordulásról a Földtani Közlöny XV. kötete 173 lapján 

jelent meg Maryvasovszxky J.-tól egy rövid közlemény. Ref. 
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jelenkező rhyolittufákban van nyoma a petroleumnak, eddig azonban a kutatások 

nem mutatnak fel eredményt. 

A közép-eocenkorú amphisylus-palákban Hostevicz (Zemplén m.) és 500s- 

mező (Háromszék m.) környékén bukkantak dús petroleum-nyomokra, de említésre 

méltó olajmennyiség itt sem jő elő. 

A menilitpalák és a legmélyebb eocen homokkövek között lévő nummulite- 

ket tartalmazó, u. n. libusza-homokkövek ellenben petroleumnyerés szempontjából 

kitünő szintet képeznek. Az eocen ezen emelete Máramaros megyében rendkívüli 

vastagságban van kifejlődve s.szíáúmos helyen több méter vastagságában van petro- 

leummal telítve, jelesen Konyha, Dragomér, Selistye, Szacsal környékén. E helyek 

némely pontjain egyidejűleg a tektonikai viszonyok oly kedvezően alakulnak, 

hogy csak a pont helyes megválasztásától s a lankadatlan munkától függ az, hogy 

petroleum nagy mennyiségben termeltessék. 

E pontok néhányát közelebbről is tárgyalja s földtani szelvényt is közöl 

Konyha és Szacsal vidékéről. Hz utóbbi helyen Diener és társa folytat kutatást s 

nyer átlag 300 Ag olajat, melynek fajsúlya 12 R"-nál 0-83 (37—39 B.) ; az olaj 

parafinban gazdag s körülbelül 60"/9 világító olajat ád. 

Ung megyében Luchon a kir. kincstár és egy budapesti czég furat petrole- 

umra, mely itt a krétakorú homokkőben jő elő. Az itt nyert petroleum parafinban 

gazdag, fajsúlya 0-87 s körülbelől 40"/9 világító olajat és 20"/o kenőcsöt tartalmaz. 

Majd a soósmezői (Háromszék m.) petroleum-előfordulást tárgyalja, s meg- 

emlékszik Zszbő és Udvarhelyről, mint figyelemre méltó helyekről. 

Végül összegezve az elmondottakat, azon eredményre jut, hogy miután a 

magyarországi kárpáti homokkő-zónának egyes szintjei hasonló fokban tartal- 

maznak petroleumot, mint azt Galiczia alkalmas petroleumot termelő helyeiről 

tudjuk ; 

miután továbbá számos lelethelyen azonos kedvező petrographiai, sztratigra- 

phiai és tektonikai viszonyok jelenkeznek ; 

jogosult az a feltevés, hogy Magyarországon hasonlókép jövedelmes petro- 

leum kincsek vannak a föld mélyében." Gr. — 

(18.) Pánrrx Józser: Erdéiy aranybányászata. (Előadatott a bányászati, 
kohászati és földtani kongresszus alkalmával Budapesten, 1885-ben 

80 12 lap.) 

Ez erdélyi arany-ezüstbányászat zöme Alsó-Fehér- és Hunyad megyében 

terül el. 

A bányászat itt a legrégiebbekhez tartozik; kezdetét a római uralom előtti 

időben vette. Amily homályos azonban régmultja, ép oly keveset lehet tudni még 

a nem régmultból is, miután az okiratok 1849-ben megsemmisíttettek, s így biztos 

adataink csakis a legújabb időkből állnak rendelkezésre. A. történeti adatok ez a 

t Eme értekezés, melyet az előadó német nyelven tartott, oly rosszúl lett 

magyarra fordítva, hogy a referens kénytelen volt, az eredeti német dolgozat 

után az ismertetést elkészíteni. Ref. 
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hiánya megérzik Pánrrv előadásán is, mely ezen érdekes bányaterületnek úgy- 

szólván csak jelen állapotának ismertetésére szorítkozik. 

Alsó-Fehér megyében az arany-ezüstbányászat főpontját az abrudbánya- 

verespataki bányamegye képezi, mely alig 359 hektár területű s a Nagy- és Kis- 

Kirnik, Affinió, Zeno-Gaur, Csetatye, Karpin, Orlea, Igyren, Lety és Vajdoja hegyek- 

ben van. A telérek itt guarztrachytban és harmadkori homokkőben terjednek el, 

s ott a legdúsabbak, hol a kőzet középszilárdságú s a függélyes főtelérek a csekély 

dőlésű teléreket (székek) metszik. A Letyhegység teléreinek mellékkőzetét kár- 

páti homokkő és csekély kiterjedésben guarztrachyt képezi. Az aranyvezető 

kárpáti homokkő telérei a guarztrachyt teléreihez hasonlók. A telérek 1—60 n 

vastagok s az arany bennök levélt, tűalakban, finoman-durván behintve, de 

legtöbbnyire kristályosodott alakban jő elő, s a mellékkőzet is többé-kevésbbé 

impregnálva van aranynyal. 

Az abrudbánya-verespataki bányamegyében jelenleg 176 bánya van többé- 

kevésbé élénk mívelésben, melyek évenkint átlag 1.000,000 frt értékű arany-ezüstöt 

termelnek. 

A nyert érczek minőségük szerint a magán-bányavállalkozók által három- 

féleképen osztatnak fel: a) Aramyércz, melyeken a termés arany szabad szemmel 

látható ; b ) váloéreczek, melyekben a nemesfém, fakóércz, ólomfényle és kénkovand 

társaságában jő elő, és c) zúzóérezek, melyeknek arany-ezüst tartalma tonnánként 

0-72—1fg. Az érezek fémtartalmukhoz képest aztán mozsarakban vagy zuzókban 

dolgoztatnak fel s a zalatnai kohónál váltatnak be. 

A magánbányáknál 1884. évben 3450 bányamunkás volt alkalmazva, kiknek 

munkaviszonyai, különösen a cVajarókv-é (Kik ezek? Ref.) igen sajátságosak. E 

sajátságos primitiv viszonyokat, melyek a bányászat fejlődését gátolják, s melyeket 

a verespataki Orlea Szt. Kereszt m. kir. és társulati bányamű hivatást teljesítő 

példája sem képes megváltoztatni, előadása további folyamában részletesebben 

ismerteti. 

Alsó-Fehér megye aranybányászatának második főterülete a bucsum-zalatnai 

bányamegye, mely Bucsum, Zalatna, Trimpoel, és Valea-Doszuluj községekben 

lévő bányaműveket foglalja magában. Itt az első helyen a vulkoji bányászat áll, 

hol a Péter-Pál bányamű mellett 15 kisebb is van. A telérek zöldkőtrachytban 

vannak s bennök az arany fémállapotban jő elő. A Péter-Pál bányamű a birtokos 

bányatársulat által 1884-ben egy franczia társulatnak adatott haszonbérbe. 

E bányamegye harmadik említésre méltó bányaműve a botesi Jakab-Anna. 

Itt a telérek kárpáti homokkőben vannak s rajtok a szabad arany lencséket és 

buczkokat képez, melyek néha tetemes kiterjedésüek. Fakóércz is előfordul, s 

ennek métermázsája 2 tiszta ezüstöt is tartalmaz, aranyat azonban nem. 

A vulkoji Péter Pál-bányaművet bérlő társulat átvette ennek az üzemét 18. 

Bucsum község határában még 43 kisebb bánya áll művelésben, melyek 

közt a cConcordiav emelendő ki. 
A Zalatnától nem messze lévő Trimpoel községben üzemben van a facze- 

bajai bányászat, melnek tellur- és szinaranyat tartalmazó telérei kárpáti homok- 

kőben fordúlnak elő, s mely jelenleg Stach Frigyes tulajdona. 

A bucsum-zalatnai bányamegyében 1884. év végén 1160 volt a bánya- 

munkások száma. 
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Hunyad megye aranybányászata három, u. m. Hunyad-Maroson inneni, 

bojczai és körősbányai bányamegyére oszlik. 

Az elsőben van a nagyági m. kir. és társulati bányamű, mely megnyitásától, 

azaz 1748 óta mintegy 27 millió forint értékű arany-ezüstöt termelt. A többi 

bányamű ez idő szerint mint aranytermelési tényező nem szerepel. 

A bojczai bányamegyében a bojczai és kajanelli érdemel említést, melyek 

újabb időben németek által vétetvén üzembe, a feltárási stádiumban vannak. 

A. körősbányai megyében pedig csakis a rudai 12 Apostol, és a kristyori 

Szt. János Evangelista bányamű van üzemben. Az előbbi, melynek zöldkő-trachyt- 

ban lévő telérei tonnánként 10 9 arany-ezüst tartalmúak, s évi termelése 60—80 Ag 

arany-ezüstre tehető 1884 óta a németországi harkoti részvénytársulatnak ada- 

tott át. Végül a Torda-Aranyos megyében lévő, hajdan arany-ezüstben oly gazdag 

offenbányai bányászat ma már csak tengődik. — S. 

(19.) KgixscH János: A természetrajz vezérfonala. Harmadik rész. Ásvány -, 
kózet- és földtan. Hatodik teljesen átdolgozott kiadás. A nm. vallás- és 
közoktatási miniszterium által kiadott uj gymnásiumi tanterv és az 

orsz. közokt. tanácsnak ahhoz készített utasító észrevételei szerint. Irták 

dr. KocH ANTAL és dr. KocH FERExcz. Egy tábla jegeczalakokkal. Buda- 

pest, kiadja Nágel Bernát 1887. Ára 1 frt 60 kr. 

KerescH ásványtanának ez új kiadása a vallás- és közoktatási miniszterium 

által kiadott új gymnasiumi tanterv szerint készült, ámbár terjedelemre nézve azt 

egy kissé meghaladja. Az egész munka 212 lapra terjed, a melyekből a bevezető 

vegytani részre 49, a tulajdonképeni ásványtanra 105, a kőzettanra 19, végre a 

földtanra 38 lap jut; láthatni, hogy beosztása arányos, de egészben véve a könyv 

mégis a szükségesnél kissé terjedelmesebb. 

A vegytam rész magában foglalja mindazt, a mit a tanulónak tudnia kell, 

hogy az ásványtani részt megérthesse, csakhogy ilyen terjedelemben ezt a tan- 

anyagot rövid 30 óra alatt elvégezni és a fiúkkal meg is értetni alig lehet. A tan- 

könyv dialektikai jó és rossz oldalait részletesen méltatni, nem lehet e soroknak 

czélja ; csupán annyit szabadjon felemlítenem, hogy a vegytani rész szerzője nem 

igen törődött a 13—14 éves tanuló szellemi fejlettségével és nem gondolta meg, 

hogy egy aránylag nehéz tárgyat teljesen kezdőkkel kell tanítanunk. Az Avogadro- 

féle törvényt, a paránysúly meghatározását az isomorphia alapján és a vegyérté- 

kek változását, úgy hiszem, ezen a fokon teljesen mellőznünk kell, annál is inkább, 

mivel a fiúkkal megértetni úgy sem lehet. 

A tankönyv ásvány-, közet- és földtani részén meglátszik, hogy ez egy a 

peedagogiában is jártas szakférfiú munkája; a tanuló ismeretköre itt tekintetbe 

jan véve, s minden oly könnyen, érthetően alényegesnek és fontosnak kiemelésével 

van tárgyalva, hogy ebben a tekintetben a fiúnak bátran kezébe adhatjuk. Az egyes 

kristály-rendszerek a parameter viszony felvétele nélkül röviden, de érthetően van- 

nak előadva, úgyszintén az ásványok egyéb physikai sajátságai is. A vegytani saját- 

ságokat egy kissé hosszasan tárgyalja a szerző, talán az ásványok meghatározá- 

sára mellékelt táblázatnak könnyebb használása czéljából. A rendszeres részben az 

egyes fajok a vegytami összetételre alapított 6 főcsoportban soroltatnak fel. 
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Az ásványok neveinek megmagyarázása az egyes fontosabb felfedezések 

megemlítése által (p. o. a calcitnál a hasadást és kettős törést) a tanuló egyrészt 

megismerkedik a nomenclatura keletkezésével; másrészt neki egy kis bepillantást 

nyujt a tudomány történetébe, a mi érdeklődését csak növeli. Hogy a hazai lelet- 

helyekre fősúlyt fektet, s a fontosabb fajoknál az ipari hasznot is eléggé kiemeli, 

nem csekély előnyére válik a könyvnek. 

A leirt fajok száma száznál több, s így az utasítások által előirtat (mintegy 

60) jóval túlhaladja; a kevésbé fontosak és ritkábbak elhagyásával a számot 

tetemesen lehetett volna kisebbíteni. Minden egyes földpátfajnál a hasadás szögé- 

nek felemlítése nem cezélszerű, mert hiszen a tanulótól ennek megjegyzését úgy- 

sem kivánhatjuk. 

A közet- és földtami résznél szintén ugyanazt a kifogást tehetjük, mint az 

előbbinél t. 1. hogy némely részében kelleténél terjedelmesebb. A közönségesebb 

kőzetek leirásánál azok válfajai, egymásba való átmenetei és az esetleges elegy- 

részeiknek felemlítése által (pl. 165 lp. Syenit, 166 és 209 Ip. Gneiss, 166 Ip. Diorit 

és Diabas) a tanuló nem nyeri a szükséges általános áttekintést. Az egyes geolo- 

giai formatióknál szintén lehetőleg mellőznünk kell a részletezést, p. o. a kréta 

vagy jura systema egyes emeleteit felsorolni; a tanulóra nézve végre egészen 

közömbös, de az nem is lehet másképen, hogy a Keuper, Dyas stb. kifejlődésében 

mi különbség van nálunk és a külföldön. : 

Végül csak néhány tévedésből belecsúszott hibára akarok figyelmeztetni ; 

a 131. lapon ca kréta legnagyobbrészt infusoriumok (foraminiferák helyett) mész- 

pánczéljából áll, ; 144. lapon sa bastit az enstatitból lesz víz felvétele általv (az 

aránylag nagy vastartalom is arra mutat, hogy a bastit bronzitból keletkezik). 

A muscovit- és biotitnál az egyhajlású rendszer megemlítése elmaradt, s ha már az 

optikai tengelyeket felemlíti szerző, nem tudom, miért mondja a biotitet egy 

optikai tengelyűnek. A gletsereknél és a sós forrásoknál a méreteket még mindig 

a régi mértékegységekben adja. 

A vegytani rész kivételével, a melyet teljes átdolgozásnak kell alávetni, a 

tankönyv igen jónak mondható s egyedüli hibája, hogy a kezdőre nézve nem 

fontos részletek felvétele által egy kissé terjedelmes. Kiállítása csinos, de a felette 

sok sajtóhiba igen zavarólag érinti az olvasót, még inkább a tanulót. j. 

K. 2. 
§ 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSBIRŐL 

I. SZAKÜLÉS 1887 MÁRCZIUS 2-IKÁN. 

Elnök : Dr. SzaBó JÓZSEF. 

Dr. KRENNER SáNDoR esvédországi szintelen sphalerit és a pseudobrookit egy 

új lelethelyeéről értekezett. 
Az előadó felemlíti, hogy egy Jacobsbergről (Wermland Svédország) szár- 

mazó jacobsiton víztiszta sphaleritet fedezett fel, mely ez ideig csak New-Jerseyből 

volt ismeretes. Részletesen tárgyalja azután az ásványon észlelt krisztallografiai 

és fizikai tulajdonságokat, valamint az étetési eredményeket. Ezután bemutatja a 

Vezuv 1872-ik-évi kiömlésének szilárd láváján általa felismert pseudobrookitot. 
Az ásványkereskedő a darabon csak két egészen új ásványt említ fel. Ugyanis a 

gryphiolitot és a bellonesiát. Előadó még vékony sötét szinű tűcskéket vett 

észre, melyeket vizsgálatai után pseudobrookitoknak ismert fel. A két új ásvány 

alapos megvizsgálásával nem foglalkozhatott még ; de nem tartja valószínűtlennek, 

hogy a bellonesiának keresztelt kristálykák nem egyebek mint pseudobrookitok. 

A pseudobrookit ásványtani elhelyezésére nézve elmondja saját nézeteit s 

bemutatja az eddig felállított vegyi formulákat. 

Zrmányi KáRony a nemzeti muzeum gyűjteményéből való amerikai anglesítet 

és salzburgi epidotot ismertet. 
Anglesit. 1. Trujillo, Mine Poderoso ( Peru ). Az apró amglesitek egy ólom- 

tartalmú érezen fehér, gyöngefényű, hegyes piramisokban antimonocker által rész- 

ben körülnőve fordulnak elő. A pyramisokat y. (122). P2 alak képezi, a mely eddig 

az ánelesitnél csak kombinátiókban volt ismeretes. 

2. Aguimarca. prov. Cajatambo, Mine d" Irismachay ( Feru). Dürfeldit üre- 

geiben kis gyémántfényű anglesit-kristályok ülnek. A kombintiók legnagyobb- 

részt oszloposak, még pedig : o. (011). P co szerint, c. (001).oP, b. (010). 00 P oo, 

m. (110). co P, n.(120). co F2,. 0. (011). Pos, 4:(102). 2P co, 2. (111).2E,y.(d28)5 

P2, 7. (144). PA. alakokkal. 
3. Cerro de Ameca, Jalisco ( Mexiko). A víztiszta, erős fényű anglesitek 

sötétbarna okeres limonit-kérgen ülnek. A kristályok rövid oszloposak, a kombi- 

mátók: mm Ül 10). es E sdé(h02): 3P co, z. (111). P, és c. (001). oP képezik. é 

4. Epidot az Achenthalból (Salzburg). A pistaziazöld és teljesen átlátszó 

kristályok, sötét diopsid és kevés albit társaságában, tömör epidot és feketés zöld 

amphibol elegyére nőttek. Alakjaik : M. (001). oP, T. (100). coBoco, P. (010). 

coRoo, w. (104). 4Boco, 5. (103) 3.-Roo, i. (102). 4Boo, r. (101). Foo, I. (201). 
/ 
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2Rco, e. (101). —Bos, h. (201). —2Rco o. (011). Rook. (012). 2Roo, u. (210). 

0089 z (110). soP, a. (120). soR2, n: (111), PR; g. (221)..2P, y. (2114).222.b(233) 

B3, d.(111).— B, 6.(113).—$P. 
5. Epidot Hollersbachról ( Salzburg). A. két megvizsgált kristály T.(100). 

00 Boo szerint iker. Alakjai: M.(001).oP, T.(100).co0Boc, P.(010).coR oo, 

1. (102).3-B co, 8. (203).§-B oc, T. (101) B co, I. (201).2R co, h. (201). — 2Poc, 

é.MOLY A BSS o (OVT) RSS, z (110). ss.Pene(111)2.P, vás (224). AP,-b:(233). 3, 

EBA) SZERESSEK HZ) BESE B: 

PerRik Lasos sa magyarországi porczgellánföldekról, különös tekintettel a 

rhyolit-kaolinokrav tartott előadást. 

A m. kir. földtani intézet által gyűjtött és előadó által használhatóság czél- 

jából megvizsgált anyagok között, a granit-, gneiss- és porphyr-féle kőzetek földpát- 

jának mállása folytán képződött kaolin nem fordúl elő. Ilyen igazi kaolint 

Magyarországból eddig nem ismerünk. Az előfordúló tisztább fehér agyagnemek 

leginkább rhyolitból származnak és a valódi kaolintól nemcsak fizikai sajátságaik- 

ban térnek el, de termőhelyök is rendesen másodlagos. 

Előadó azon kérdésre, vajjon használhatók-e az ilyen anyagok porczel- 

lángyártásra, olyképen igyekezett megfelelni, hogy a rendelkezésére álló agyagokból, 

nevezetesen, a kovászót, nagymihályi, telkiványai, dubrinicsi és beregszászi földek- 

ből közvetlenül porczellánt készített; még pedig kemény földpát-porczellánt és 

angol módon gyártott csontporczellánt. A felsorolt anyagok a porczellángyártásra 

alkalmasaknak bizonyúltak és így azokat ckaolinnak, vagy megkülönböztetés 

végett arhyolit-kaohnnakv nevezhetjük. 
Előadó ezen rhyolit-kaolinokon kívül még a következő anyagokkal tett 

kísérleteket : 

1. Az esztergomi homok mosásánál nyert agyagos guarz-liszttel, mely mint 

soványító anyag alkalmas a porczellán-gyártásra ; 

2. a budai (lipótmezői) kaolinszerű földdel, mely kevésbbé jó, de durva 

porczellán- vagy félporczellán-félék készítésére felhasználható ; 

3. a körmöczbányai rhyolittal, mely a porczellángyártásnál guarz és föld- 

pát-pótló anyagnak használható. 
Előadásához a nyers anyagokat és az azokból próbáúl készített csészék egész 

sorozatát mutatja be. 

Lóczy LaJos a hallottakkal kapcsolatban elmondja, hogy a ckaolin, igazi 

chinai szó s annyit jelent körűlbelűl mint chegynyereg.v Chinában a porczellán 

nyers anyagát tudomása és tapasztalata szerint helyenkint szintén másodlagos 

termőhelyeken nyerik. 

Az elnök még arra is figyelmezteti előadót, hogy helyenkint különösen a 

fehér agyagok egyes esetekben kénsavat is tartalmaznak és kéri előadót, hogy ezen- 

túl ezen körülményre is jó lesz tekintettel lenni. 

Előadó elnök figyelmeztetését köszönettel veszi tudomásúl és megjegyzi, hogy 

a kénsav előfordulására ez ideig nem volt különös figyelemmel, de nem igen hiszi, 

hogy a felsorolt anyagokban előfordúlt volna. Ezentúl ezen érdekes körülményre 

különös tekintettel lesz. F 

Rendes tagokúl ajánltatnak : 

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 
15 
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Dr.VAxGEL Jewxő egyetemi tanársegéd Budapesten ; ajánlja Dr, SrauB MóRrcz 

e. titkár. 

ZoRxkóczy LaJos tanító Újvidéken ; ajánlja Barta PáL alapító tag ; 

Pnrtippovirs SÁNDOR társulati igazgató Majdán ; ajánlja MILETITS DömE r. tag. 

PergIx LaJos állami iparközéptanodai tanár Budapesten; ajánlja Dr. STAUB 

Mónrcz e. titkár. 

Bakos Jáwos hely. főgymnasiumi tanár Budapesten; ajánlja Dr. STaUB 

Móxrcz e. titkár. 

II. SZAKÜLÉS 1887 ÁPRILIS 6-IKÁN. 

Elnök : Dr. SzaBó JÓZSEF. 

Elnök üdvözli dr. Szaryoma Lászró urat, krakói egyetemi tanárt, mint 

vendéget. 

Rendes tagokúl ajánltatnak : 

BAUMERTH KáRoLYy bányatiszt, Bartos- Lehotkán ; ajánlja HELLvIG NÁNDOR Tr. tag; 

Kvprrcz Isrván m. királyi bányatiszt Körmöczbányán; ajánlja HELLVIG 

NÁNDOR r. tag ; 

SCHERFFEL Guszráv m. kir. bányatanácsos Budapesten; ajánlja GESELL 

DBÁNDOR vál. tag. ; 

Az előadások sorát FgRasztsau ÁGosros nyitotta meg cAdat Budapest altala- 
jának ismeretéhezv czimű értekezésével. 

Az előadó az állandó országház telkén mélyesztett fúrólyukak által feltárt 

mélyebben fekvő képződmények anyagáról és azoknak geologiai koráról értekezett. 

Vizsgálatai kiderítik, hogy az ott előforduló anyagok iszapolása után a maradék 

guarzszemekből, közönséges opál-szilánkokból, gránátokból, szénrészekből, csillám- 

lemezkékből, pvrit-kiválmányokból, a mágnessel kivonható vasrészekből és szerves 

maradványokból áll. 

Utóbbiak legnagyobb része mikroskopikus állatok, a foraminiferák mész- 

házai: kevesebb számban találhatók kagylók és csigák; nagyon gyérek rák- és hal- 

részek és egy növénynek magja. 

A szerves maradványokat összehasonlítva más helyiségekben előfordulókkal, 

kiderül, hogy a kérdéses rétegek a budapesti városligeti artézi kútnak a 245"63"/ 

mélységétől a 302:81 m. mélységig átfúrt rétegeihez hasonlítanak. 

NorH Gyuna ca magyarországi petroleumkutatásokrav vonatkozó előadást tart. 

Utolsó időben ugyanis magyarországi petroleumaknázás végett több új tár- 

sulat alakult, mi az előadót arra serkentette, hogy Magyarország alig ismert 

petroleum-mezőit, nevezetesen a délnyugati részekben, horvát és szlavon tarto- 

mányokban levőket ismertesse és evvel kapcsolatban nehány útmutató figyelmez- 

tetést adjon a netaláni vállalatoknak, 

Kifejti, hogy nevezetesen a szlavon tartományban és a Muraközön Peklenica 

mellett virágzó petroleum-ipar fejleszthető ; de csak nagyobb pénztőke segítségével 

és megelőző pontos geologiai vizsgálatok alapján ; mely tényezőktől különben 

minden e nemű vállalat sikere feltétlenül függ. 
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A kutatási pontok megválasztását a rétegek alkotása határozza meg és az 

antiklinális rétegekhez közel eső pontok a legelőnyösebbeknek bizonyúlnak. Ennek 

megvilágítására nehány geologiai szelvényt mutat be. 

A petroleum-gyülemlés a nyerges és redős képződéseknél a rétegek nyomása 

és megszakadása következtében a legtökéletesebb. 

Norn azt hiszi, hogy habár petroleumkutatásoknál biztos, jó eredményért 

egy szakember sem állhat jót; úgy mégis az előadott kutatási módok segélyével, 

okszerű úton szerezhet magának biztos tudomást arról, hogy vajjon a nyitandó 

helyen kellő mennyiségű petroleumot talál-e vagy nem s így a nagyobb pénzbe- 

fektetés kifizeti-e magát vagy pedig veszteséggel jár-e. 

Dr. Sraus Móricz első titkár bemutatja Dr. Rorn Samu r. tag a A magas 

Tátra, éjszaki oldalának hajdami jégárais czímű dolgozatát. SravuB utal arra, hogy 
Kárpátjaink ma már nem nyúlnak a hóvonalba ; a glecserképződés ma rajtok már 
nem figyelhető meg és tanuit annak, hogy valaha e hegység is a jégkorszak gle- 

cserjeinek befolyása alatt állott volna, csak az újabbb kutatásnak sikerült fölmutatni. 

Az első, ki hatalmas elecserdiluviumból álló morénákat konstatálhatott, 

1868-ban SraAcHE volt; miután már előbb 1856-ban ZEUsSCHNER a Kárpátok gali- 

-eziai oldalán Zakopanenál a Dunajec völgyében mutatta ki a morénák jelenlétét. 

Azóta az adatok hazánk jégkorszakára nézve napról napra fölszaporodtak ; szolgál- 

tattak ilyeneket Maryxasovszgky, PosEwirz, PauLr, TrIerze, EMERiIczY és tisztelt 

elnökünknek már az 1873-iki évből köszönjük a Mátrában észlelhető moréna-kép- 

ződés ismeretét. A Kárpátokra nézve azonban legtöbbet tettek dr. RorH SAMu és 

PaRrscH, a boroszlói tanár. A lefolyt évben a magyar orvosok és természetvizs- 

gálók Buziás-Temesvárott tartott XXIII. vándorgyűlése alkalmával elnökünk 

ismét érdekes közleményekkel lepett meg. Figyelmeztetett különösen a glaczial 

faunákra, mint a minő a beremendi mészkőben foglalt, melyet annak idején PETÉNYI 

fedezett föl, továbbá dr. HorMaNwx és Maryasovszgv által a harsányi hegyen 

talált faunára. Ugyanott dr. SzaBó a sziklákon a karczolatok nyomait találta. Jég- 

árak "szállíthatták továbbá a dunai trachytcsoportban, nevezetesen Nagy-Maros- 

nál található medenczében az idegen közettöredékekből álló hömpölyöket; a Diós- 

jenői tó medenczéjének keletkezését is a jégkorszaknak tulajdonítja ; valamint 

a budapesti :Kőbányábanv is lelte föl a jégkorszak hatását; sőt a Balaton, meg 

a Velenczei tó mélyedményeit szintén a nyugatról benyomuló jégtömegek kivájó 

hatásának tulajdonítja. 

Dr. RorH Samu újabban a Magas Tátra északi oldalára terjesztette ki figyel- 

mét és sikerült is neki ott PaRrscn adatait részint kiigazítani, részint bővíteni. 

Kutatásainak eredményét röviden összefoglalva, a következőt közölhetjük. 

A hajdani jégárak nyomainak tanulmányozására a Magas-Tátra éjszaki 

oldala sokkal alkalmasabb, mint a déli. Völgyei sokkal nagyobbak és többféle 

közetből állanag. A völgyek nagysága és részeik absolut magassága egyenes arány- 

ban áll a jégárak nagyságával és lefelé való kiterjedésével. Minden völgy felső 

szakasza gránitban van, folytatását pedig üledékes kőzetek képezik. Ezen utóbbi 

körülmény igen alkalmas egyrészt a vándorkövek mivoltának és szállításuk módjá- 

nak megállapítására; másrészt pedig a jégárak útjának és kiterjedésének felis- 

merésére. 

A hajdani jégárak nyomainak tanulmányozásával ugyan már hosszabb 

158 
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idő óta foglalkozik Rorn, azonban csak az 1885. és 1886. év nyarán tanulmá- 

nyozhatta ezen vidéket rendszeresen. Kutatásai a Javorinka-, Bialka-, Sucha- 

woda-, Bysztre- és Koscieliszko-völgyre vonatkoznak. Ezen völgyek mindannyian 

északfelé irányulnak és igen gazdagok különféle jégárnyomokban. 

A Javorinka-völgy vízterülete 35 km? és így tetemesen fölülmulja a déli 

oldal legnagyobb völgyét. Középső és alsó szakaszának üledékes kőzetein elhelye- 

zett gránittömbök és egyéb jövevénykövek arról tanuskodnak, hogy a jégár 

vastagsága némely helyen fölülmulta a 100 "Y-t. A jégár végét illetőleg Rorn 

kutatásai azon sajátságos eredményre vezettek, hogy az nem a Javorinka-patak 

medrében, hanem az őt balfelől határoló, Hovancova nevű széles hegyháton az 

1037 "7/ magas kúpon túl keresendő. Hasonló, de még sokkal szembetünőbb 

eredményre jutott a szomszéd Bialka-völgyben, mely a Magas-Tátrának leg- 

nagyobb völgye (65 km?). Itt is azt tapasztalta, hogy a 260 "/-nél vastagabb 

jégár kilépve a Cservena-skalától alkotott szorosból, nem követte a völgynek 

északkeletre való kanyarodását, hanem északi irányát megtartva baloldalával fel- 

hatott a Russinova polana nevű széles hegyhátra, míg jobb oldala vagy 130 "7-rel 

mélyebben a völgy jobb oldalán rakta le szállítmányát hatalmas oldalmoréna 

alakjában. A lejtős jégár azután a Lysa nevű fürészmalom táján két ágra szakadt ; 

az egyik ág a vízválasztó gerinczén a Goly (1203 "7/) és Glodówka (1171 "9) 

kúpokon áthaladt és nem messze a (ilodowkán túl érte végét, míg a másik a völgy 

talpán folytatta útját és nem messze a Lysa alatt körülbelül 930 "/ magasságban 

megszűnt. i 

Ezen völgyben volt a Magas-Tátrának legnagyobb jégára. Az ott található 

jövevénykövek között vannak olyanok is, melyeknek 70 m? a köbtartalmuk ; 

35—40 m?-esek aránylag gyakoriak. Az oldalmorénák csak némely szakaszban 

láthatók tanulságosan ; a homlokmorénák közül pedig különösen az említendő, 

mely a Halastavat határolja észak felől. A Rosztoka nevű mellékvölgyben, mely- 

nek hátterében a Lengyel Öttó a Sziklawa vízeséssel van, szép csíszolások 

igen gyakoriak. Ezek némely helyen feltünő épségben vannak megtartva és. 

általában a legtanulságosabbak az egész Magas-Tátrában. A Bialka- és Javorinka- 

völgy végmorénáit nyomtalanúl elsodorta a folyó víz. Annál jobban van az meg- 

tartva a Sucha-woda-völgyben, hol a patak, áttörve a jobb oldalmorénát, elhagyja 

a morénaterületet. Ezen völgy már lengyel területen fekszik és a vele egyesülő 

Panszczycza völgygyel együtt csak 22 km? területű. Jégára azonban igen tekin- 

télyes volt és vastagságával jóval fölülmulta a 200 "/-t. Azonban nem csak szép 

homlokmorénájáról és nagyságáról nevezetes ezen jégár, hanem arról is, hogy a 

Kopa Magory-tól északra átlépett a baloldali partján és erős ágat bocsátott a 

szomszéd  Olezyszko-völgybe, melynek üledékes közeteit egészen elárasztotta 

gránittömbjeivel és egyébnemű törmelékeivel. A Suchawoda- és Panszezyczavölgy 

közötti vízválasztó körülbelül 1600 "/ magasságtól kezdve lefelé mindenütt jégár- 

törmelékkel van ellepve; valószínű, hogy ezen gerincz e két völgy jégárainak 

középmorénája. A Sucha-woda jégára 1042 "/ magasságban végződött. 

A Bysztre-völgy-alsó végén a Zakopanei vashámor volt, most papirgyár van 

ott. A község felett körülbelül 1050 "/ magasságban végződött ezen völgy jégára, 

mely alig ért el 50 "fnél nagyobb vastagságot. A völgy mindkét oldalán tisztán 

kivehető oldalmoréna van. A baloldali a "/4 órányira a falutól levő Kalatowka 
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nevű tisztáson látható szépen kiképződve, és ezen moréna birta ZEUSCHNERT 

1855-ben azon akkortájban még merésznek mondható állításra, hogy nem a folyó- 

víznek, hanem jégárnak lerakodmánya. Ez volt az első adat, mely a Tátra hajdani 

jégáraira vonatkozólag közöltetett. 

A Koszcieliszko-völgyben leginkább csak a Smreczyn-tó környékén találni 

érdekesebb jégárképződményeket. Magának a tónak medre a Tomanova és Csarny 

Dunajecz-völgy jégárainak összeolvadott oldalmorénáitól van alkotva. Ezen völgy- 

ben is 1030 "Y-en alul már nyoma sincsen a jégárnak. 

Dr. Szorvracn Tamás másod titkár bemutatja CseH LaJsos új térképszínezési 

eljárását s néhány e helyütt is említésre méltó adatot Kalinkára (Zólyom ma.) 

vonatkozó tanulmányából. 

CseH Lasos új térképszínezési eljárása olajfestékkel, — mint ő irja — egy- 

szerű és gyors. Előnyéül sorolja fel, hogy a hibásan festett részeket radirgummival 

könnyen ki lehet venni és újra színezni anélkül, hogy a térkép szenvedne, hogy 

továbbá nagy területeket folt nélkül lehet színezni és a színezésre aguarelfestékkel, 

tussal és mindenféle tintával egészen jól lehet irni vagy rajzolni. 

Az eljárás részletes leirását nem kaptuk meg, de az előadó megjegyzi, hogy 

próbái után már most is a következő megjegyzései vannak. 

Ily módon színezni csak is nagyobb területeket. lehet, még pedig az éles 

határok végett valószínűleg sablonokkal. Rendes terrainrajzzal ellátott topographiai 

térképet színezni ily módon nem lehet, mert az alaprajz elfödetik. Ezeknek daczára 

e színezési eljárás érdemes a tanulmányozásra s reménylhető, hogy CsEH Lagos 

urnak sikerülni fog az említett hátrányokat elébb-utóbb kiküszöbölni. 

SzorraGH Tamás továbbá két, Zólyom vármegye iparára nézve jól használ- 

ható agyagot mutat be. 

Az egyik cSzliácss fürdő felett a xKralova sztudnyas felé huzódó fensíkon 

fordúl elő; a másik Farkasfalva határában a falutól K-re a Beniczky-féle major 

felé. Mind két agyagtelepet durva kavics fedi. Az agyagréteg vastagsága jelenté- 

keny és valószínűleg a magas c Polanátv környező gneiss és gránít málladékából 

származik. A Szliács melletti agyagot már régen használták a környék lakosai és 

a zólyomi pipagyárosok. SzovracH 1881-ben járta be ezen vidéket s feltünvén 

ezen primitiv turkálások folytán felszínre került agyag , melynek később Farkas- 

falván is nyomára jött, két földbirtokos barátját nekibiztatott, hogy próbálják 

meg ezen agyagokat kőagyag és chamott áruk nagybani készítésére felhasználni, 

különösen a kályhagyártást ajánlván figyelmökbe. 

Igy keletkezett azután a farkasfalvi és halászi (Szliács mellett ezelőtt 

Ribár) chamott- és kőagyaggyár. A  halászi gyárból egy kályharészt bemutat az 

előadó. Az itt készített kályhák minden tekintetben kitünőeknek bizonyultak. 

Végre melegen ajánlja e helyütt ezen fejlődő iparágat az állami szakkörök 

figyelmébe. 

Kocsrs Jásos bemutatja HANTKEN MIxsa egyetemi tanár által a congéria- 
rétegekben talált új csiga-nemet, a Tinnyea Vasárhelyiü-t, melyről szerzője már az 

akadémiában értekezett. 
Dr. Pernő Gyurax az iméntiekkel kapcsolatban megemlíti, hogy az ő fölvé- 

teli területén, Arad megyében és pedig Laáz mellett szintén fordulnak elő ugyan- 

ilyen csigák lenyomatai, a melyek a Melamia Escheri-hez csalódásig hasonlítanak, 
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csakhogy e faj rendes alakjaihoz képest óriási nagyságuak s ebben a tekintetben a 

Tinnyea Vásárhelyü-vel szinte összetéveszthetők. A laázi példányok azonban kivé- 

tel nélkül hiányosak s a meghatározás szempontjából épen legbecsesebb és leg- 

fontosabb részök, a szájnyílás még eddig ismeretlen. 

Elnök fölhívására dr. PerHő a legközelebbi szakülésen be fogja mutatni e 

lenyomatokat. 

III. SZAKÜLÉS 1887 MÁJUS 4-ÉN. 

Elnök : dr. SzaBó JÓZSEF. 

GEZELL SÁNDOR rendes tagnak ajánlja TSCHEBUL ANTAL-t a xcpesti köszén- 

bánya és téglagyártársulats kőszénbányainak felügyelőjét Doroghon. 

Dr. Szasó JózsEF a németországi asDreikamterekv példányait bemutatván, 

előre bocsátotta, hogy a diluvium régibb korszakában Európa és Észak-Amerika 

legnagyobb részét jég borította. Európában három jégár-gócz állítható fel, 

melyekből hatalmas jégtáblák és jégárak nyomúltak szét és nagy területeket 

borítottak el. 

Az első a skandináviai és az északeurópai glacziál vidék; a második Anglia 

felföldje és hegyei nyugoteurópai glacziál vidékkel; harmadik az Alpok a keleti 

és déleurópai glacziál vidékkel. 

Ezen fölvidékekhez több apró glecser-működés is csatlakozik. 

Az északeurópai glacziál korszak bevégeztével, tehát a jégtáblák elolvadásá- 

val az alapmoréna területén éjzaki homok- és kavicsréteg maradt vissza mint a 

skandináviai jégár hatás végső nyilvánúlása. Ilyen területre épült Lipcse, Drezda 

s. a. t., mely vidékről mutat be tárgyakat előadó. E homokban olykor a hömpölyök 

sajátszerű súrlódást szenvedtek, melynek eredménye egy piramisos alak s ezeket 

Németországban c Dretkamterek, -nek nevezik. 

Előadó Szászország éjszaknyugati részéből, Ober- és Unter-Lausitz több 

határából, u. m. Copitz, Zatschke, Moritzburg-ból ilyen sajátszerű három élű 

glecser-súrolási hömpölyöket mutat be, melyek anyagra nézve mind guarzok, tehát 

a legszilárdabb kőzet, mely a koptatásnak legjobban ellen áll. Vannak" egyéb 

rovátkos kavicsok is, de ezek egy része réteges palás szerkezetet árul el és így 

nem mindig állítható, hogy glecser-karczolás volna. Végre ugyan itt egészen 

gömbölyű guarzhömpölyöket is találni. 
Egy más lelethely nem messze Drezdától Weicha környékén egy kavics- 

bánya. Itt a Dreikanterek nem olyan szépek és még Vierkanterv-ek is vannak, 

melyek azután egészen szabálytalan alakúakba mennek át. 
Alig 6—7 éve, hogy Németországban tüzetesebben foglalkoznak a glacziál 

korszakkal, de azóta sok olyan részletet tüntetnek fel, melyre előbb senki sem 

gondolt. Az angol és skandináv geologusok részletes tanúlmányai szolgáltatták az 

alapot s a skandináv geologusok közül különösen ToRerL személyes gyakori meg- 

jelenése Németországban tette itt a jégkorszakot mondhatni népszerűvé. Az előadó 

1885. évben vett részt a Harzhegységbe tett kirándúlásban s ott látta, hogy minő 

hatást tesz a skandináv geologusok jelenléte. A guarzitok nem árulnák el termő- 

helyöket, azok mindenütt egyformák ; de már a gránit, a porphyr és még inkább a. 
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réteges és kövületes kőzetek igen is. Ezen érdekes kirándulás alkalmával fenn a 

hegyoldalon ToRErL és REuvscn felismerték azon gránithömpölyt, melyet az 

előadó talált, hogy az éjszaki s nevezetesen azon szigetekről való, melyek Finland 

és Stockholm között vannak. 

A németek már több vidéken mutatták ki a glecserek voltát és minőségét 

és így PaRgrscn az ottani tapasztalattal, a már meglevő adatok felhasználásával, a 

Kárpátok glecser-viszonyairól is könnyebben írhatott összefüggő munkát, mint a 

ki a kutatásnak ezen ágába még úgy bevezetve nem volt. 

Hogy Magyarország területén van-e ilyen súrlódási hömpöly, azt még nem 

tudjuk, mert eddig senki sem figyelt rá; de minthogy az a glacziál korszak olyan 

jellemző maradványa, valóban érdemes a kavicsbányákat s hasonló feltárásokat 

ezentúl tüzetesebben megvizsgálni. 

Dr. Pernő Gyura bemutatta nehány szokatlan nagyságú csiga lenyomatát, 

melyek az aradmegyei Ladz község határában, egy pannoniai korbeli meszes 

homoktömbből valók. Külső alakra és díszítésre nézve e csigák az ismeretes 

Melamia Escheri-hez hasonlítanak, a melyekből azonban ilyen óriási példányok 

eddigelé sehonnan sem ismeretesek. Nem lehetetlen ennélfogva, hogy ezek az 

aradmegyei példányok közel rokonai a HawrkENx-től leírt és a múlt szakülésen 

bemutatott Tinnyea Vásárhelyiü-nek, de sőt talán azonosak is vele. A velök 

együtt előfordúló csigafajok társasága megegyezik a Tinnyea csigákéval. 

Ezekután PErnő Gyura még bemutatott néhányfényképet, melyeket KALE- 

CSINSZEY SáwxpoR tagtársunk küldött. E fényképek a legutóbbi északnyugot 

olaszországi nagy földrengések színhelyéről valók s azokat a megdöbbentő rom- 

bolásokat mutatják be, a melyeket e földrengés különböző városok épületeiben 

okozott. j 
Haravárs Gyura Zsigmondy Béla mérnök adatai nyomán a szentesi artézi 

kútról értekezik. A szentesi artézi kút fúrólyuka 313-83 méter mély és 0-5 méter- 

nyire a felszín felett 354,240 liter vizet szolgáltat 24 óránként. A fúró itten homok 

és agyag váltakozásából álló rétegsorozatot tárt fel, melynek felső része az 

alluvium, középső része a diluvium, alsó része pedig a 220-ik métertől kezdve a 

neogénkor u. n. levantei emeletének üledéke. E rétegek előadó nézete szerint 

egy édes vizű belső tó lerakodásai. Szerves maradványokat sok réteg tartalmaz, 

legérdekesebbek azonban a levantei kövületek, melyek a mellett, hogy elég épek, 

előadó szerint kétségen kivűl bizonyítják, hogy a nagy magyar medencze altalaját 

képező rétegsorban a levantei emelet üledéke is részt vesz. Ez szerző szerint 

első bizonyos adat ezen emelet előfordúlására Magyarországban. Bemutatja a telje- 

sebb levantei kövületeket, különösen mégemlékezvén az új specziesekről; úgy- 

szintén az eredeti fúrási próbákból összeállítva egy üvegecsőben az artézi kút 

átmetszetét. 

Lóczy Lasos a hallottakra következő megjegyzéseket tesz : 

1-ször is, hogy T. RórH Lagos már a püspökladányi kút fúrásánál is kon- 

statálta, igaz a kellő fentartással, a levantei réteg létezését Magyarországban. 

2-szor, kérdést intéz előadóhoz, vajjon az alluvium és diluvium között olyan 

élesen megkülönböztethető-e a határ, mint az a rétegsorozaton ki van tüntetve. 

Végre Lóczy azt hiszi, hogy a homok és agyag váltakozása inkább egy 

belvizes folyó lerakodására bizonyít, mint egy nagy tóéra. Ezen állítását több. 
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érdekes példával bizonyítja, jelesen a Pó deltáinál tapasztaltakkal. Kifejti még 

a víz felszálásáról való nézeteit is. 

Haravárs Gyura viszont kijelenti, hogy T. Róru LAJos munkájára a kellő 

figyelemmel volt; továbbá, hogy az alluvium és diluvium közötti éles határt több 

oldalról szerzett tapasztalatai nyomán be is bizonyíthatja, minek következtében a 

kitüntetett éles határ létezését fentartja. 

Dr. Mugaxözv KáRony a szentesi artézi kút mélyében talált Viviamit (phos- 

phorsavas vasvxydul) elemzését mutatja be. 

Értekezik továbbá a püspökladányi artézi kútból kitódúló gázokról. Leírja 

a megvizsgálás miatt végzett műveleteket, melyek főként oda irányúlnak, hogy a 

pályaudvar világítására mint lehetne a kérdéses gázokat előnyösen felhasználni. 

Doczxa Józser az avalai (Szerbia) arsenopyrit elemzését és az arsenopyrittel 

és löllingíttel végzett néhány kisérletének eredményét mutatja be. 

Végűl dr. SrauB Mókicz bemutatja dr. FeLix JÁnos lipcsei tanár új dolgoza- 

tát, melyben ismét két Magyarországban talált fosszil famaradvány ismertetésével 

foglalkozik. Egyik a Magyarországban egykor nagyon elterjedt Cupressinoxylon 

pamnomicum, Fel.-hoz tartozik, mely egyrészt az által válik nevezetessé, hogy 

kérgét egész épségben tartotta meg, másrészt azért, hogy dr. SCHAFARZIK FERENCZ 

a Gellérthegy déli oldalán találta, mi oda mutatna, hogy e tűlevelű fatypus már a 

felső eocenben lépett fel. A második famaradványt Lóczy LaJos találta Kristyor 

mellett Hunyad megyében a kárpáti homokkőben, ez új babér-féle fajnak bizo- 

nyúlt és a szerző Perseorylon antiguum-nak nevezte el. 

I. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1887 MÁRCZIUS 2-IKÁN. 

Elnök : dr. SzaBó JÓZSEF. 

Az ajánlott rendes tagok egyhangúlag megválasztattak. 

Titkár felolvassa a m. kir. földmívelés- ipar- és kereskedelemügyi miniszte- 

rium 72. számú 1887. évi januárius hó 22-én kelt átiratát, melyben a társulatot 

arra hívja fel, hogy az 1885. évi országos kiállítás alkalmából készített hivatalos 

jelentésben netalán róla tett megemlékezést tudomásúl vegye s ezen alkalomból 

felmerülő eszméit es észvevételeit vele tudassa. A választmány más alkalommal 

fog ezen átirattal foglalkozni. 

A visszamaradt selmeczbányai színezett geologiai térkép ára, a magyarázó 

szöveggel együtt 8 írtban állapítatott meg. 

II. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1887 ÁPRILIS 6-IKÁN. 

Elnök : Dr. SzaBó JÓZSEF. 

Jegyzőkönyv hitelesítése után a szakülés által ajánlottak rendes tagokúl 

egyhangúlag megválasztatnak. 

Titkár jelenti, hogy VaRGaA ViLmos rendes tag, szászkabányai járásbíró 

meghalt. Szomorú tudomásúl szolgál. 

Kilépésöket bejelentették ketten. 
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BLANFoRp W. T., DEcHEwx H., CAPELLINI G., DAUBRÉE A. és HÉBERT E. az 

1886-ki közgyűlésen megválasztott tiszteleti tagok e kitüntetést megköszönik. 

A a Montam ludustrie Zeitung szerkesztősége által felajánlott csereviszonyt 

a választmány elfogadja és a Comité Geologigue de la Russiav kiadványainkra 
vonatkozó kérésének elintézését a titkárra bízza. 

A németpalánkai általános kiállítás rendezőségének felhívása tudomásul 

vétetett. 

Titkár a cThompson Elisabeth alapítvány gondnokságának felszólítását 

jelenti be, mely szabadon választott nyilt tudományos pályázat hirdetésére 

vonatkozik. 

A selmeczbányai fiókegyesület két megtartott szakülésről ad jelentést. Fiók- 

egyesületi titkár továbbá megválasztás végett a következő urakat jelenti be : 

KAMENÁR János kir. bányamérnöki segéd Szélaknán ; 

LupwiG Józser kir. bányagyakornok Szélaknán ; 

Széres Géza kir. bányagyakornok Selmeczbányán ; 

Jákó Gyura kir. akad. segédtanár Selmeczbányán ; 

Csra IGwvácz kir. akad. segédtanár Selmeczbányán ; 

PiczEK Guszráv kir. bányagyakornok Selmeczbányán ; 

ÖTEMPEL (GyuLa kir. bányagyakornok Vihnyén ; 

Kngarxoszgky KáRony kohótiszt Selmeczbányán. 

Egyhangúlag megválasztatnak s az oklevéldíjak beszedésére és beküldésére 

fiókegyesületi titkár fel fog kéretni. 

A Magyar tudományos Akadémia átíratában értesíti a társulatot, hogy ez 

időszerint a kért 300 frtnyi segélyező összeget meg nem szavazhatta. 

Titkár jelenti, hogy TórH ÁGosros nyug. honvéd-ezredes, daczára annak, 

hogy a társulat alapító tagja, évenkint befizeti még az 5 frtnyi tagdíjat is, hogy a 

társulat czéljait ezen adománya által is elősegítse. A választmány elhatározza, 

hogy ezen összegek az alaptőkéhez csatoltassanak és a titkárságot megbízta, hogy 

az ügyszerető tagtárs urnak köszönetét tolmácsolja. 

III. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1887 MÁJUS 4-ÉN. 

Elnök : dr. SzaBó JÓZSEF. 

I. Jegyzőkönyv hitelesítése után titkár jelenti, hogy az országgyűlés által 

megszavazott 1000 fÍrt országos segély a társulat pénztárában elhelyeztetett. 

A választmány úgy az Országgyűlésnek mint a Vallás és közoktatásügyi 

Miniszter Úr Őnagyméltóságának egyhangúlag meleg köszönetet mond és meg- 

bízza az Elnökséget, hogy Miniszter Úr Őnagyméltóságának egy küldöttség élén 

személyesen is tolmácsolja a társulat hálás köszönetét. 

II. Titkár felolvassa azon bizottság jelentését, melyet a választmány 1887. év 

márczius 2-án a végből kiküldött, hogy az 1000 frtos országos segély mikénti 

felhasználására vonatkozólag tegyen javaslatot. A bizottság véleménye röviden 

foglalva az, hogy az 1000 frtos országos segély egyrésze a aköldtani Közlöny 

tudományos értékének emelésére fordíttassék ; a mi abban állana, hogy a dolgoza- 
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tokhoz mellékelt rajzok fenakadás nélkül adassanak ki és az idegen nyelvű részben 

a magyar geologusok működése lehető híven ismertetendő. 

Továbbá a bizottság az írói tiszteletdíjak felemelését is ajánlja ; még pedig 

az eredeti dolgozatokat ívenkint 30 frtra; úgyszintén a szerzők által készített 

eredeti rajzokat is külön óhajtja díjaztatni. 

A közlöny ilyképeni emelése után első sorban szükségesnek tartja s Magyar- 

ország átnézetes geologiai térképénekv kiadását, még pedig azon több oldalról 

kijavított és átdolgozott munkálatot, mely a Berlinben székelő europai-geologiai 

térkép directoriumának küldetett Europa új geologiai térképéhez. E czél elérésé- 

hez óhajt az országos segély másik, megtakarított részével járúlni. 

A megtakarított pénzösszegek és más reményelhető anyagi támogatások 

segélyével a becses és közhasznú térkép körülbelül két év alatt közkincscsé válnék 

Ha ezeken kivűl Magyarország valamely vidékén fölvétel vagy gyűjtés szük- 

sége merülne fel, a választmány azt a megfelelő pénzösszeggel támogathatná. 

A bizottság egyhangú megállapodás folytán ezeket ajánlja a választmány 

figyelmébe. 

Dr. ScHiumpr SáwxpoR a bizottsági javaslat azon része ellen tesz kifogást, 

melyben az országos segély egy része . Magyarország átnézetes geologiai térképé- 

nek, kiadására ajánltatik. Dr. Scumior többek között a térkép kiadását, megfelelő 

magyarázó szöveg nélkül nem tartja elég haszonnal járónak. Előnyösebbnek 

tartja, ha az országos segély azon része, mely a Földtani Közlöny -re fordított 

pénzösszeg után megmarad, tudományos" kutatásra, illetőleg kiküldetésekre for- 

díttatik. 

jöcKkH János, ZsiGMoxpYy ViLmos, az elnök és Sraup titkár hozzászólásai 

után a választmány a bizottság javaslatát változatlanúl elfogadja. 

III. Titkár a negyedévi pénztári jelentést olvassa fel, mi tudomásúl szolgál. 

IV. MENEGHINI GIUSEPPE pisai egyetemi tanár megköszöni tiszteleti taggá 

történt megválasztását. 

V. Böcgn János indítványozza, hogy miután a titkári teendők tetemesen 

felszaporodtak ; a titkárok fizetése együttvéve 100 frttal emeltessék. Indítványozó 

azt hiszi, hogy a társulat javúlt anyagi viszonyai ezen szerény jutalmazást meg- 

engedik. f 

A választmány Böcxkn indítványát egyhangúlag elfogadta. 

Dr. SrauB Mónrcz első titkár a maga és a másod-titkár nevében köszönetet 

mond a választmánynak mindenkor tapasztalt szíves jóindulatáért. 

VI. Dr. SravuB Mónicz első titkár a maga részéről azzal is igyekezik a 

társulat iránti őszinte hálájának kifejezést adni, hogy 100 o. é. frttal az alapítók 

sorába lép. 
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Ajándék. SEmsey Awspok úr ismert bőkezűsége egy becses gyüjteménynek 

intézetünk részére történt megvásárlása által, újabban ismét gazdagította gyüj- 

teményeinket. E gyüjtemény dynamo-geologiai tekintetből fontos, typusos példá- 

nyokat tartalmaz, s Dr. G. MarurrakRp, a geologiai gyüjtemény assistense által 

Zürichben, helvétiai lelethelyekről állíttatott össze. Képviselve vannak e gyüjte- 

ményben kinyújtott kőzetek, ránczos rétegek, formájokból kivetköztetett kövüle- 

tek, csuszamlási lapok, helytálló szikláknak glecserek által való lecsiszolása; a vil- 

lámcsapás eszközölte elüvegesedés ; svájczi kiváló kőzetpéldányok stb. 

A részletes földtani felvételek tervezete. A m. kir. Földtani Intézet 

igazgatóságának a földmívelő-, ipar- s kereskedelemügyi m. kir. miniszteriumnak 

f. é. 24272 sz. magas rendeletével jóváhagyott felvételi tervezete értelmében Inté- 

zetünk geologusai, megszaporodva dr. KocH egyet. t. s Lóczy L. műegyetemi tanár 

által, kik az idén is felajánlották az intézetnek munkásságukat, két osztályba 

osztva, a nyáron folytatni fogják a részletes felvételt ott, hol az előző években azt 

abbahagyták. Jelesen : 

az [-ső osztály, melynek vezetője dr. Hormawsws KáRony, m. kir. főgeologus 

tagjai dr. Permó Gyura m. kir. osztálygeologus, dr. Poszewirz TrvapaR m. kr. segéd- 

geologus, dr. Krcn Awrar, kolozsvári egyetemi, és Lóczy Lajos műegyetemi tanár, 

Arad, Bihar, Máramaros, Szolnok-Doboka, Kolos és Torda-Aranyos megyék 

területén eszközlendi felvételeit ; és pedig : 
dr. Hormawsw KáRoLny m. kir. fögeologus elsőbben a Szolnok- Dobol-a megyében 

tavalyról visszamaradt kisebb területet térképezi, aztán megkezdi a Sebes-Körös 

mentén lévő, Maryasovszkv JAKAB osztálygeologus felvette területhez csatlakozó 

vidék tanulmányozását ; 
Dr. Pernőó Gyutza, m. kir. osztálygeologus folytatja felvételeitja Fehér- Körös 

mentén, az előző években felvette területhez csatlakozva ; szomszédja 

Lóczy Lasos műegyet. tanár, az ettől D-re fekvő Marosmenti hegyes vidé- 

ken fog dolgozni ; é 

Dr. KocH Awrar, egyetemi tanár, a tavaly megkezdett tordai osztálylap 

határolta terület felvételét befejezi ; végül az osztály 5-dik tagja 

dr. Posewirz Trvapag, m. kir. segédgeologus mindenekelőtt dr. HOFMANN 

KáRony kalauzolása mellett megismerkedik a Szamos-áttörés mentén dr. HOFMANN 

megelőző évi felvételei által oly szépen felderített viszonyokkal, s aztán megkezdi 

a máramarosi petroleumterületen felvételeit, tüzetesen Körösmező vidékén, me- 

lyeknek hivatása a bécsi cs. kir. Földtani Intézetnek Galiczia délkeleti részében 

és a Kárpátok mentén Munkácsig eszközölt felvételeit a m. kir. Földtani Intézet 

által foganatosított szilágy-szatmármegyei felvételekkel kapcsolatba hozni, — 8 

megvetni biztos alapját az e vidéken újabb időben mindinkább élénkebb petro- 

leumkutatásnak. 
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A II. osztály, melynek vezetője T. Rorm Lasos, m. kir. fögeologus, további 

tagjai pedig Haravárs GyYuLA és dr. SCHAFARZIK FERENCZ, m. k. segédgeologusok, 

s melyhez az igazgató, BöcgkH János, m. kir. osztálytanácsos is csatlakozik, Dél- 

magyarországon, Krassó-Szörénymegye területén fogja folytatni felvételeit, ugyan- 

csak csatlakozva az előző években felvett területhez. És pedig : 

TELEGDI Rorn LuJos, m. kir. főgeologus, Stájorlak ; Haravárs GyuLa, m. kir. 

segédgeologus Dognácska-Vaskő, dr. SCHAFARZIK FEREwvcz, m. kir. segédgeologus, 

Mehádia környékén, végül az igazgató Böcxkn János, m. kir. osztálytanácsos az 

intézetben való elfoglaltsága, s a felvevő személyzet meglátogatása által igénybe 

vett időn túl felmaradt napokat a szászka-moldovai megzozoos vonulat Szászka- 

bánya vidékén elterülő részének felvételére szenteli. 

Az intézet bányafőgeologusa, GEZELL SÁxpokg, m. kir. bányatanácsos, foly- 

tatandja a körmöcei ércebányaterület felvételét egyrészt észak, azaz Turcsek felé ; 

másrészt pedig az eddig felvette területtől D-re fekvő vidéken, melybe a készülő 

Nándor császár-altárna is beleesik. 

Végül örömmel veszszük tudomásúl azt, hogy SEMmsex Awpog úr szintén 

részt kiván venni a fölvételekben. 

A felvevő személyzet, miként az előző években, a miniszterium részéről 

nyilt útlevéllel láttatott el, azonkívül úgy az illető törvényhatóságok, valamint 

azon csendőr-parancsnokságok, melyeknek területén az idén a részletes földtani 

felvételek folyni fognak, erről hivatalosan értesíttettek. 
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(Vorgetragen in der Fachsitzung vom 1. December 1886.) 

I. Spodumen. 

Dieses Mineral wurde zu Anfang dieses Jahrhunderts von D"ANDRADA 

in Schweden als neue Species aufgestellt; er fand es aut der Insel Utó 

in einem Eisenbergwerk mit dem ebenfalls L1-háltigen Petaltt in Gesellschaft 
von Magnetit, Juarz, Turmalin und Feldspath. Spáter wurde es auch von 
Lisens und Sterzing in Tirol, wo es im Granit vorkommt, ferner von 

Schottland (Peterhead), und Dublin (Kilinay Bay) in Irland bekannt. An 

allen diesen Stellen findet es sich nur derb, oder in blátterigen Aggregaten, 

und in kleinen Mengen. Von Bedeutung sind seine Fundorte in den Vereinig- 

ten Staaten von Nord-Amerika. Am löngsten bekannt ist derjenige im öst- 

lichen Theile von Massachusetts bei Sterling, aber noch wichtiger der im 

westlichen  Theile Hampshire County, von wo JULIEN sechs HFundorte 

erwáhnt und an welchen nicht nur das massenhatte Vorkommen, sondern 

auch die vollkommenen Krystalle von besonderem Interesse sind. 

Von BgusH und E. Dawsa wurde in neuerer Zeit Brancheville als sehr 
interessanter Fundort hervorgehoben; aber dem ist noch Nord-Karolina 

hinzuzufügen, wo der Spodumen unter dem Namen Hiddenit in solch sehőner 

Varietát sich findet, dass man ihn den Edelsteinen zurechnete. 

Auch vom fernen Westen kennt man den Spodumen aus den Kordil- 

leren, wo es auf dem Dakotah-Territorium -(Penmington Co. Black Hills), 

ebenfalls in betráchtlicher Menge vorkommt. 

Wenn ich sehliesslich noch Brasilien erwáhne, von wo ein lichtgelber, 
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durchsichtiger, gánzlich reiner Spodumen —bis jetzt nur als Geschiebe 

bekannt — vorkommt, so habe ich meines Wissens alle bisher bekannten 

Fundorte aufgezühlt. 

Die Gestalt des Spodumen erinnert sehr an den Diopsid ; der Krystall- 

form und chemischen Zusammensetzung nach kann man ihn als Lz-háltigen 

Pyroxen bezeichnen. I 

Ich will hier von den drei am besten bekannten Fundorten eingehender 

sprechen; sie liegen in den östliehen Vereinigten Staaten: 4) Nord-Karo- 

lina, B ) Massachusetts, ( ) Connecticut. 

Wenn wir auf die geologiscehe Karte " Nord-Amerika"s einen Blick wer- 

fen, sehen wir, dass die grösste Zone der archáischen Gruppe hier mit dem 

atlantischen Meerufer parallel láuft. Sie nimmt ihren Anfang im Süden bei 

dem Staate Georgia, erreicht ihre giösste Breite im nördlichen Carolina, 

NO-lich wird sie schmüler und in der Gegend von Philadelphia keilt sie sich 

aus, aber nur auf eine kurze Strecke, denn in der Náhe von New-York tritt 

sie wieder auf: weitev nördlich ist sie in den Staaten Connecticut und Massa- 

chusetts wieder máchtig entwickelt und ihre Richtung nicht verándernd, tritt 

sie in Canada ein, wo ich selbst in interessanter Gesellschaft mehrere lehr- 

reiche geologische Exeursionen machte. 
Die Fundorte des Spodumen sind sowohl in Nord-Carolina, wie auch 

in Connecticut und Massachusetts in den Gesteinen der archáischen Gruppe; 

aber auch im Territorium Dakotah ist letztere als grosser Fleck auf der Karte 

bezeichnet. So viel kann man also behaupten, dass der S$podumen ein Mine- 

ral der ültesten (Gesteine ist und sein Vorkommen echronologische Bedeu- 

tung hat. 

A ) Spodumen in Nord-Carolina. 

In Nord-Carolina entdeckte man zuerst im Jahre 1880 (Alexander 

County, Stony Point) jenen durchsichtigen, von etwas Chrom schön grún 

gefárbten Spodumen, welchen man anfánglich für Diopsid hielt. Professor 

Smiru sprach es zuerst aus, dass dieses Mineral eine Varietüt des Spodumen 

sei, die dann im Jahre 1881 GEwxrn in Philadelphia mit folgendem Resultat 

analysirte : 
" S10,, 639, : A1505 26.58, , Ors05 0.18,. Fe0z Ai, 

Li0 6.s2, Na,0 1.54, KO 0.o7 — 100.25. 

x Im Jahre 1882 brachte die Legislatur der Vereinigten Staaten den Beschluss, 

dass die geologiscehe Aufnabhme der Staaten künftighin in der sGeological Survey 

vereinigt werde. Zur Durchführung dessen war es nothwendig, alles bis jetzt Bekannte 

auf einer colorirten Karte zusammen zu fassen. Bine solche Karte stellte Mc GEE 

im Jahre 1884 mit Hilfe Hircncock s zusammen und gab dieselbe mit dem 5. Bericht 

des Directors PowELL heraus. 
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Seine Krystallformen beschrieb E. DAwa." Nach dem Geologen HIDDEN, 

welcher sich mit den Vorkommensverháltnissen des Minerals am eindring- 

liehsten bescháftigte, brachte man die geschliffenen Exemplare unter den 

Namen c Hiddenit (und cLithio Emerald) in den Handel. 

Im Jahre 1882 hatte ich Gelegenheit in New-York diese amerikani- 

sehen Edelsteine zu sehen, wo sie die Bergbaugesellsehaft verkauft; einzelne 

Exemplare sind wirklich von auffallender Schönheit. Der grösste Krystall 

von der Form einer schlanken flachen Sáule hatte eine Lünge von 3 Zoll 

und in der Richtung der Klinodiagonale eine Breite von 1!/2 Zoll. Die unge- 

sehliftenen Krystalle wurden um den Preis von 2—5 Dollar, die geschliffe- 

nen um 4—40 Dollar verkauftt. Der Preis richtet sich ausser der Grösse, 

noch nach der Farbe und dem Feuer. Die gesuchtesten sind die tiefsma- 

ragdgrünen. Der erste grösste Hiddenit hatte ein Gewicht von 2!/2 Karat. 

Aehnliche findet man selten ; hingegen sind die hellgrünen, gelben, gelblich- 

grünen oder farblosen Varietáten hüáufiger, stehen aber auch geringer im 

Werthe. In den ersten Jahren wurden mehr im Handel gesucht, als man 

fand. Seit dem Anfange des Bergbaues auf Hiddenit im August des Jahres 
1880 bis zu Ende des Jahres 1882 wurden um beiláufig 7500 Dollar 

(— 18,750 fl.) Steine verkauft ; seit 1883 findet man aber schon bedeutend 

. weniger, der Fund schemt erschőpfít zu sein; und rühren die im Handel 

vorkommenden Edelsteine noch von ülteren (1880—82) Vorkommen her. 

Der bedeutende Dichroismus dieses Minerals gibt ihm ein solches 

Feuer, wie wir es beim Smaragd vermissen ; seine Hárte ist aber geringer und 

übersteigt den 7. Grad nicht. 

Ich bin in der angenehmen Lage zwei Exemplare des rohen Hiddenit 
hier vorzuzeigen ; an dem einen haftet noch etwas vom Muttergestein, das 

andere erhielt man durch Spaltung nach dem Orthopinakoid. 

Der Hiddemt kommt in einem solchen Granit vor, welcher háufig 

Beryll und Turmalin enthált ; Ouarz und Rutil sind in inm weniger háufig, 

andere Mineralien noch seltener. In derselbe Druse, welche [iddenit ent- 

hielt, war kein Beryll vorhanden, aber anderswo fand er sich in bemerkens- 

werther Menge und Gröósse. Die grösste Krystallgruppe sah ich in der Mine- 

ralien-Sammlung der sAcademy of Natural Sciences; zu Philadelphia, und 

erhielt ich nachtráglich die Photographie derselben in der Edelsteimhandlung 

des Herrn YERRINGTON zu New- York. 

Bis jetzt fand man unter diesen Beryllen keinen, der zum Edelstein 

geeignet wáre ; aber ein Unicum war jener lichtgrüne Beryllkrystall, in des- 

sen Mitte eine Rutil-Süule symmetrisch eingewachsen war. Leider war dieses 

Exemplar nicht káutlich zu erwerben. 

x On the emerald-green spodumene from Alexander County, North Carolina. 

By E. Dana (American Journal of Science 1881). 
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B) Spodumen im Staate Massachusetts. 

Den Spodumen in seinen merkwürdigen Veránderungen untersuchte 

zuerst JULIEN in der reichsten Universitát Amerikas zu Cambridge bei 

Boston ; seine diesbezüglichen Untersuchungen publicirte er im Jahre 1879.7 

Im dem Staate Massachusetts ist der zur archáischen Gruppe gehörige 

grosskörnige Granit, oder richtiger Pegmatit in Güngen ausgebildet; diese 

wiederholen sich im Streichen von staurolithháltigem und sehr gefaltetem 

Glimmerschiefer, als grosse aber nicht dicke linsenfőrmige Massen in mei- 

lenweiten Distanzen. In dieser Gegend bildet dieser eines der untersten Glie- 

der der krystallinischen Schiefer, deren Rkeihenfolge von oben nach unten fol- 

gende ist: 

1. Chloritiseher Amphibol und Talkschiefer, in dem Magnetit, Rhodo- 

nit, Rutil, Korund (Chester), Margarit, Diaspor etc. sich vorfindet. 

2. Glimmerhaltiger Sandstein, háufig  sehieferig, kleinkörnig, kieselig 

und sandig, von Ouarzadern durchsetzt. Mineralien sind selten im Sandstein. 
3. Ein otrelithhaltiger "Thonschiefer, der wohlbekannte Phyllit des 

westlichen Massachusetts ; háufig von Milchguarzadern durcehsetzt, zwischen 

welchen der dünnere, manchmal blaue Kianit, Graphit und Cummingtonit etc. 
sich findet. 

4. Der Staurolith-Glmmerschiefer ist reich an Granat, aber nicht an 

Kianit; überall charakterisirt durch den eingelagerten grobkörnigen Orthoklas- 

Granitgang mit Beryll. In mehreren dieser Günge findet sich ein secundárer 
Albit-Granit, mit eimer ganzen Reihe vieler interessanter Mineralien. 

5. In gewöhnlich máchtigen Lagern der an Orthoklas reiche Granit- 

Gneiss. 

Die Fundorte des Spodumen in Massachusetts sind folgende : 

I. Die nördliche Umgebung der Stadt Goshen. 

II. In der Stadt Goshen selbt vom vorigem Fundorte etwa eine Meile 

westlich. 

III. Im NW-Theile Chesterfields und 2 Meilen NW vom Dorfe East 

Cummineton. 

IV. Beim Dorte Chesterfield Hollow, vom vorigen Orte 2 Meilen 

sudlich. 

V. Noch weiter, 4 Meilen südlicher, Huntington, ehemals Norwich, an 

dem Wallmut Hill genannten Orte. Hier fand man jene schönen Krystalle, 

welche wüáhrend der letzten 30 Jahre in die Mineraliensammlungen der 

ganzen Welt mit der Fundortsbezeichnung cNorwicho gelangten. 

- On Spodumen and its alteration, form the granmite-veins of Hampshire 

County, Mass. By A. A. JULIEN (Annals. of the N. Y. Academy of Sciences 1879). 
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VI. In der Stadt Chester, eine Meile nördlich von dem gleichnamigen 

Dorfte. 

An dem ersten Fundorte nördlieh von Goshen ist der Gang nicht 

aufgedeckt, aber viele eckige Trümmerstücke deuten seine Náhe an. Der Spo- 

dumen kommtlhier in unregelmássigen und unvollkommen spaltbaren Krystal- 

len vor, welche zuweilen 2" Durchmesser erreichen und von Pyrolusitadern 

stark gefárbt sind, welches von der chemischen Zersetzung des Granat 

stammt. Nach wenigem Suchen findet man solche in Veránderung begriffene 

Individuen, die flimmerige und strahlige Structur angenommen haben. Das 

Zersetzungsproduct ist ein gelblicher, nicht reiner und weicher Agalmatolith. 

An dem zweiten Fundorte in Goshen is3 ein dicker, grobkörniger Gra- 

nitgang zu sehen, stellenweise begleitet von einer röthlicehweissen Ouarzit- 

ader. Das Gestein bildet die westliche Seite eines niederen und etwas sum- 

pfigen Thales, in dem kaum abgerundete Granitstücke sich in Masse 

vorfinden. Im sichtbaren Theile der Ader ist Beryll das einzige interessante 

Mineral, aber in den Granitblöcken ist der Söpodumen háufig, wo er oft in 

18 Zoll langen sáuligen Stücken, zuweilen aber auch in schonen Krystallen 

vorkommt. j 
In der Umgebung von Chesterfield Hollow findet man ebenfalls schöne 

Krystalle, manchmal in Ouarz eingedrungen und in Cymatolith verüándert. 

Die Pegmatit-Ader von Huntington ist insofern interessanter, indem 

aus ihr die scehönsten Krystalle (unter dem Namen Norwich) herstammen ; 

einzelne erreichen eine Lánge von 16 Zoll. Diesen Spodumen analysirten 

SmirH und BgusnH, und in neuerer Zeit DoOzLTER. Von hier kann ich einen 

sehőnen Krystall aus der mineralogischen Sammlung der Budapester Uni- 
versitát vorzeigen." : 

Die übrigen Fundorte haben keine nennenswerthen Merkwürdigkeiten. 

Analysen des Spodumen. 

Zur gehöőrigen Ausweisung der Veránderungen der ursprünglichen 

Substanz, analysirte ihn Juris auch von den neueren Fundorten, zog aber 

dabei auch die Analysen von SmirH und BkgusH, so wie diejenigen von 

DOELTER und PrsaxI in Betracht. Mit Hinweglassung der ülteren von SMITH 

und Bgusyx, stelle ich hier blos die Resultate der neueren Analysen zusammen. 

L. 101 1038 IV Ms 

510. 63.27 61.86 63.79 63.34 63.80 

A1l,0s 93.18 23.48 27.08 27.66 27.98 

k Der schöne Krystall im ung. Nationalmuseum stammt auch von Norwich 

(jetzt richtiger Huntington); die drei übrigen blütterigen Aggregate sind aus der 

Gegend von Goshen. 

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 16 



E II. III, ie Yi; 

Fe,0. 1.17 2.78 0.39 1.15 1.05 

Mn.O0Z 0.64 1.04 -— — Mn 0.12 

MgO 2.02 1.55 0.21 — : 

CaO 0.11 0.79 0.78 0.69 0.46 
Li0 6.89 6.99 7.04 7.09 6.75 

Na,O 0.99 0.50 1.10 0.98 0.89 

KO 1.45 1.83 0.12 — — 

HO 0.86 0.46 

! 100.6s — 100.68 

I. JurrEx, Spodumen von Goshen. 

TIERASK ( c — Chesterfield- Hollow. 

JAT." DOELTER, "4 c Norwich (Min. Petr. Mitth. 1878.) 

TV: a ( ( Brasilien (ebendort.) 

V. PisANI, ( ( ( (Comptes. r. 1877.) 

Die Veránderungen des Spodumen. 

JuLrEs záblt von den sechs Fundorten in Massachusetts die folgenden 

Pseudomorphosen aut : 

Oymatolith nach Spodumen. Unter diesem Namen beschrieb ihn schon 
SHEPARD im Jahre 1867, aber eine neue Bearbeitung mit einem besserem 

Material schien wünschenswerth. JuLTEN theilt schon sorgfaltig ausgefuhrte 

Analysen mit. 

Die zweite Pseudomorphose ist Killintt nach Spodumen, die er eben- 

falls sehr ausführlich und gründliech beschreibt. 

Der Albit-Gramat ist auch aus der Veránderung des Spodumen her- 

vorgegangen. 
Die vierte Pseudomorphose ist der Muscovit; und auch Albit und 

(Juarz kommen nach Spodumen vor. 

0) Spodumen aus Connecticut in der Umgebung von Brancheville. 

Die zwei ausgezeichneten Professoren des Yalle College in New-Haven 

befassten sich ebenfalls mit dem aut ihrem Territorium unter ühnlichen 

Verháltnissen vorkommenden Spodumen, und bald nach dem Erscheinen 

der Arbeit Juriexs gelangte auch die ihrige an die Oeffentlichkeit. Die Ver- 

fasser beschrieben eine ganze Reihe von Branchevilleer Mineralien, aber der 

vierte Theil ihrer Publication ist aussehliesslieh dem Spodumen und seinen 
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Pseudomorphosen gewidmet." Sie lassen die Resultate der Untersuchungen 

JurrEN "s nicht unberücksichtigt ; fügen aber so viele neue Beobachtungen 

hinzu, dass ich diese Arbeit in Hinsicht der Veránderung des Minerals nur 

als musterhaft betrachten kann und will ich dieselbe umsomehr hier mit- 

theilen, da mir die Verfasser gelegenheitlieh meines Besuches im Peabody- 

Museum die Originalexemplare vorzeigten und von denselben eine Serie zum 

Geschenke zu machen so gütig waren und welche ich als das sehr instruc- 

tive Pseudomorphen-Material des Institutes der Universitáüt von Budapest 
hier vorzuzeigen das Vergnügen habe. 

A) Unveránderter Spodumen, 

Bis jetzt fand man in Brancheville keine Krystalle, sondern nur kry- 

stalliniscehe Aggregate, an welchen man die Spaltung sehr gut wahrnimmt. 

Den reinen Spodumen, höchstens mit etwas Albit gemengt, kann man so auch 

in mehreren Centner sechweren Stücken finden. Seine Farbe ist graulichweiss, 

manchesmal farblos. Auf der Spaltungsfláche sieht man oft Dendriten von 

Manganoxyd. j 

Ausser Albit, Juarz und Muscovit sind noch Apatit, Lithiophulit, 

Columbit, Granat und Uraninit, so wie dessen verschiedene Veránderun- 

gen die den Spodumen begleitenden Mineralien. 3 

Ausserdem kommt der unveránderte Söpodumen. als Kern mancher Pseu- 

domorphosen vor. Die Krystalle sind dann manchmal sehr gross, gewöhn- 
leh in Ouarz eingewachsen, aber zuweilen dringt er auch in Albit ein. Die 

unveründerte Spodumensubstanz ist von der veründerten scharf abgeson- 

dert. In ursprünglichem Zustande mussten diese Pseudomorphosen sehr 

schöne Spodumenkrystalle gebildet haben. Eine der grössten dieser Pseudo- 

morphosen war 3 Fuss lang, 8 Zoll breit und 2 Zoll dick ; der in derselben ent- 

haltene unveránderte Spodumen war von Amethyst-Farbe, und nahm in der 

Mitte des Krystalls beiláufig den vierten Theil des ganzen Raumes ein. 

Der Form nach stimmen sie mit den Spodumen-Krystallen von Nor- 

wich überein. Die besten Exemplare des unveránderten Spodumen sind 

ganz durchsichtig, bald farblos, bald von der Farbe des Amethyst und diese 

hat man auch als Edelsteine verarbeitet, obwohl sie sich nicht als solche 

bewáhrten. Diese Krystalle haben: eine autfallend gute prismatische Spalt- 

barkeit, die aber nach dem Klinopinakoid unregelmássig ist. Den Winkel des 

Spaltungsprismas (879? 13") kann man sehr genau erhalten. 

Die durchsichtige rothe Varietát des Branchevilleer S$podumen analy- 
sirte S. L. PeNrIEnp. Sp. G. — 3"19. 

- Spodumen and the resultats of its alternation. By G. T. BRusH and E. DaANA 

(American Journal of Science 1880.) 
167 
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: 8 I. Mittel. Verháltniss. — : 

510, 64.s2 64.18 64.25 15071 4 

ALOSN 22744 27.26 27.20 262] : 
96: HEG 

ERO ETENKOSTÓ 0.22 0.20 "001 ( ha a 

Li0 7.64 7.59 7.62 254 1 .960 .97 
Na,0 0.39 0.39 0.39 "006 ) 

KO 6 Spuren  Spuren $Spuren 

Glühverlust 0.24 0.24 0.24 

Aus der Analyse folgt das Verháltniss : Li,O :Al,O, :Si10, — 1:1:4 
und so fur den Sauerstoft 1 : 3 : 8 ; diese Resultate führen zur Formael : 

Li, Al, Si, 012 — Li,0, AI 02, 45109; der Spodumen ist also ein 

Lithiumaluminiumbisilikat. 

Die Analyse PENFIEnDSS stimmt mit den Resultaten JUuLIENs und der 

ubrigen Forscher gut überein und spricht deutlich dafür, dass der unyer- 

ánderte Spodumen weder Na noch K enthüált. So wie diese erscheinen, ist 

derSpodumenschon in Veránderung begriffen, wozu er bei Verlust des Lithium 

und durch Aufnahme von K und Na sehr leicht geneigt ist, wie dies aus 

dem Folgenden hervorgehen wird. 

b) Die Veránderungen des Spodumen. 

Als Umwandlungsproduct des öpodumen fanden BRusn, E. DAwxa und 

PENFIELD zwei scheinbar gleiche Substanzen, die auch bestimmte chemi- 

sche Zusammensetzung besassen ; dennoch aber die mechanischen Gemenge 

zweier Mineralien sind. Das eine benannten sie B Spodumen, und ist es das 

Gemenge von Albit mit einem neuen L1-Mineral, welehes BRusH und DANA 

Eukryptit nannten ; das andere ist der Cymatolit, wie es auch JULIEN fand. 
BRgusH und E. DaAwa erkannten aber auch bei diesem, dass es nicht ein 

selbststándiges Mineral, sondern ein Gemenge von Albit und Muscovit ist. 

Ausserdem kommt noch Mikroklin, Albit, Muscovit und Kíillinit selbst- 

stándig vor. 

1. Die chem. fusammensetzung des B Spodumen : 

51 0. 61.28 

Al, 0. 96.00 

Fe, 0. 6.24 

Li, 0 2.61 

Na, 0 8.29 

K, 0 Spuren 

Glühverlust 0.46. 

99.98 
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HCI löst einen Theil davon auf; die Analyse des unlösliehen Theiles 

ergab Albit, die des löslichen Li, Al, Si, 09; dies ist der Eukryptit. Derselbe 
ist hexagonal, ühnlich dem Nephelin, ein Unisilikat, leicht löslich, mit HCI 

gibt er Gallerte. Er ist wenig bestündig und erfáhrt rasch eine Umwand- 

lung in Muscovit. 

Die chemische Formel des B Spodumen verdoppelt, erhalt man die- 
jenige des Eukryptit und Albit : 

2. Cymatolit ist auch nur ein Gemenge und nicht ein selbststündiges 

Mineral, wie es früher BRusH meinte." 

Seine Zusammensetzung nach der Analyse PENFIELD "s : 

510, 60.52 KO 3.84 
AlDO, 26.38 Li0 0.17 

Mn0 0.07 ELO ESB 

Na0 8.19 100.28 

(Nas KED Al Si 019 (IK Ea Al SIr0S se. Nas AlZ 815015 

(Muscovit) (Albit.) 

Als Einschluss findet man Apatit. 

3. Albit. 

Albit Pseudomorphose nach Spodumen ; das Resultat der Analyse ist : 

5102 67.60 

AlOz 20.89 
MgO 0.15 ] Die chem. Formel : 

Nap0 41165 Nas Al, Si; 045 

KO 0.11 

Glühverlust 0.14 

99.78 
4. Muscovit. 

Findet sich auch selbstándig, eine besondere Rolle kommt ihm aber 

nicht zu. 

Meist findet er sich auf Bruchfláchen, aber auch in kleinen Nestern. 

Seine Farbe ist licht grünlich-gelb ; besitzt Fettglanz. 

" In DAwNAs Mineralogie ist er mit der Art Pihlit vereinigt; 80 übernahm ich 

es auch in meine Mineralogie (p. 402), wo er aber nun zu streichen ist, nacehdem er 

ein Gemenge ist. 
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Die Umwandlung findet in folgender Reihe statt : 

Spodumen (Nucleus) 
£ Spodumen 

Cymatolit 

Muscovit 

Albit, dieser áusserlich. 
5. Mikroklin. 

Das zweite K-hültige Mineral, welches aus der Umwandlung des $po- 

dumen entsteht, ist eine Kalierde, deren chemische Zusammensetzung und 

optisches Verhalten auf Mikroklin weist. Diese Pseudomorphose ist viel 
seltener als die Albitpseudomorphose. Körnig, Spaltung nicht wahrnehmbar ; 

Farbe gelblich. 
510. 64.55 
ALSOSTESKÚJTTÓ 

IKS0 15.62 

Na,0 0.58 

Glühverlust 0.12 

Der Mikroklin kommt an diesem Orte auch in grösserer Menge vor, 
. . . . 

so dass man ihn zur Porcellanfabrikation verwendet. 

6. Killinat. 

Gewöhnlich derb, ohne jeder Structur, zuweilen faserig. Seine Farbe 

ist grün in mehreren Schattirungen bis in das Dunkelgraserüne. 

510. 48.93 : CaO — 

AlO; " : 3472 Na,0 9.64 

Fe,0. Össz KS 0.35 

FeO 0/s8.. 14 S — 
Mn0O 062 "ES 5.v4 

100.19 

Eine andere Analyse gab ein verándertes Resultat. Er erinnert an die 

Analyse des Muscovit, möglicherweise kann er aus diesem entstanden sein. 

7. Das gegensettige Verhültniss der versehiedenen Umwandlungsproducte. 

Die Veránderung des Spodumens bestand anfangs in Ersetzung des 

Li durch Na und K. Durch Austausch der Alkalien geben 2 Moleküle $po- 

dumen 1 MI. Muscovit und 1 MI. Albit. 

Die folgenden sechs Formeln stellen die ganze Reihenfolge der chemi- 

schen Veránderungen dar : 
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9(ILi, Al, Si, 019) — [Lis Al, Si; Og 4- Nas Al; Si; 0161. B Spodumen (1) 
Spodumen Eukryptit Albit 

— [(K H), Al Si, Og -4- Na, Al, Si; 011 Cymatolit (2) 
Muscovit Albit 

—(K H), Al 5i; 03 -4- ( Nag Al, Si, 01 Albit (3) 
Muscovit - : Il oder K, Al, Si; 016 Mikroklin. 

Die Umwandlung in £ Spodumen musste eine Natriumcarbonatlösung 

einleiten (1); spüter kam eine K-Lösung hinzu und bewirkte die Veránde- 
rung in (2) oder (3). Der Albit und Muscovit konnten auch unmittelbar aus 

dem Spodumen entstanden sein : 

Spodumen Albit 
Ta AN SI RO SET 200 S e AK SAINOTR Te (5) 

Spodumen Mikroklin 

Muscovit kann sich unmittelbar aus Spodumen bilden : 

Ti Al. Si, Og (KH) Ali, Ogyathezot 0 (6) 
Spodumen Miustasit 

Der zur Pinit-Familie gerechnete Killintt kann auch aut diese Art 
entstehen ; derselbe ist wesentlich ein wasserhültiger Muscovit, aber seine 

Substanz ist nicht so rein, um eine Formel aufzustellen. 

Der Montmorrinolit ist wahrscheinlich eine weitere kaolinische Ver- 
ünderung des Cymatolit, der ein rosenrothes thonartiges Mineral und dem 

gleichnamigen Alumohydrosilikat ülmlich ist. 
Nach den Untersuchungen von BgusH und E. DAwa sind daher die 

Pseudomorphosen des Spodumen folgende: B Spodumen, von dessen 
Gemengtheilen Fukryptit eine neue, aber für sich noch nicht bekannte 

Lithium-Mineralspecies ist ; der Cymatolit, dessen ülteren Namen man beibe- 

hielt, welcher jedoch auch als Gemenge erkannt wurde; ferner Muscovit, 

Albit, Mikroklin, Killintt und Montmorrillinit. 

II. Die flüssigen Einschlüsse des Rauchguarz von Brancheville. 

Es ist schon lange bekannt, dass die Rauchguarze flüssige Einschlüsse 

enthalten, in denen auch feste Körper sich finden. Der im Branchevilleer 

Pegmatitgneiss vorkommende rauchgraue oder farblose Ouarz enthált diese 

Flüssigkeitseinsechlüsse in soleh aussergewöhnlicher Menge, dass schon bei 

seinem Abbrechen mit dem Hammer die in demselben zu Wasser conden- 

sirte Kohlensüure eine kleine Explosion verursacht. Beim Erhitzen zerspringt 
dieser Ouarz, begleitet von einem ziscehenden Gerüusch mit solcher Gewalt, 

dass einzelne Bruchstücke bis auf 20 Fuss Entfernung gescbleudert werden. 

Das spec. Gew. dieses Ouarzes ist auch etwas geringer (262) als das des rei- 
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nen (265) Ouarzes. Als starre Einschlüsse enthált er wenig Pyrit, Hámatit 

und Kohlensüure ; aber ausserordentlich viele und grosse Hohlráume sind 

mit zweierlei Flússigkeiten gefüllt, welche sich nicht vermengen. Den üusse- 

ren hand des Hohlraumes nimmt Wasser ein, nach innen zu ist flüssige 

Kohlensüáure und in der Mitte eine Libelle von Kohlensáuregas. 

Ein Exemplar dieses Ouarzes kann ich hier vorzeigen, welches mir in 

New-Haven von Professor BRusn gefálligst überlassen wurde aus derselben 

Serie, von welcher er auch Haáwes" zur mikroskopischen und WRIGHT?? zur 
chemischen Untersuchung Material überliess. Es ist dies ein grösserer Kry- 

stall von unordentlicher Ausbildung, insofern zwei parallele Prismenfláchen 

übermássig grosse Tafeln bilden. Auffallend daran ist die Neigung zu einer 

rhomboédrisehen Spaltbarkeit. Von einem Ende ist ein Stück abgespalten, aus 

diesem liess ich zwei Dünnsehliffe herstellen, um die Libellen bei gehöri- 

ger Vergrósserung untersuchen zu können. Auch unter dem Mikroskop kann 

man leicht beobachten, dass wenn man einen erwármten Körper diesen 

Blasen nahe bringt, die Kohlensáure allmáhlig verscehwindet, aber nach dem 

Abkübhlen wieder erscheint. 

Von erhőhtem Interesse ist es aber, dass es bei diesem Rauchguarz zum 

erstenmal gelang die Flüssigkeit zu isoliren und aufzufangen und dann einer 

chemischen Analyse zu unterziehen. Die Beobachtung Hawees", dass der 

Ouarz von Brancheville erhitzt in kleine Stücke zerfállt, hat A. W. WRIGHT 

dazu benützt, um die entweichenden Gase mittelst eines entsprechenden 

Apparates aufzufangen und im Eudiometer zu messen. Das trockene Gas 

enthielt in 100 Theilen 98.841 CO, und 1.67 N. 

Das Wasser mit eingerechnet ist das Verháltniss folgendes : 

C0, 30.48 

N 0.50 

1540) 69.02 

100.00 

Das relative Mengenverhültniss des Kohlenstoftes und Wassers ist in 

den einzelnen Hohlráumen verschieden. Dieser Rauchguarz enthált noch 

unbestimmbare kleine Mengen von Bitumen, Ammoniak, Sehwefelwasser- 

stoft, Sehwefeldioxyd, Fluor und Chlor. 

Bis jetzt konnte man die flüssige Kohlensáure der Libellen nur guali- 

tativ constatiren ; im Branchevilleer Ouarz wurden die zweierlei Flüssig- 

keitseinschlűsse zum erstenmal mit Hilfe der gewöhnlichen gasometrischen 

Methoden gualitativ und guantitativ bestimmt. 

" On liguid carbondioxid in smoky guartz. By G. W. HAwEs. 

kk On the gaseons substances contained in the smoky guartz of Brancheville, 

Conn. By A. W. WRiGHrT, Yale College. (American Journal of Sciences 1881.) 
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DAS OUTECKSILBERBERGWERK VON AVALA IN SERBIEN. 

Von 

WILHELM ZSIGMONDY. 

(Vorgetragen in der Fachsitzung am 5. Jünner 1887.) 

I. Einleitung. 

Es gibt in Huropa kaum ein Land, das im Verháltnisse zu seiner Aus- 

dehnuug so zahlreiche und mannigfaltige Erzlager aufzuweisen im Stande 

würe, wie Serbien. 

Der Bergbau blühte hier schon zu den Zeiten der Römer, seine 

Glanzperiode füllt aber in die Zeit des Kaisers Dusan, in die Mitte des 

XIV. Jahrhundertes, aber noch hundert Jahre spáter musste derselbe eine 

grosse Verbreitung haben, da nach dem Berichte des damaligen französi- 

sechen Reisenden, BERTRAND DE LA BROCHIÉRE, der Despot BkRANKovics die 

serbiscehen Bergwerke an die Ragusaner für den Preis von 200,000 Dukaten 

verpachtet hate. 
Unter der nachher eingetretenen Türkenherrschaft ging der serbische 

Bergbau gánzlich zu Grunde und nur nach der Rückeroberung Temesvárs, 

vom Jahre 1719 bis 1736, wáhrend welcher Zeit Serbien vom österreichisch- 

ungarischen Heere besetzt gehalten war, wurden abermals Versuche zur 

Förderung des serbischen Bergbaues angestellt, und zwar in Rudnik, Maj- 

danpek und Kucsatna. 
Da Serbien nach dem Jahre 1736 wieder unter die Herrschaft der 

Türken kam, verfloss ein ganzes Jahrhundert, bis endlich nach der Erkám- 

pfung der Selbstándigkeit MriLos OBREwxovics, der Fürst von Serbien, den 

berühmten süchsiscehen Bergmann v. HERDER mit der Autgabe betraute, das 

Land in jeder Richtung durchzuforschen und betreffs der Neubelebung des 

serbischen Bergbaues seine Meinung abzugeben. 
Ueber die im Jahre 1835 ausgeführte Reise v. HERDER "S erschien 

1846 in Pest eine Mittheilung unter dem Titel: abBergmáűnnische Heise im 
Serbien im Auftrage der serbischen Regterung im Jahre 1835, ausgeführt 
von S. A. W. Freiherrn von Herderv, worin zum ersten Male der einstige 

so bedeutende Bergbau Serbiens nachgewiesen wurde. 
Es kann nicht meine Aufgabe bilden, all das aufzuzáhlen, was seitdem 

im Interesse der Beförderung des serbischen Bergbaues unternommen wurde ; 
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ich erachte es aber für meine Pflicht, an dieser Stelle mit der grössten Aner- 

kennung eines Mannes zu gedenken, der unserer Nation angehőrend, seine 
Thátigkeit schon seit 28 Jahren mit ausserordentlicher Energie, Ausdauer 

und Opferwilligkeit diesem Zwecke widmet. Jeder von uns, der in Serbien 

gereist und die bahnbrechende Thitigkeit dieses ausserordentlich zühen 

Mannes gesehen, wird den Namen des königliech serbiscehen Montaningenieurs 

FErix HOoFMANx nur mit der aufrichtigsten Achtung aussprechen. 

Das Ouecksilberbergwerk von Avala verdankt ebenfalls ihm seinen 

Bestand. 

Gelegentlich des Baues der ersten serbischen Bisenbahn zwischen Bel- 

gyad und Nisch fand ein Eisenbahningenieur im Monate November 1882 im 

Bette des Flusses Hipanje bei der Gemeinde Hipanj ein cinnabaritháltiges 
(Ouarzgerölle. ; 

Dieser Fund bewog Herrn Hormawx im Frühlinge des Jahres 1883 die 

Gegend von Ripanj geologisch zu studiren und nach dem Ursprunge des 

(Ouarzgerölles zu forschen. 

Indem er in den Wasserláufen der in den Ripanj-Fluss einmündenden 

Báche aufwárts sechritt, zeigten sich ühnliche Gerölle immer dichter, wes- 

halb er weiter gegen Norden zu forsechte, bis es ihm endlich im Monate Mai 

desselben Jahres gelang, auf zwei máchtige, vom Volke c Mala Stenas (klei- 
ner Felsen) und Zsupl Ja Stena (hohler Felsen) genannte Ouarzfelsen zu stos- 

sen, welche ebenfalls Cinnabartit enthielten. 
Die durch ihn bewerkstelligte náhere Untersuchung ergab, dass die 

Höhlungen des Zsuplja Stena ihr Dasein einem einstigen und zwar mit 

Feuer betriebenen Bergbaue verdanken, welcher sich beiláufig 30 Meter im 

die Tiefe erstreckt hatte. 

Aus welcher Zeit dieser Bergbau stammen mag, löásst sich nicht 

bestimmen ; auf dessen ausserordentlieh hohes Alter deuten aber einigein den 

Grubenhöhlungen gefundene, üusserst grob gearbeitete Thongeschirrstücke. 
Herr HoFMmANN erstattete über seine höchst wichtigen Entdeckungen 

seiner Regierung Bericht, dieselbe aber entsagte ihrem Rechte zu Gunsten 

einer blos aus ansehnlichen Belgrader Einwohnern sich constituirenden 

Gesellschaft, welehe mit erstaunlicher Energie und Ausdauer die Schurf- 

und Aufsechlussarbeiten begann, welche ich Mitte August des Vorjahres im 

Begleitung mehrerer hervorragender Mitglieder jener Gesellschaft und unter 

Führung des Herrn HoFMANNw zu besuchen Gelegenheit hatte. 

Dr. V. GgopDECcK aus Ülausthal, welcher zwei Jahre vor mir das Avaler 
(Jmecksilberbergwerk besucht hatte, war der erste, der unter dem Titel : 

c Ueber das Vorkommen von Juecksilbererzen am Avalaberge bei Belgrad in 
Serbienn im XXXIII. Bande der cZeitschrift für Berg-, Hütten- und Sali- 
nenwesens die Verhültnisse des Avalaer Ouecksilberbergwerkes umstándlieh 

beschrieben hat. 



OUECKSILBERBERGWERK VON AVALA. 251 

Indem ich mich natürlicher Weise auf die wichtige Publikation des 

Herrn GRODDECK berufe, kann ich meinerseits dieselbe blos auf Grund der 

seit 1884 gesammelten Erfahrungen erweitern. 

II. Die geologischen Verhüáltnisse der Umgebung des Ouecksilberberg- 
werkes von Avala. 

20 Kilometer südlieh von Belgrad erhebt sich der ausserordentlich 

romantisch gelegene, mit prachtvollem Walde bedeckte und mit einer impo- 

santen Burgruine gekrönte Avalaberg 320 Meter hoch über die Meeresfláche. 

Das Gestein seiner Kuppe besteht aus einem petrefactenlosen mergeli- 

gen Kalk, welcher von den serbischen Geologen zur Kreideformation gerech- 

net wird. Der Kalk ist von zahlreichen Trachytgángen durchbrochen, in 

welchen einst ein weit ausgedehnter Bergbau musste betrieben worden sein; 

wofür theils die von der Kuppe des Berges an bis zu dessen Fusse sich 

herabziehenden zahlreichen Pingen, theils aber die in der Náhe derselben lie- 

gende auf mehrere Millionen Metercentner geschátzte und ziemlich viel 

Blei und Silberenthaltende, somit noch immer verwerthbare Schlacke spricht. 

Am Fusse des Berges tritt Serpentin auf, der gegen Süden zu eine 
gyosse Ausdehnung einnimmt. 

Das um den Berg Avala gelegene Hügelland besteht ebenfalls aus 

secheinbar abwechselndem Serpentin und petrefactenfreiem mergeligen Kalk 

von gestörten Lagerungsverháltnissen. 

Beiláufig 4 Kilometer von der Kuppe des Avalaer Berges und 24 Kilo- 

meter von Belgrad entfernt, kommen im Serpentin die Ouecksilbererze ent- 

haltenden Gangmassen vor, deren Ausbeutung zu den besten Hotfínungen 

berechtiet. 

Bis jetzt wurde an sechs Stellen die aus dem Serpentin felsartig her- 

vorbrechende Gangmasse constatirt, námlich bei Zsuplja Stena, Djewer 
Kamen, am Rupiny, Mala Setena und scehliesslich beim ersten und zweiten 
Kamen. 

Diese sechs Vorkommen sind in einem gleichsechenkligen Dreiecke 

dermassen geordnet, dass die Spitze desselben der Zsuplja Stena, die Grund- 
linie Djewer Kamen und Mala Stena bilden und betrügt dieselbe etwa 
1300 Meter, wábrend die beiden Schenkel des Dreieckes etwa 800 Meter 

lang sind. 

Zwischen Djewer Kamen und Mala Stena liegt Fupinye, zwischen 

Mala Stena und Zsuplja Stena hingegen der erste und zweite Kamen. 
Der Serpentin, welcher diese Gangmassen, die sich höchst wahrschein- 

lich unter der Erde mit einander in Zusammenhang befinden, einscbliesst, 

erstreckt sich gegen Süden zu bis zam Flusse Hipanj, wo jener mit mer- 

geligen Kalkschichten im Contact steht. 
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Seine Grenze wird durch einen máchtigen Gang bezeichnet, dessen 

felsartiger Ausbiss auf 1800 Meter vom Flusse Ripanj über den Bach 
Szmrdan bis zum Bache Dragaritcza verfolgt werden kann. In diesem Gange 
kommen ebenfalls Spuren von Cinnabartit und ausserdem auch (galenit: 
spuren vor. 

Der Serpentin des Avalaberges ist überall von ein und derselben Oua- 

litát. Auf der frischen Bruchfláche hat derselbe eine liechtgelblich grüne bis 

dunkelgrüne Farbe. Letztere erhült er von Magnetit- und Ohromeisen- 
Ausscheidungen. Oft kann man darin 5 Millimeter grosse Krystallfláchen 

wahrnehmen, welche den Bronzit charakterisiren. Granat fehlt günzlieh 
darin. ú 

Jene Gangmasse, welche den neben dem Flusse Ripanj befindlichen 

Gang, ferner den Gang von Zsuplja Stena, Djewer Kamen, Runin, Mala 
Sztena und den ersten und zweiten Kamen bildet, ist an jedem dieser Punkte 

von vollkommen gleicher Oualitát. 

Wir finden überall ein zerklüftetes, poröses, rauhes, in grossen Stöcken 

auftretendes Material vor. dessen Ablösungsfláchen und Hohlráume mit 

einem ockerigen [Limomit überzogen sind, demzufolge sámmtliche Felsen 

ein gelbliches und bráunliches Aeussere erhalten. 

Das ífrisch gebrochene Material erinnert an einen dichten, splitterigen 

und glánzenden Hornstein, seine Farbe ist stellenweise sehmutzig dunkel- 

grau, anderorts grünlichgrau, seltener lichtgrau. 

Dieses hornsteinartige Material bildet oft den Uebergang zu einem 

sehr feinkörnigen, krystalliniseh elünzenden, grauen und weissen (Juar2. 

Ín der Gangmasse findet man fast überall ein in üusserst kleinen 

Schuppen vorkommendes grünliches Mineral, welches Herr M. Losaxrcn, der 

verdienstvolle Universitátsprofessor in Belgrad als ein neues Mineral 

erkannte und mit dem Namen c Avalit belegt hat. 

Die von Herrn LosasicH durchgeführten drei Analysen dieses neuen 

Minerales ergaben folgendes Resultat : 

il. IL. TT, 

IKIOSÉlSÁUTO éz s ezzen lé ad EN OLÁÓ DDD 61-52 

LO) erogtarozzáváa NANYZSE 1 TREL A FESZES 1459 10-39 9 "82 

Ehonérde ! sossusáy édi ezzőa Setátlto 16-60 1414 

) EZEN Hát SE ge 3"54 3:69 2ol 

HASSNOXxYO eszi észak ze ge sz L0 Vag 128 

Magnesia 28 eire eáem ék 0-4.3 174 1"20 

GhKorMit zo esés tegy atszé a 2 se bő 1"80 343 

EYoTOBE AVASSÓTE A JEE, zá 9:39 130 078 

Verlust dl égő astra e a ozneme ZÉNAÁ TD 4) 542 4"4.8 

Zusammen 99"-61 99: 17 99.11 
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Professor GRODDECK rechnet dieses Mineral in Anbetracht seines hohen 

Kaligehaltes zu den Chromglimmern, den in .der Analyse nachgewiesenen 

autfallend grossen Ouarzgehalt aber schreibt er dem zu, dass dieses der Ana- 

lyse unterworfene Mineral mit Ouarz gemengt war. 

Die oben erwáhnte hornsteinartige, sehr feinkörnige und poröse Gang- 

masse durchziehen meistens sehr kleine, bald parallel mit einander gehende, 

bald aber netzartige Aederchen, welche theils weissen krystallinischen Ouarz, 

theils aber tafelförmigen Baryt enthalten. 

Unter den in der Gangmasse vorkommenden Mineralien ist das wich- 

tigste der Cinnabartt, welcher meistens in feinen Körnern und Staubform, 
ott aber in krystallinisch tafelförmigen Partien vorkommt, selten in ausser- 

ordentlich schönen Krystallen zu finden ist. 

Die dichte Gangmasse enthált stellenweise den Cinnabarit in so feinen 

Körnern, dass derselbe nur mit Hilfe des Mikroskopes nachweisbar ist. Die 

reichsten Erze kommen in den Hohlráumen der porösen Gangmasse vor. 

Oft aber durchzieht der Cinnabarit in sehr dünnen Aederchen netzartig die 

Gangmasse, infolge dessen derselbe breccienartig erscheint. 

Ausser Uinnabarit wurde noch in der Gangmasse gediegenes (Juecksil- 

ber und als grosse Seltenheit auch Calomel gefunden. 
Zu bemerken ist sehliesslich noch, dass der Pyrit das einzige beglei- 

jende Mineral der Ouecksilbererze ist. 

III. Die wichtigsten Betriebsmomente des Avalaer Ouecksilber- 
bergwerkes. 

Im October 1883 wurde in nördlicher khichtung 40 Meter tiefer als der 

höchste Punkt der Zsuplja Stena der sogenannte Jerinastollen eröffnet, 

welcher bis 142 Meter im Serpentin getrieben, zuerst 10 Meter tauben, 

nachher 31 Meter Ouecksilbererze enthaltenden und sehliesslieh abermals 

11 Meter tauben Ouarz aufgeschlossen hat, ohne dass man den diesen Ouarz- 

stock oben am Zsuplja Stena nördlich begrenzenden Serpentin erreicht hátte. 

Die durch den Jerinastollen aufgeschlossene Lagerstátte nenne ich 

Stock, einestheils ihrer Unförmlichkeit wegen, welche an der Berührungs- 
fláche mit dem Serpentin das verwickeltste Bild zeigt, anderseits aber kann 

dieselbe in Anbetracht ihrer tast in jeder Richtung geringen Ausdehnung 

anders kaum benannt werden. 

Der erste aus dem Stollen westlich und östlich in den 0uarz getriebene 

Schlag schloss ebenfalls ein 30 Meter máchtiges FErzzwischenlager aut. 

Scehliesslich stiess ein aus dem den Jerinastollen mit frischer Luft verseheu- 

den Luftschatft, 15 Meter höher und mit demselben parallel getriebener 

Schlag auf Erze ; weiter bis zu den alten Abbauen durchgeschlagen ergab es 

sich, dass der Stock eine nördliehe Fallrichtung hat. 
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Nachdem vom Horizonte des Jerinastollen bis zu den alten Abbau- 

orten nur ein 4—5 Meter abzutreibendes Erzzwisechenlager blieb, musste 

man frühzeitig für einen tieferen Stollen sorgen, der im Jahre 1885 um 

57"8 Meter tiefer unter dem Jerinastollen, aus dem Precsiczaer Thale mit der 

erössten Energie in Angriff genommen wurde. 

Im Monate August 1886 wurde dieser Stollen, in einer fast östlichen 

Richtung, schon bis 685 Meter im Serpentin ausgetrieben, und indem man 

von hier aus seine Richtung gegen Norden zu wendete, stiess man im 

732-ten Meter seiner ganzen Lünge im Monate Sept. auf den Ouarzstock, 

dessen Hohlráume mit Wasser ausgefüllt waren, weshalb man den Auf- 
schluss des Stockes nur mit harter Mühe fortsetzen konnte, bis das anfáng- 

lich mit 17 Liter pro Secunde zustrómende Wasser allmáhlig auf 3 Liter 

pro Secunde fiel. 

Gegenwártig wird an dem Aufschlusse energiseh gearbeitet und zwar 

nicht nur in nördlicher Richtung, sondern auch gegen Westen und Osten zu. 

Die Erzlager des Erbstollens erwiesen sich bis jetzt schon viel máchtiger, 

als die des Jerinastollens, obgleich der Ouecksilbergehalt unten etwas gerin- 

ger wurde. Bis jetzt wurde weder gegen Norden noch Westen zu die Grenze 

des Erzlagers erreicht, und es scheint demnach, als wenn die Streichrichtung 

der Erzsáule auch unten gegen Nordwest zu weisen würde. 

Das Hauptbestreben ist gegenwártig dahin gerichtet, dass die Verbin- 

dung mit dem oberen Stollen je früher bewerkstelligt werde, weshalb aus 

dem Jerinastollen nach unten zu in einem sehr schőnen Erzlager der Ver- 
bindungsstollen getrieben wird. 

Die Erzeugung der Erze feiert vorláufig überall und nur die Autf- 

schlussarbeiten liefern einiges brauchbares (uecksilbererz. 

Man geht sehr richtig zu Werke, da man das Hauptgewicht des Berg- 

baues aut den Erbstollen legt, die Erzgewinnung hingegen bis zu der voll- 

kommenen Hinrichtung désselben in Schwebe lásst, nachdem hiemit die aus 

der Erzgewinnung und der Zutuhr des erzeugten Erzes zum Hüttenwerk 

entstandenen Kosten betráchtlich vermindert werden. 

Die Gesellschaft sorgte für alles, um nach Beendigung der Erbstollen- 

arbeiten die Erzerzeugung im grössten Masstabe beginnen zu können. Für 

die nothwendigen Arbeiter, deren Ünterbringung und für deren Verptlegung 

wurde hinreichend Sorge getragen. Das zur Verwerthuneg des Erzes dienende 

Hüttenwerk liegt 3250 Meter entfernt von dem Erbstollen im Presiczaer 

Thale und etwa 800 Meter von der Station Ripanj entfernt und steht nicht 

nur bereits fertig, sondern die darin vorgenominenen Probearbeiten ergaben, 

dass dessen Hinrichtung in jeder Beziehung entsprechend sei. 

Im Jahre 1885 wurden versuchsweise 3000 Kg. reinstes Ouecksilber 

aus dem 1"83-percentigen Erze gewonnen. 

Hieraus lásst sich leicht ersehen, welch glünzende Zukunft das Ava- 
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laer Ouecksilberbergwerk verspricht, wenn wir den Gehalt des hier auf- 

gearbeiteten Erzes mit dem Durchschnittsgehalte des im Jahre 1882 in Idria 

verhütteten Erzes vergleichen, das nicht mehr als 0-9 Procent enthielt, 

Bei der Jerinagrube liegt ein Erzvorrath von etwa 14.000 Metercent- 

nern, davon sind : 

4000 Mtctr. reines Erz mit 2:79/o Metallgehalt 

8850 w  Kleinerz c 0-89/0 ( 
850 a ( (t DAL, ( 

5000 c noch nicht ausgeschiedenes Stufferz mit 19/o Erzgehalt. 

Ich wiederhole nochmals, dass das Avalaer (Ouecksilberbergwerk der 

schönsten Zukunft entgegengeht, da dessen Erze ausserordentlich reich an 

Ouecksilbergehalt sind und die Besitzer desselben in jeder Hinsicht mit der 

grössten Fachkenntniss vorgehen. 

Verlásst die Gesellschaft den bisher eingeschlagenen Weg nicht, befolgt 

sie in ihren Arbeiten auch fernerhin rationelles Vorgehen, so erscheint es 

unmoöglich, dass diese Unternehmung nicht prosperire und auch in ihren in 

den spáteren Stöcken zu bewerkstelligenden Arbeiten zu gleichem Resultate 

nicht gelange. i 

MINERALIEN 
VON KALINKA, DEREN BILDUNGS- UND GEWINNUNGSORTE. 

Vows 

LUDWIG v. CSEH. 

(Vorgetragen in der Generalversammlung des Schemnitzer Filialvereines am 

22. Jánner 1887.) ; 

Kalinka liegt im Comitate Zólyom, 8 Kilometer südlieh von der Ort- 
schaft [/égles. Zwei Kilometer südlieh vom Orte Kalinka beginnen an der 
nördlichen Lehne des Liseczberges zwei Tháler, deren eines sich bis Kis- 

Szalatna, das andere gegen Végles öffnet, zwischen beiden befindet sich die 

aufeelassene Sehwefelgrube. 

Das Gestein, welches dieses Sehwefelwerk umgibt, ist Pyroxentrachuyt. 

Das Schwefellager selbst erscheint in metamorphisirten Gesteinen. Man 

findet keine regelmássigen Gánge oder zusammenhángende Lager, sondern 

nur mehr weniger regelmássige Massen. Das ganze Vorkommen scheint von 

Solfataren herzustammen, welche in Gegenwart von Schwefelsáure und 

Schwefelwasserstoft, begleitet von Wasserdampf das Nebengestein und die 

Trachyte veránderten. 

Die Kieselsüure verblieb als Ouarz ungelöst zurúck, Calcium verband 

sich mit Schwefelsáure zu Gyps, der Ueberschuss an Schwefel endlich mit 

Eisen und Mangan zu Pyrit und Hauerit. 
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Der Hawuertt erscheint in Krystallen oder keulenartigen Verwachsun- 

gen mit Gyps und Schwefel in Thon eingebettet. Den sehr reinen, schön 

gelben durchsichtigen Schwefel findet man theils in weissem Thon, theils in 

mehr weniger porösem Ouarz und zwischen tauben, von Pyrit durchzogenen 

Trachyttrummergruppen oder in runden Gypsmassen eingestreut und zwar 

ebenfalls in Thon eingebettet. In den Hohlráumen des porösen (uarzes 

erscheinen oöfters Scehwefel, Gyps und Dolomitkrystalle. 

Der im dunkelgrauen Thone auftretende Gyps ist theils körnig und 

grau, theils weissgestreift, seidenglánzend, strahlig. Hauerit und Realgar 

findet sich im Gyps mit Schwefel. und die Haueritkrystalle sind manchmal 

mit elünzenden lichten Pyritkrystallen bedeckt. In Gesellschaft von Hanerit 

kommt noch ein fleischrothes oder grünliches unbekanntes Mineral vor. Den 

Hawuerit entdeckte KARL ADLER im Jahre 1846. AporF PATERA in Wien ana- 

lysirte und bestimmte denselben (Mn$8, — Mangansulfuret.) 

Ich übergehe nun zur náheren Beschreibung der Gewinnungsstellen 

genannter Mineralien. Den ersten Lauf eroffínete man im Februar 1845 in 

10 Klafter (eine Berglachter — 20247 M.) vom Tagstollen des Josetschach- 

tes und am 5. Juli 1848 wurde an jenen noch ein Gesenke angeschlossen ; 

noch in demselben Jahre wurde westlich vom Schacht der Laut aut 98 Klaf: 

ter gestreckt und stand ohne Zimmerung. Auf diesem Laufe sind vier Ver- 

guerungen. Die erste Verguerung in 3 Klafter vom Schachte wurde in einer 

Ausfüllung, bestehend aus einem Gemisch von eingesprengtem festem (9uarz 

und tauben Knollen getrieben. Den Hawucrit fand man in 5 Klafter Enttfer- 

nung vom (Gestángskreuze des Hauptschlages neben den erzigen Knollen 

und dem festen Gesteine in weichem Thone und zwar theils in Krystallen, 

theils als Haufwerk. 
Im Jahre 1845 wurde in der zweiten Verguerung 14 Klafter vom 

Schachte das Erzmittel reicher; spüter zeigte sich eine selenitisehe Klutt, 

die wenig Schwefel lieferte ; der Weiterbetrieb dieser Verguerung ergab an 

reinsten Schwefelerzen 159/0 und noch spáter bedeckte reiner Sehwefel mit 

Anhydrit das ganze Feldortsprofil. Die zahllosen Klütte, welche der Jungfern- 

sehwefel im Nebengestein bildete, wurden durch Thon zusammen gehalten. 

Spáter unterbrach eine taube Klutt das Schwefelerz, nach deren Durch- 

schlag indess abermals reiche Erze angebrochen wurden ; sechliesslich wechselte 
der weiche Thon mit Trümmerwerk, wobei sich Sehwefel spárlicher zeigte ; 

wáhrend in der Ausfüllung nebst Gyps und Schwefelspuren auch Hauerit 

zu sehen war. In der dritten Verguerung, 30 Klatter vom Schachte, kom- 

men im festen Gesteine 2 Schuh müchtige Sehwefelerzknollen vor, und im 

dem weichen Thon fand man neben dem festen Gestein ebenfalls Hauerit. 

Der zweite Lauf nach Süden, Osten und Westen wurde in 20 Klatter 

vom oberen Stollen gerechnet im Monate November 1844 getrieben und 

fand man im östlichen und westlichen Schlage im tauben, pyritischen, tho- 
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nigen, von Gyps und Anhydrit durchzogenen Gestein Realgarkrystalle. 

Im W-lichen Schlage traf man neben tauben Gyps enthaltenden Trüm- 

mern in Thon eingehüllten reinen Sehwefel und Hauerit. 
I Kalirtka wurde ausser an den oben angeführten Punkten Hauerit 

meines Wissens noch nicht gefunden. 

ÜBER DIE GEOLOGISCHEN VERHÁLTNISSE DES TURANER ODER 
ARALO-KASPISUHEN BEGCKENS. 

Von 

V. J. MUSCHKETOWw. 

(Mit Tafel II.) 

Als Ziel seiner siebenjáhrigen Reise durch Mittelasien (1874—1880) hatte 

V. J. MuscHgErow sich die geologisehe Erforschung des Tien-San-Pamir-Gebirges 

und der von demselben nach Westen hin sich ausbreitenden wüsten Niederungen 

vorgesteckt. Der erste Theil seiner Forschungen wurde. vor nicht langer Zeit in 

einem in russischer Sprache verfassten umfangreichen Bande der Oeffentlichkeit 

übergeben, dem ein separates mit französisehem Texte versehenes Kartenheft bei- 

gefügt ist. 

Der erschienene I. Band" befasst sich mit der Turamer oder auch aralo- 

kaspischen Ebene ; im ersten Theile desselben unterzieht er die einschlügige Lite- 

ratur einer kritisehen Besprechung, wührend der zweite Theil sich mit der 

Geologie der wüsten Steppen des Beckens bescháftigt. Dieser inhaltreiche Band 

MuscHxkerow s bietet uns über geologische Sütze von allgemeinem Interesse erschö- 

pfende Aufschlüsse ; besonders sind darin über die einstige Ausdehnung des Aral- 

und Kaspischen Sees, sowie über deren Zusammenhang mit dem Schwarzen Meere 

bemerkenswerthe Beobachtungen enthalten, welche berufen erscheinen, die über das 

einstige Meeresbecken der Turaner Niederungen herrschenden Ansichten wesent- 

lich umzugestalten. Nicht weniger wichtig sind jene Erfahrungen, welche MuscH- 

serow über die Anhüufung des Flugsandes und über die Veründerungen des 

Beckens Amu-Derja mittheilt. 

Das Turaner Becken zeigt in mehr als einer Beziehung mit der grössten 

continentalen Hbene Europas, nömlich mit dem ungarischen Becken nahe Ver- . 

wandtschaít und ühnliche Vergangenheit. 

Die geologischen Verhültnisse unserer sich schlüngelnden Flüsse, so wie der 

gründlichen Flugsandebenen harren noch ihrer Erforschung; daher ist das, was 

MuscHxkErow über die einstige Meeresüberfluthung des Aralo-Kaspischen Beckens 

und über die Flugsandgebilde schrieb, für uns in mehr als einer Hinsicht 

lehrreich und mteressant. 

- Turkestan. Geologische- und orographische Beschreibung nach den auf seiner 
Reise von 1874—1880 gesammelten Daten. Verfasst von V. J. MuscHKETow. 1. Band 
in zwei Theilen. Das Turkestaner Becken mit einer geologischen Uebersichtskarte, 

42 Holzschnitten, zwei lithographirten und einer farbigen Tafel. St.-Petersburg 1886. 

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 17 
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Da die russische Sprache in unseren Kreisen nicht verbreitet ist, so würe es 

zwecklos gewesen, mit einer kurzen literariscehen Notiz auf den werthvollen Inhalt 

des Buches zu verweisen ; wir haben daher die Veröffentlichung eines umfangrei- 

cheren Auszuges beschlossen, da wir damit, unter Beischluss der einschlágigen 

Karte der ungarischen Geologie einen Freundschaftsdienst zu erweisen hoffen, und 

sie zugleich zum Studium unseres Alföldes durch Mittheilung dieser auf áhnlichen 

Ebenen gesammelten wichtigen Forschungsresultate ermuntern wollen. Der freundli- 

ehen Mithilfe unseres geehrton Miteliedes Prof. L. v. Lóczy und des Herrn LaDpIis- 

LaAus CsopEx haben wir hier mit Dank zu gedenken. Die Redaction. 

I. Die allgemeinen Verháltnisse des Turaner Beckens. 

Das Turaner oder Araler Becken nimmt den südwestlichen Theil von Tur- 

kestan in einer Ausdehnung von circa 1.210,000 Km? (22,000 geogr. Ouadratmei- 

len) ein. Die Grenzen desselben sind sehr regelmássig und mit Ausnahme der öst- 

lichen Seite fast geradlinig; blos die östliehe Grenze bildet eine im Zick-Zack 

gebrochene Linie. Westlich begrenzen das Bett des die Mugodsar-Gebirgskette, 

das Ust-Urt-Plateau, der darauf gelegene Tschink und die Balchanberge. In den 

unteren Theilen des Usboj (angeblich das alte Becken Amu-Derja) hört die charak- 
teristiscehe orographische Grenze auf und das Turaner Becken vereinigt sich mit 

dem Kaspischen. Die südwestliche und südliche Grenze bilden der Küren- oder 

Kopet-dag, die Chorossaner Berge und der Hindukus ; die östliche Partie hingegen 

dringt sozusagen mit zwei Zungen in das umgrenzende Gebirge; die südliche ist 

kleiner, scheidet das Alaj-Gebirgssystem vom Hindukus und erstreckt sich bis 

Badaksan. Hier liegen die Besitze von Khiva und Bokhara mit Mazar-i Serif, 

Khulum, Kunduz und anderen Stádten. Der nördliche Theil trennt das Tien-san- 

Gebirgssystem von den Pamir-Alaj-Bergen; erstreckt sich bis zum Fergana- 

Gebirgszug und bildet die russische Provinz Fergana. 

Die nordöstliche Grenze schliesslieh fállt mit der Bergkette Karatan zusam- 

men, welche sich bis Dsulek ebenfalls in gerader Linie zieht und in den Bergen 

Karamurun und Suus-Kara endet ; nachher vereinigt sich das Turaner Becken in 

der Gegend von TIili-kul, Arys-kul und anderer Seen mit dem Balkhas-Becken. 

Von hier aus kann man die nordöstliehe Grenze blos ahnen; es ist zwar sehr 

wahrscheinlich, dass dieselbe die Berge des Beltan, Aktan, Kvsimtschik, Tsehu- 

bartube, Kosbüjruk u. a. durchschneidet. 

Die zwei südöstlichen Zungen oder Flügel des Beckens trennt das die west- 

liche Fortsetzaung der Pamir-Alaj-Gebirge bildende Hügelland, welches aus einigen 

Gebirgsketten besteht, worunter die wichtigste die Nuratau ist, da durch dieselbe 

das Turaner Becken in zwei ungleiche Theile, in das Syderja-er und Amuderja-er 

Becken getheilt wird. Dies Hügelland theilt nicht nur das Becken in zwei Theile, 

sondern bedinet auch die orographiseche und geologische Mannigfaltigkeit des 

mittleren Theiles desselben. Blos hier treten Kuppen über 900 Meter und ültere 

Gesteinsarten auf ; diesen mittleren Theil abgerechnet besteht das Turaner Becken 

aus Ebenen und vorwiegend aus horizontal gelagerten sehr jungen Sedimenten, 

welche theils zu den Kreideschichten, besonders aber zu den posttertiüren, ja 

sogar zu den sich jetzt bildenden Schichten gehören. Unter den letzteren nehmen 
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die subaörisehen und aeolischen Bildungen eine bedeutende Fliche ein und bede- 
eken an mehreren Orten die ülteren Formationen. 

Die aeolisehen Bildungen gestalten die Orographie des Turaner Beckens 
sehr mannigfaltig, verleihen demselben einen welligen Charakter und unterbrechen 

auch im mittleren Theile die vollkommene Ebene, wo die den Untergrund bilden- 

den Schichten horizontal gelagert sind. 

Die das Becken theilenden Berge können wir zu den Auffaltungsgebirgen 

rechnen, die übrigen Anhöhen gehören zu der typischen Gruppe der Massen- 

gebirge. Sámmtliche die Sahara charakterisirenden Formverschiedenheiten finden 

wir auch hier. Binzelne bestehen aus den horizontalen Lagern der Massengesteine, 

diese werden durch die breiten, flacehen Kuppen und felsigen Abhünge charak- 

terisirt, welche sich nicht selten terrassenförmig gegen die Ebenen erstrecken : 

manchmal bilden dieselben einzelne versehiedenartig geformte Felsen, welche mit 

Recht mit den Haraks der Sahara verglichen werden können; andere hingegen 

bestehen aus Sand, Muschel- und Mergelsechutt. Ihre Form ist sehr verschieden 

und hüngt einerseits von dem allgemeinen topographischen Charakter jener Ebene 

ab, auf der dieselben entstanden sind, anderseits aber von der Stüörke und Rich- 
tung des Windes. Bald sehen wir regelmüssige lange Gebirgszüge, deren Rücken 
geradlinig, ihre Abhünge gleichförmig sind ; bald sind die Kuppen sehr gleicbmüs- 
sig mit felsenartigen Gebilden geschmückt, bald halbmondförmig, wührend ihre 
Abhinge ganz verschieden sind. Die ersten bilden die eigentliehen Dünén und 
entsprechen dem Seml der Sahara, die zweite Form heisst Gurd, die dritte Bar- 

khan, die mit dem Sif der Sahara eleichbedeutend ist. 

Die zwischen sümmtlichen Anhöhen vorkommenden Vertiefungen sind 
meistens Becken alter Seen und werden nach ihrer Beschaffenheit Takyr, Kal 
und Sor genannt. Unter Takyr versteht man einen vollkommen ausgetrockneten 
Kessel, dessen glatte thonige Oberfláche, besonders im Sommer so hart ist, dass 
sélbst ein sehwerer Wagen keine Spur darauf lösst. Der Khak oder Kak ist ein 
solcher salziger Sumpf, der noch nicht ganz verdunstet ist und bei regnerischem 
Wetter zu einer salzigen Pfütze wird. Der Sor enthált mehr oder weniger salziges 
Wasser; indem derselbe im Austrocknen begriffen ist, wird er zu Khak, wenn hin- 
gegen den Kessel Wasser ausfüllt, zum salzigen See. An vielen Orten liegt die 
Oberfláche dieser Vertiefungen nicht nur unter dem Ocean, sondern auch unter 
dem Niveau des Kaspischen Meeres. 

Ausser diesen etlichen Seebecken und den zwei grossen Flüssen (Syr- und 
Amu-Derja) kann die Oberfláche des Turaner Beckens blos etliche ausgetrocknete 
Flussbette aufweisen, unter welchen das bekannteste der Usboj ist. 

An den östlichen Grenzlinien lángs der Berge erreicht das Becken sogar die 
absolute Höhe von 450—600 Meter; die relative Höhe bietet in dieser Gegend 
eine grosse Mannigfaltigkeit, welche besonders von den complicirten stratigraphi- 
schen Verháltnissen der versehiedenartigen Gesteine abhüngt. Hier treffen wir so 
wenig, wie bei der Herauswölbung des mittleren Beckens, horizontale Schichten ; 
im (Gegentheil zeigen die Sedimente üusserst gestörte Lagerungsverhültnisse, 
woraus dann mehr oder weniger regelmüssig wellenartige Anhöhen ent- 
stehen. 

Die Abweichung des östliehen Grenzrandes vom Centrum erstreckt sich 

177 
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auch auf die petrographischen und faunistischen Higenschaften der synchronen, 

hauptsüchlieh der Tertiürzeit angehörigen Gesteine. 

Die tertiáren rothen Conglomerate, so wie auch die grobkörnigen kalkigen 

und eisenhültigen Sandsteine, welche für die östlicehe Grenzlinie so charakteri- 

stiseh und dort so sehr verbreitet sind, veründern gegen Westen zu allmálig ihre 

Farbe und Zusammensetzung und übergehen schliesslich in einen grauen feinkör- 

nigen Sandstein. Beim Amu-Derja gibt es keinen Unterschied mehr zwischen. 

den Conelomeraten und Sandsteinen. Sie bestehen hier aus homogenen, sehr fein- 

körnigen, grünlich-grauen, bröckeligen und wenig Kalk enthaltenden Sandsteinen, 

welche von dem dunklen schlammigen Mergel oder Thon durchzogen werden. 

Die Muschelkalkschichten und 6 die Muschelbánke verschwinden gegen 

Westen fast günzlich, oder treten mitunter nur zerstreut in aus kleineren dünn- 

schaligen Muscheln entstandenen Anhüufungen auf. 

Die im östlichen Theile in grosser Ausdehnung auftretenden michtigen 

Lösslager weichen hier dem continentalen Flugsand, in welehem der Löss nur in 

zerstreuten Gebieten zu finden ist. 

An Stelle der máchtigen Gerölle und Conglomerate der Flussthüler und 

Seén finden wir Schlamm, Sand, Thon und Salzsümpfe. Das organische Leben ist 

mannigfaltig, dicht bevölkerte, cultivirte Oasen wechseln mit unbewohnten Wüsten 

ab. Es ist wahrscheinlich, dass wir dieselben Verhültnisse auch an den südwest- 

lichen und südlichen Grenzlinien finden, obwohl auch das nicht ausgesehlossen 

ist, dass hier die Abweichung eine geringere sei. Der Uebergang ist so allmálig, 

dass wir mit unseren heutigen Kenntnissen von dem Turaner Becken kaum im 

Stande sind sichere Grenzen zwischen den beiden Theilen zu ziehen. 

Die Beobachtungen über den geologisehen Bau des Turaner Beckens lassen 

sich im Folgenden wiedergeben. 

Die Hanptrolle gebührt den tertiüren und eretaceischen Schichten, unter 

denen die palaeozoischen, metamorphischen und krystalliniscehen Gesteine blos 

zerstreut, mehr in Form von isolirten Inseln auftreten. Die ersteren bilden circa 

959/9, die letzteren circa 5"/o des Ganzen ; diege erscheinen meistens an der Grenz- 

linie des Beckens, ferner am Kysyl-Kum, der die Grenze zwischen dem Syrderja-er 

und Amuderja-er Becken bildet. 

Metamorphische und krystallinisehe Massengesteine finden wir in der Wüste 

von Mugodsar, eine Diorit-Insel am Tschegana-Flusse, palaeozoischen Kalk in 

Karatau. An der östliehen Grenzlinie treten diese Gesteine ganz isolirt an die 

Oberfláche. So z. B. bestehen die Urda-basi-Berge aus einem von tertiüren rothen 

Conglomerate umgebenen Kalk der Devonformation, aus Marmor und bankigem 

Granit. Ein interessanter Punkt ist auch das Kasakurt-Gebirge. Es treten darin 

ausser dem müchtigen und petrefactenreichen Carbon-Kalkstein noch Melaphyr 

und Teschenit mit den entsprechenden Tuffen auf. Bei Chodten in Mogol-Tau 

kommt der grosskörnige Syenit, Syenit-Porphyr, Diabas und Porphyrit vor. In 

Fergana bilden metamorphischer Schiefer und dichter Diabas die Karatas-Berg- 

kette. Hinter Samarkand trittin den Karnak-Gebirgen der Sehiéfer und Diorit, 

beim Bisenthor von Fergana hingegen der palaeozoische Kalkstein auf. Bine ühn- 

liche Inselgruppe bietet uns der Kysyl-Kum dar. S0 weichen die am Sultan-Uis- 

Dag vorkommenden Gesteine (Calcit, Gneiss, Granit, Diorit, Porphyrit) wesentlich 
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von den in Tiensan auftretenden ab, da jene mehr metamorphisch sind als diese; 

die Granite sind ühnlicher jenen vom Ural als denen, welche in Tien-San zu finden 

sind. Krystallinische Gesteine (Granit mit Porphyrit-Adern) treten bei Krasno- 

vodsk in dem die Fortsetzung der Balkhangebirge bildenden Kurenin-Dag auf. 

Anf die krystallinisehen. metamorphischen und palaeozoischen Gesteine 

folgt die Juraformation, in welcher an die Flora der Jura-rhátischen und Triasfor- 

mation erinnernde Pflanzenreste zu finden sind. Trotz ihrer geringen Verbreitung 

erscheinen diese Schichten dadureh wichtig, weil sie Steinkohle enthalten. (In 

den Flussbecken der Bada und Sajrám und in Fergana.) 

Die Kreide- und terttüren Schichten bilden die vorherrschenden Gesteine ; 

ihre Máchtigkeit betrügt in Fergana 600 Meter, in Hissar sogar 1500 Meter. In 

Anbetracht ihrer Dislocation können zwei Richtungen unterschieden werden, 

nömlich NO (4 b) und NW (8 2). Die Sedimentgesteine der Kreideformation charak- 

terisirt in petrographischer Beziehung eine grosse Verschiedenartigkeit ; wir finden 

nömlieh Gyps-, Thonschichten, bröckelige Massen, Mergel, Muschelkalk (Grobkalk) 

und elimmer- oder eisenhültige Sandsteine. 

Auf Grund der gewonnenen palaeontologisehen Angaben können wir behaup- 

ten, dass die wichtigeren Reprásentanten des Tertiárs im Turaner Becken zu 

finden sind ; ihr Charakter aber auf den verschiedenen Orten ein verschiedener ist. 

Da aber die Kreide und die tertiáren Systeme stufenweise in einander über- 

gehen, so ist es klar, dass das Becken von der Kreideperiode angefangen bis zu 

Ende des obertertiáren Zeitalters vom Meere bedeckt, in der Juraperiode hingegen 

trocken war. 

Die lockere Kreide und die tertiüren Sedimente waren der zerstörenden 

Wirkung der Denudation mehr ausgesetzt, als die übrigen. An einzelnen Stellen 

vernichtete diese Kraft die jüngeren Schichten und schloss ültere auf; anderorts 

bildete das Resultat der Zerstörung posttertiáre Formationen. Auch diese letzteren 

sind sehr mannigfaltig und originell, betrefis Turkestan aber überaus wichtig ; 

dieselben bedecken den grössten Theil der Oberfláche, daher deren Kenntniss zu 

interessanten Scehlussfolgerungen in Bezug auf jene Veránderungen Gelegenheit 

gibt, welchen das Turaner Becken in neuerer Zeit unterworfen war und welche 

demselben seinen heutigen Charakter verleihen. 

Den ersten Platz nehmen unter diesen die aralo-kaspischen Sedimente und 

der Flugsand ein. . 

Die aralo-kaspischen Sedimente reihen sich ihrem Alter nach an die Amu- 

Derjaer Pliocán-Sandsteine; der grosse Mangel an Petrefakten lüsst die Grenze 

zwischen diesen beiden gar nicht feststellen. Die petrographische Structur ist 

überall identiseh und eine Differenz zeigt sich höchstens darin, dass sandiger Thon 

mit thonigem Sandstein abwechselt. Bei weitem abwechslungsreiecher sind in 

palaeontologischer Beziehung die Sedimente von Kysyl-Kum und Kara-Kum. Zu 

den Higenthümliechkeiten Kara-Kum s gehören Cardium edule L., Dreyssena poly- 

morpha. V. BENxEp., Neritina liturata Ercnw., Adacna vitrea  Eicw., Hydrobia 

stagnalis L., zu jenen Kysyl-Kunms dagegen Lithoglyphus caspius Kgysirz, Hydro- 
bia stagnalis L., Anodonta ponderata PrR. und die Spongienart Metschmikowia 
tuberculata  GRimm. Alle diese Arten gehören derselben Fauna an, die auch dem 

Aral- und dem Kaspi-See eigen ist. Ggrmm unterscheidet im Kaspi-See Süsswasser- 
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und Brackwasser-Mollusken. Aus der bekannten Tiefe des Aufenthaltsortes dieser 

Mollusken folgt, dass die aralo-kaspiscehen Sedimente seichtwüsserig sind, woraus 

sich dann von selbst ihre Maximalmáchtigkeit von 9114 Meter erklürt. Den Salz- 

gehalt des Wassers betreffend, ist es gewiss, dass dasselbe an den Ufern von Kara- 

Kum salziger war als an jenen von Kysyl-Kum. Nachdem die Beschaffenheit der 

Ufer die Verbreitung der Fauna im Kaspi-See ebenfalls beeinflusst, so lüsst sich in 

Betreff des Aral-Sees folgern, dass auf dessen östliehem und nordöstlichem Ufer 

schon seit lange her viel Flugsand vorhanden war, was vom Kysyl-Kumer Ufer 

nicht behauptet werden kann, da an diesem auch gegenwürtig der Flugsand dem 

Inneren des Landes und nicht dem See zustrebt. 

Obwohl der Wissenschaft bis jetzt noch nicht genügende Angaben zur Ver- 

fügung stehen, um die Ausdehnung des auf dem fraglichen Terrain einstens bestan- 

denen Binnenmeeres, seine Configuration und etwaige physikalische Eigenschaften 

aus jener Zeit bestimmen zu können, bevor sich seine Absonderung in einzelne 

Theile vollzog, so lassen sich trotzdem einzelne Grenzlinien mit voller Bestimmt- 

heit angeben und man kann sich doch wenigstens im grossen Ganzen ein annü- 

herndes Bild von demselben machen. 

II. Die Grenzen des einstigen Meeres im Aralo-Kaspischen Becken. 

Die westliche Grenze der aralo-kaspischen Ablagerungen ist am vollstándig- 

sten entwickelt. MuscHkErTow behauptet auf Grund seiner zweijáhrigen in der kal- 

mükischen Wüste gemachten Studien mit voller Bestimmtheit, dass die Anhöhe 

von Jergeni einstens das Ufer des Kaspischen See s gewesen sei, welcher sich dort 

auch nicht weiter ausbreitete und blos an eínem Orte eine sehmale die Verbindung 

mit dem pontischen Becken herstellende Meerenge gebildet habe. Südlich vom 

Manytich ist die Grenze unbestimmt, wahrscheinlieh aber berührte sie in der 

Nühe der kaukasischen Bergkette das heutige Ufer. Im südlichen Theile des Kas- 

pischen Sees, nümlich soweit sich die Gebirge Armeniens und Persiens hinziehen, 

fiel sie etenfalls mit dem heutigen Ufer zusammen. 

Von der nördlichen Grenze lüsst sich blos nur vermuthungsweite sprechen. 

Bei Zarizyn an der Wolga fand MuscHkErow das nördlichste Vordringen; östlich 

von der Wolga sind diese Ablagerungen am Elton-See und nördliech von demselben 

bekannt ; östlieh von der unteren Wolga jenseits des Ural und in der kirgisischen 

Steppe ist deren Vorhandensein in grosser Entfernung vom Kaspi-See constatirt. 

Sobald wir uns den Mugodscharer Gebirgen und ihrer auf den Usturt hinü- 

berreichenden südlichen Fortsetzung nühern, hören die fraglichen Ablagerungen 

auf, oder richtiger gesagt, werden dieselben von den den Usturt und das Mugod- 

scharer Gebirge bildenden ülteren Gesteinen unterbrochen. Das aralo-kaspische 

Meer überfluthete sie nie, beide bildeten eine lange sehmale Halbinsel, welche sich 

vielleieht bis zam Balkhan-Gebirge ausgedehnt hat. Diese Halbinsel theilte das alte 

Becken in zwei Theile, in das östliche und westliche, die eine kurze sehmale Bucht 

verband, welche sich zwischen dem Kleinen und Grossen Balkhan-Gebirge befand, 

also gerade an der Stelle. wohin man gewöhnlich den unteren Usboi verlegt. 

Ueber die östliehe Grenze haben wir auch nur oberflüchliehe Kenntniss. 

Die westlicehe Grenze füllt mit der Mugodschar-Usturter Halbinsel zusammen ; 
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und obwobhl die nördliche in bedeutender Entfernung von dem Aral-See zurück- 

tritt, so konnte dieselbe dennoch die Aral-Irtysceher Wasserscheide nicht überschrei- 

ten, weil erstens dio Pliocán-Gebilde Westsibiricns auffallend von den aralo-kas- 

pischen abweichen, und zweitens die aralo-kaspischen Ablagerungen nördliceh vom 

Aral-See blos in einer Entfernung von 200—300 Kilometer zweifellos constatirt 

worden sind. 

Die südliehe Grenze füllt in gewisser Entfernung mit den Gebirgen Bukan- 

Tau und Sultan-Uis-Dag zusammen, denn in der Mitte der Kysyl-Kum-Hochebene 

sind weder aralo-kaspische, noch tertiüre Gebilde zu finden. Vom Bukan-Tau öst- 

lich zieht sich die Grenze entschieden nach Süden, jedoch wissen wir nicht, wie 

weit. Der Amu-Derja bietet ebenfalls nur wenige Anhaltspunkte. Interessant ist es, 

dass in dem Sarakanmys-er Becken Ablagerungen vom Karakorum-er Typus vor- 

handen sind. Diesen Umstand hat auch die Amwu-Derja-er Expedition constatirt, 

welche auch jene auffallende Thatsache über allen Zweifel stellte, dass in 

den, zwischen den Brunnen Sara-Kamys und Bala-Isem befindlichen aralo-kaspi- 

sehen Gebilden das Strombett des Usboi nicht vorhanden ist, und dass dasselbe 

erst südlich von Bala-Isem beginnt. Weder in dem Amwu-Derja-er, noch in dem 

Syr-Derja-er Becken ist es bestimmt, wie weit sich die östlicehe und südliche Grenze 

ausdehnt ; jedoch ist es höchst wahrscheinlich, dass sie am Anfange der aralo- 

kaspischen Ablagerungen unmittelbar in den Pliocán-Sandstein des Amu-Derja 

übergeht, wáhrend sie südliech kaum den Parallelkreis von Merv streift. 

Betrachten wir die Grenzen im Allgemeinen, so ergibt sich die nothwendige 

Schlussfolgerung, dass das einstige Beécken aus zwei versehiedenen Theilen, dem 

westlichen und östliehen bestand. Das erstere können wir das Kaspische, das 

andere das Aral-Becken nennen. Das erstere war das grössere und beide verband 

eine Meerenge zwischen dem Balkhan-Gebirge ; das westliche war tiefer und an 

organisehem Leben reicher, daher die gegenwártig bestehende Verschiedenheit 

zwischen denselben schon damals vorhanden war. 

In beiden bildeten sich Inseln von verschiedener Form und Grösse aus, im 

östliechen Becken waren sie grösser und zahlreicher und blos der südliche Theil 

des Meeres besass deren wenige ; von Südost erstreckte sich eine Halbinsel weit in 

dasselbe hinein, welche an den Gebirgen Bukan-Tau und Sultan-Uis- Dag endigend, 

nahe am Ustort das Aral-Becken in das eigentliche Aral- und Sarakamys- 

Becken theilte. Diese letzteren beiden wurden mit einem Kanal verbunden, dessen 

Spuren mit dem Austrocknen der Bucht von Ajbugir versehwunden sind. 

Demnach bestand das einstige aralo-kaspische Becken selbst zur Zeit sei- 

nes grössten Wassergehaltes blos aus einzelnen, mit einander durch enge Durch- 

flüsse verbundene, Wasserilüchen von verschiedener Tiefe und Ausdehnune. Mit 

dem allmáhligen Zurücktreten des Meeres sonderten sich einzelne Theile desselben 

immer mehr und mehr ab, schliesslich versandeten auch die Verbindungskanüle 

und die Becken nahmen eino andere Gestalt an. Bei dem heutigen Stande unserer 

Wissenschaft ist es sehwer die Reihenfolge dieser Umgestaltungen zu bestimmen, 

soviel aber ist zweifellos, dass die balkhanischen und ajbugirer Pásse nur in dem 

letzten geologischen Zeitalter verschwunden sind, und es ist möglich, dass sie 

sogar noch in der historisehen Zeit vorhanden waren. 

Das seiner Austrocknung entgegengehende Becken speisten zwei grosse 
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Flüsse, der Amu- und der Syr-Derja, welche ehedem wasserreicher waren, als 

heute. Den Hauptzufluss erhielt der Aral-See aus dem Syr-Derja, obwohl auch das 

nicht ausgeschlossen ist, dass er sich anfangs durch den Aktschu-Serja hindurch in 

den Amu ergossen habe. Der Amu-Derja wurde vom Aral durch das Sultan-Uiz- 

Dag-Gebirge abgeleitet, und ergoss sich auf den Urun-Derja in den Sarykamys- 

Kessel. S0 lange dieser Zustand fortdanerte, bildete der Sary-Kamys ein mehr 

oder weniger selbststündiges Becken ; da aber der Amu das Sultan-Uiz-Dag-Gebirge 

immer mehr unterwühlte, und zugleich mehr und mehr nach Osten seinen Lauf 

nahm, sogar die Gebirge durchbrechend sich ein neues Bett bildete und so seine 

Wisser in den Aral-See ergoss, verlor der Sary-Kamys seinen Wasserzufluss ; es 

hörte dessen durch den Usboj hergestellte Verbindung mit dem Aral-See auf, und 

er ging ebenfalls seinem Austrocknen entgegen, so dass er heute seinem günz- 

lichen Versehwinden nahe ist. 

Der Aral-See bildete in seiner abgesonderten Lage wahrscheinlich eine 

geschlossene Bucht, indem aber der Syr- und Amu-Derja ihren Lauf ánderten und 

in ihr mündeten, wurde derselbe auch verándert. GRiImm bleibt an der früheren 

Ansicht festhaltend, auch fernerhin bei der Behauptung, dass der Amu-Derja (oder 

Oxus) sich einstens in den Kaspischen See ergossen habe, und dass der Usboj das 

alte ausgetrocknete Bett des Oxus sei; MuscHxgerow aber bestreitet auf Grund 

der geologischen und orographischen Beschaffenheit des Usboj und gestützt auf 

die neueren Forschungsresultate mit aller Entsehiedenheit, dass der Usboj einstens 

überhaupt bestanden habe. ! 

Der losgetrennte Aral-S5ee wurde von den obgenannten beiden Flüssen 

gespeist, sein Wasser wurde süsser und er selbst zu einer Zeit von grösserem 

Umfange ; jedoch konnte diese Erweiterung nicht lange dauern und die Spuren sei- 

ner bald erfolgten Abnabme sind noch heute wvahrnehmbar. Wahrscheinlich begann 

auch der Kaspische See auszutrocknen, was aber zweifellos noch nicht erwiesen 

ist ; dagegen ist die Austrocknung das Aral-Seejs ausser allen Zweifel gestellt. Die 

Ajbugir-Bucht bestanid noch vor nicht langer Zeit, heute ist sie ausgetrocknet. Die 

Sary-Tschege-Bucht hat sich ebenfalls in einen See verwandelt. Die Kirgisen erin- 

nern sich noch jener Zeit, als der heute Kanmysly-bas genannte See mit dem Aral- 

5ee zusammenhing. Diese Austrocknung ist vom theoretischen Standpunkte auch 

vollkommen erklárbar. Die klimatischen Higenthümliehkeiten bewirken eine rie- 

sige Verdunstung, welche eine grössere als die zuströmende Wassermenge ver- 

zehit. Die in den Aral mündenden Flüsse führen stets Sehlamm mit in den See, 

die Flüsse selbst werden aber ebenfalls immer kleiner, da die an ihrer Ouelle 

befindlichen Gletseher und Schneefelder immer mehr abnehmen. Viele Neben- 

flüsse können nun nicht mehr in den Hauptfluss münden ; der Tschu und Sary- 

Su gelangen gar nicht bis zum Syr-Derja und der Zeravsan und Karsi-Derja errei- 

chen den Amu-Derja nicht. 

Aus dem Gesagten geht deutlich hervor, dass das Becken von Turan immer 

mehr eintrocknet, an seinem Gehalt immer mehr verliert; im demselben Mass- 

stabe aber, als dessen Oberfláche von Wasser frei wird, füllt dieselbe der Macht 

des Windes anheim, der seine Thütigkeit schon lange begonnen hat, die aber 

heute in gesteigertem Maasse zunimmt. Hine Hauptrolle spielt der trockene Nord- 

ostwind. 
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In Nukus fallen von den Gesammtwinden auf N- und NO-Winde 59"89/s, bei 

Petro- Alexandrovsk  54-97o und auf Taskent 50-9"/9. Diese Windströmungen 

wüthen hauptsüchlich im Sommer und Herbst ; im Winter und Frühjahr sind sie 

sehwácher. 

In demselben fünfjáhrigen (1875—1879) Zeitraume ausgeführte Beobach- 

tungen geben uns Aufschluss über die Temperatur- und Niederschlagsverhültnisse : 

Beobachtungsoit Mittlere Maximum Minimum Niederschlag 
Jahrestemparatur 

NK Aaa AE ZER At BT MOY 40"6" C VST 733 Mm. 

Petro-Alexandrovsk .. ... Vga (/A4 Gyak 93"BO" a G12" a 

ITASKETTD sé? SUMMA E MAL RIRÉOKK 40799 a NY889ste 988 , 

Es ist daher klar, dass alle diese Umstánde das rasche Trockenwerden der 

ganzen Gegend sehr beschleunigen, d. h. sie vernichten die gewesenen Seon, ver- 

sanden die Flüsse und trocknen den Aral-See aus, oder was auf dasselbe heraus- 

kommt, beschleunigen dessen Zurücktreten von seinen Ufern. Bei solchen Ver- 

hültnissen und bei dem Umstande, dass sich der Flugsand immer mehr und mehr 

ausbreitet, legt MuscHKkEeErow dem Plan, den Amu-Derja aus seinem Bette abzulei- 

ten, wenig Bedeutung bei, da dies ein solch besonderer Fall der allgemeinen 

Verönderungen sei, der nur dann rationell gelöst werden könnte, wenn wir die 

allgemeinen Verháltnisse, den Hinfluss der einzelnen Elemente der Oberfláche 

erforschen ; keinesfalls ist es genügend, den Amu-Derja allein wenn auch noch 

so gründlich zu studiren. 

III. Die schaffende und zerstörende Rolle des Amu-Derja. 

Der Oxus der Griechen, der Dsejehun der Araber ist nicht nur für das 

Turaner Becken, sondern für ganz Turkestan die Lebensader. Derselbe entspringt 

auf dem Plateau Pamir, ob aber der Aksu (auch Mucchab genannt) seine Fort- 

setzung bildet, darüber haben wir keine Kenntniss. Es ist daher am besten, den 

Amu-Derja nur von dem Punkte angefangen als solchen zu betrachten, wo der 

Nebenrfluss Vachs in denselben mündet. In seimem oberen Theile und in seinem 

Ouellengebiete hat er den Charakter eines Gebirgsflusses ; er durchbricht massige, 

besonders aus krystallinisehem und metamorphischem Gestein bestehende 

Gebirgsketten, macht kühne, oft rechtwinkelige Krümmungen, stürmt durch fel- 

sige Pásse der Ebene zu und ist reich an Nebenflüssen. An der Mündung des 

Vachsflusses ündert er seinen Charakter, aus dem wilden Gebirgsflusse wird all- 

mühlig ein ruhiger, die Ebene durchziehender Strom. Von einer Höhe, die bei 

Kila-Vamár und Khila-Chumba 1828—2133 Meter, an der Mündung des Vachs 

und Surchan circa 300 Meter betrágt, fállt er bei Kelif auf 230 Meter. Dieser rapide 

Fall wird nicht nur durch die gegen Westen zu steile Böschung des Terrains, 

sondern auch durch die bedeutenden Auswaschungen des Flussbettes bedinet, 

welehe in den bröckeligen tertiüren Kreideablagerungen verursacht worden. 

Sobald der Fluss die Ebene erreicht, übersehwemmt er ein mehrere Kilometer 

breites Gebiet, welches die Eingeborenen .Tugajv nennen, und dessen frucht- 

baren Boden sie wirthschaftlich ausnützen. 
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Die tertiüren Schichten erreichen wahrscheinlich bei Kulyab auf dem rech- 

ten Ufer ihr Ende ; auf dem linken Ufer aber sind deren Grenzen nur annühe- 

rungsweise zu bestimmen. Wahrscheinlich gehen sie nicht über den 879 59" 15" 

ö. L. (Greenwich) hinaus. Von Kundus gegen Westen zu sind dieselben noch auf- 

findbar ; bei Balch und Mazar-1-Sherif mit Bestimmtheit anzugeben; bei Merv, 

ferner am Flusse Kusk, bei Serachs am Flusse Tedoen und auf dem Kopet-Dag- 

Gebirge sind sie ebenfalls noch vorhanden. Demnach sind die tertiüren und 

secundüren Ablagerungen der Vorgebirge des Tien-San, nümliceh des Alai und 

Pamir ganz sicher von demselben Charakter und derselben Máchtigkeit, wie jene 

auf dem linken Ufer des Amu-Derja, namentlich an den Vorgebirgen des Hindu- 

kus und am Kopet-Dag, und ziehen sich dieselben in ununterbrochener Kette bis 

zum Kaspi-See. Diese bilden den centralen Theil des Turaner Beckens ; stellen- 

weise reichen sie bis zam Fluss, bilden hohe Ufer und zeigen bei Kelit, Kerki, 

Csardtuj und anderen Orten wunderbare Aufschlüsse. An vielen Punkten aber, wo 

die Wasserkraft sehr zerstörend wirkt, entfernen sie sich von dem Flusse, und 

Flugsand, salzige Moráste und Löss ziehen eine Decke über dieselben. 

Bei der Stadt Kelif verengert sich der Fluss auf 45877 Meter, wo er doch 

oberhalb derselben eine Breite von 17096—1280 Meter hat. Die Geschwindigkeit 

des Wassers betrügt hier 8 Km. per Stunde, föállt aber unterhalb dieses Engpasses 

auf 5—54e Km. Sowohl der Felsen, auf dem die Stadt Kelif liegt, sowie die nörd- 

lich von ihr befindlichen Felsen haben es nur ihrer Höárte zu verdanken, dass sie 

heute noch bestehen und aus dem Flusse noch hervorragen, wodurch das eigent- 

liche Flussbett nach Bykow blos 458"7 M. betrágt. Der hier vorhandene Oolith-Kalk- 

stein konnte der Fluth Widerstand leisten. Bei der Stadt Kelif bildet das Kham- 

Tag-Gebirge auf dem rechten Ufer zwei Gebirgsketten. Der Dsita-Tag und dessen 

Fortsetzung der Kham-Tag waren für den Lauf des Amu-Derja in der Vorzeit em 

erhebliches Hinderniss, und nur sehwer gelang es dem Flusse sein heutiges Betti 

darin zu finden; es ist sehr wahrscheinlich, dass er den Berg umíloss, oder 

aber sich vor demselben zu einem grossen See aufstaute, wofür auch die oberhalb 

Kelif vorfindliehen See-Ablagerungen sprechen. Unterhalb Kelif verándert er sei- 

nen Lauf und wendet sich gegen NW, welche Richtung er beinahe bis zu seiner 

Einmündung in den Aral-See beibehált. 

Von der Stadt Kelif angefangen, veründert der Amu-Derja seine bisherige 

westliche Richtung in eine nordwestliche ; sein Bett erweitert sich und er setzt 

seinen Lauf in emem Inundationsgebiet (Tugaj) von üppiger Vegetation fort. 

Unterhalb des Ueberganges bei Chodsa-Solor sehen wir auf dem rechten Ufer das 

Agys-Tau-Gebirge, welches als eine Wiederholung des Syrabad-Kujtyn-Tau zu 

betrachten ist. Dasselbe besteht aus Sandstein, Ostrea-führendem kreidigem Kalk- 

stein, Gyps und anderem (Gestein dieser Art. Die auf dem rechten Ufer befind- 

lichen Wasserrisse beweisen es deutlich, dass auch dieses Gebirge einstens dem 

Laufe des Amu-Derja hemmend im Wege stand, ja es finden sich vor demselben 

ebenfalls die See-Ablagerungen, welchen wir schon bei Kelif begegnet sind. Auch 

hier hat das Wasser mit dem Gebirge so lange gekümpft, bis sich das Sprichwort 

gutta cavat lapidem bewahrheitete. 

Den Amu-Derja abwürts verfolgend, treffen wir auf das Felisidan-Tau- 

Gebirge, welches das rechte Ufer des Flusses bildet, und dessen Wasserrisse es 
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deutlich zeigen, dass die Fluth stark daran gearbeitet hat. Was die Petrographie 

dieses tertiüren Sandsteines, sowie den Charakter des Gesteines betrifft, finden wir, 

dass dasselbe eleichartig ist mit jenem, welches die Gebirge Kaplan-Bek und 

Kungus-Tau bei Taschkent aufweisen. Wir finden darin Cerithien, Mediolen, ferner 

von der Bevölkerungausgebeutete Gyps-Schichten. Aufdem Kalkstein liegen Schich- 

ten grauen und röthlichen, leicht zerstüubenden Sandsteines. Zu bemerken ist, dass 

der Sandstein oftmals dem Kalkstein unterlagert, was darauf hindeutet, dass in 

dem tertiüren (testein der Sandstein den grössten Theil einnimmt, wührend der 

Kalkstein eleichsam abgesonderte Bünke bildet. Der stratigyraphische Charakter 

des Gesteines der untersuchten und geologisch gleichartigen Gebirgsketten zwi- 

sehen den Stüdten Kelif und Kerki beweist erstens, dass ihre Grösse nach Nor- 

den hin abnimmt, und zweitens, dass die Unterbrechung ihrer Schichten im eben- 

demselben Massstabe schwindet. Bei Felisidan-Tau streichen die Schichten gegen 

Nordwest (10 3) und fallen unter 109, bei Kerki im Kerkitsehe-Tau-Gebirge sogar 

nur unter 52. Eine besonders charakteristische Eigenthümlichkeit der geologi- 

schen Beschaffenheit der neben dem Amu sich ausdehnenden Ebenen besteht 

darin, dass die Kreide, besonders aber die tertiüren Gesteine horizontale Schichten 

bilden. 
Bei Kerki ist es zuerst wahrnehmbar, dass der Fluss eine östliche Richtung 

annimmt ; er entfernt sich nümlich vom linken Ufer, und unterwáscht dagegen 

das rechte stark; hier befindet sich auch seine Schnelle und ist sein Bett am tief- 

sten. Unterhalb Kerki breitet er sich wieder aus, sein Wasserlauf wird ruhiger, an 

seinen Ufern ist wieder gyösseres Inundationsterrain (Tugaj), sein Fall wird gerin- 

ger, ebenso seine Schnelligkeit, und die Unterwaschungen der Ufer werden 

seltener. 
Das eclatanteste Beispiel der Uferunterwaschung bietet das in der Náhe der 

Stadt Burdalyk gelegene Dorf Kultak, wo das rechte Ufer einen beinahe 2 M. 

hohen verticalen Riss über der Wasserfláche bildet. Dieses Ufer besteht unten aus 

Flusssand, oben aus dünnem sandigem Thon. Vom rechten Ufer stürzen ununter- 

brochen Erdstücke in den Strom. An der Stelle, wo MuscHkErow mit seinem 

Kahn landete, war die durch das Wasser verursachte Zerstörung ein derartig 

rasche, dass innerhalb 3—4 Stunden ein Ufertheil in einer Lünge von 230 und 

einer Breite von 4 Meter in den Wellen verschwand. Durch diese Zerstörungen 

wird der eultivirte Theil des rechten Flussufers immer kleiner, was auch die Hin- 

geborenen bestüttigen ; an manchen Stellen des Ufers ist es nicht möglich, sich 

auch nur eine Stunde hindurch aufzuhalten, ohne der Gefahr des Hineinstürzens 

ausgesetzt zu sein, und ununterbrochen namentlich Nachts ist das durch die Ein- 

stürze verursachte Getöse vernehmbar. Abgesehen davon, dass der Fluss nach 

dem durch BAER aufgestellte Gesetze stets nach Osten zu dringen strebt, ist die 

starke Unterwühlung und Auswaschung des rechten Ufers auch eine Folge seiner 

Beschaffenheit, indem dasselbe aus lockeren sandig-thonigen Flusssedimenten 

besteht. Sechs Km. unterhalb Burdalyk liegt die Festung Kosk ; von hier angefan- 

gen bis hinab zur Stadt Narazym ist die Fortsehwemmung des Ufers wahrnehmbar. 

Nachden übereinstimmenden Aussagen der Kingeborenen sind vor noch nicht langer 

Zeit mehrere in der Nöhe des Dorfes Ak-kum gelegene Ortschaften durch den 

Amu fortgescehwemmt worden, die sogar auf 200—400 Meter von demselben ent- 
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fernt waren ; an dem Orte, wo sie einst gestanden, strömt heute der tiefe Fluss. 

Andere Ortschaften sehen ihrer baldigen Zerstörung entgegen. Die Eingeborenen 

behaupten übereinstimmend, dass der Fluss in den letzten 23—30 Jahren sich 

um mindestens 8 Km. nach Osten gekehrt, daher die linksuferigen Ortschaften 

gezwungen waren, ihre Bewüsserungscanüle dieser Veründerung entsprechend 

einzurichten, wo hingegen die rechtsuferigen, nachdem sie ihre Felder verloren: 

genöthigt waren, auf das linke Ufer zu übersiedeln oder weiter zu ziehen. Vor 

15 Jahren stand die alte Burg Narazym auf dem rechten Ufer 3 Km. entfernt von 

der neuen ; heute wülzt der Amu seine Fluthen unter den Mauern der neuen 

Burg Narazym dahin, nachdem er die alte ganz fortgerissen, deren einstiger Platz 

jetzt an seinem linken Ufer liegt. Dieses Drángen des Flusses nach Osten bringt 

nicht nur die Menschen an den Bettelstab, sondern vermindert auch das durch 

dieselben urbar gemachte Land, und ist, vereinigt mit dem Flugsande, eime solche 

Landplage, der selbst die hiesige záhe Bevölkerung nicht Widerstand zu leisten 

vermag. 
Dicselben Erscheinungen sind in der Umgebung von Tschardsuj neben Ildsik 

und auch anderwürts wahrnehmbar. Bin besonders interessantes Schauspiel bietet 

sich dem Auge auf dem rechten Ufer, wenn der Flugsand sein Spiel treibt. Der 

Hügelsand hüuft sich an dem verticalen Ufer, und sobald ein leiser Wind die Luft 

durchzittert, veranlasst er einen Sandregen, der von Terrasse zu Terrasse fallend 

durch den originellen Anblick überraseht. Solcher Sandregen wurde auch dann 

beobachtet, wenn nicht das gerinoste Lüftchen den Spiegel des Amu krüuselte. 

Die Stadt Tschardsuj liegt an dem linken Ufer des Flusses auf Lössgrund ; 

sie ist deshalb nennenswerth, weil lange darüber gestritten wurde, ob neben ihr das 

alte ausgetrocknete Flussbett des Amu-Derja liege. Kowxsis und Lesszag haben 

aber durch ihre Forschungen ausser allen Zweifel gestellt, dass hieran kein Wort 

wahr, und dieser Ansicht stimmen auch die Bingeborenen bei. 

Bei dem Dorfe Sagan theilt sich der Fluss in zwei Arme, deren rechter 

ebenfalls direct nach Norden fliesst und mit grosser Gewalt das Kalyat-Gebirge 

unterwüseht. Bei Iltschik vereinigen sich beide Arme wieder. Die Stromschnelle 

am rechten Ufer ist hier sehr reissend. 

Unterhalb Utsch-Utschak verengert sich der Fluss auf 452 M. und dessen 

Ufer bieten einen prüchtigen Aufsehluss der Schichtenlage. Der Austernkalk 

gehört in das Kreidegyetem und ist von gelblich-weisser Farbe; wührend über 

demselben hügelbildender tertiürer rother Sandstein zu finden ist. Die Verfal- 

tung der Schichten ist: auch hier, wenn auch in geringerem Maasse, aufs neue wahr- 

nehmbar. 

Unterhalb des Passes Dul-Dul-Atlanga wird der Fluss wieder breiter, der 

Kreidekalkstein verschwindet, und die horizontalen Schichten des Thons, Mergels 

und Sandsteines tauchen auf. Bei Ak-gasa veründert der Fluss seine nordwestliche 

Richtung in eine südliche, nimmt aber bei Pitnyák wieder die alte an, und durch- 

schneidet in dem Passe Tuja-Bojun die Berglehne. Von hier angefangen ist der 

Charakter der Ufer ein gönzlich veründerter ; bisher war das rechte Ufer steil und 

das linke sanft ansteigend, unterhalb Tuja-Bojun finden wir das Gegentheil. Die 

Tuja-Bojun-er Schichten gehören mit Ausnahme des obersten Sandsteines in das 

Kreidesystem. 
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. Von dem Fort Petro-Alexandrovsk gegen Nordosten zu, uns vom Amu ent- 

fernend, stossen wir bei dem Brunnen Kuktscha auf ein ausgetrocknetes Flussbett, 

welches einen riesigen von steilen Wünden eingesehlossenen Hohlweg bildet. Die 

Winde bestehen aus geschichtetem grauem Thon, gemischt mit eglmmerigem 

Sand oder thonigem Löss ; die Sedimente unterscheiden sich in petrographischer 

Beziehung von jenen des jetzigen Amu in gar nichts und enthalten sogar die 

Flussmuschel Anadonta cellensis; die Schichten sind nicht symmetrisech, auf 

einem kleinen Gebiete keilförmig, was ebenfalls ein charakteristisehes Merkmal 

der Flusssedimente bildet. Auf dem Grunde des Flussbettes befindet sich der 

3 M. tiefe, salzige Brunnen Kuktscha. 

Sprechen wir nun über das Delta des Amu-Derja. Dieses grosse Gebiet bildet 

eine gleichförmige flache Ebene, die dicht mit Rohr bewachsen, aus schmutzig 

grauem schlammigem Thon besteht. . 

Aus der Ebene ragen einzelne Anhöhen empor, wie der Bel-Tau, Burly-Tau, 

Kube-Tau und Kaskana-Tau. Diese erscheinen zwischen den lockeren Sedimenten 

des Delta wie Inseln und bestehen aus ülteren Gesteinen. Das Delta beginnt bei 

der Stadt Nukus, wo sich der Fluss in mehrere Arme theilt. 

In den Aralsee mündet derselbe in drei Armen, der westlichste ist der Tal- 

dyk, der östliehste der Kuvantsch-Derja oder Kuvantsch-Diarma und der mittlere 

der. Ulkun-Derja. Die thonigsandigen oder schlammiegthonigen Sedimente des 

Delta unterecheiden sich nicht wesentlich von jenen, die wir oberhalb desselben 

finden. Der das Wasser trübende Schmutz und Schlamm lagert sich im Delta 

vollstándig ab, so dass der Fluss bei seiner Einmmündung in den Aralsee ganz klar 

und durchsichtig wird. Auf Grund der in den letzten Jahren angestellten For- 

schungen sind uns die Menge, so wie die Bestandtheile des Sedimentes bekannt. 

Nach der Ansicht ScHmiprs bildet der Schlamm des Amu-Derja einen normalen 

Boden, der alle wünschenswerthen Erfordernisse der Productivitát enthált und in 

dieser Richtung dem Nilschlamm geleichgestellt werden kann. Was aber die Menge 

der Ablagerungen oder gleichbedeutend die Schnelligkeit des Wachsthumes des 

Delta/s betrifft, so ergibt sich nach den durch DoRawxor bei der Stadt Nukus wáh- 

rend eines Jahres angestellten Beobachtungen, dass der Amu im Stande ist, im 

Laufe eines Jahres 80,345 Millionen Kilogramm 207/0 Wasser enthaltenden rohen 

Schlammes abzulagern. Der Kubikinhalt dieser jáhrlich abgelagerten Schlamm- 

masse betrügt 44,854,000 Kubikmeter, woraus sich ein Prisma herstellen liesse, 

dessen Grundfláche einen Ouadratkilometer und die Höhe 44.845 Meter betragen 

könnte. Da die durchschnittliche Tiefe des Aral 75 Meter nicht übersteigt, 50 ver- 

grössert der alle 100 Jahre im Aral sich ablagernde Schlamm die Ausdehnung des 

Deltas um circa 100 Ouadratkilometer (87 [] Werst). Nehmen wir nun dieses 

Wachsthum des Delta/s, sowie dessen Ausdehnung, welche wiv mit circa 11,400 

Ouadratkilometer (10,000 [ ] Werst) beziffern können, in Betracht, so konnte das- 

selbe der Berechnung ALExrciw s zufolge in 12,000 Jahren entstanden sein. 

IV. Der Flugsand und dessen Gebilde. 

Die in den Kara-Kam- und Kysyl-Kum-Steppen verschieden geformten und 

gelagerten Flugsandhügel deuten darauf hin, dass der Ursprung derselben ein 
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mehrfacher sei. Ihrem Baue nach lassen sie sich in zwei typische Formen, nüm- 

lich Dünen und Barkhane (Sandhügel) unterscheiden. Die Dünen verdanken ihr 

Dasein. dem Zusammenwirken des Wassers und Windes ; sie bilden lange Reihen, 

deren Streichen stets mit der Richtung des naheliegenden Ufers parallel ist. Es 

werden Strand- und Ufer-Dünen unterschieden. Die letzteren kommen m verhült- 

nissmüssig geringer Ausdehnung nur in den Thálern einiger Flüsse vor, wie in 

denen des Amu-Derja, Syr-Derja, Surchan u. s. w. Ihre Höhe betrügt 3—47/2, die 

Lönge 30—45 Meter. In petrographischer Beziehung charakterisirt dieselben der 

thonige Flusssand, in welehem mitunter Fragmente von Helix, Anodonta, Lim- 

naeus vorkommen. Binen besonders typischen Charakter nimmt dieser Flugsand 

bei den Stádten Kelif und Kerki an. ! 

Die Meeresdünen sind dagegen bedeutend ausgedehnter, sie nehmen rie- 

sige Flichen ein und besonders in dem nördlichen Theile von Kysyl-Kum und in 

Kara-Kum bilden sie Anhöhen, deren Lünge mehr als einen halben Kilometer, 

die Höhe sogar 15 Meter" betrágt. Diese typischen Dünen sind zur Zeit der 

Zurückweichung des Aralischen Meeres theils durch Wellenbrandungen, theils 

aber infolge der permanenten Seewinde entstanden, woraus ihre mit der Seeküste 

parallele Richtung leicht erklárbar ist. Folglich wirkten an deren Bildung nicht so 

sehr die nordöstlichen, als viel mehr die localen, nümlich die Strandwinde mit, 

welche bekannterweise in je 24 Stunden periodisch abwechseln, beim Tage vom 

Meere und des Nachts hingegen vom Continente aus wehen. 

Die Meereswellen zerreiben die Ufergesteine, scheiden theils das zerklei- 

nerte Material aus, theils aber werfen sie dasselbe an das Ufer. Dies Material ist 

schon so fein, dass selbst ein sehwacher Wind sehliesslieh die Uferdünen daraus 

zu bilden im Stande ist. Die Anhöufung der Dünen wird auch dadurch erleichtert, 

dass die an den Ufern des Aral-Sees befindlichen Gesteine grösstentheis zu den 

leicht zerfallenden, sandig-thonigen aralo-kaspischen Sedimenten gehören ; es ist 

daher sehr natürlich, dass in diesen Dünen die erwáhnten Sedimente charakteris1- 

rende Muscheln nicht selten zu finden sind. Aus dem Gesagten geht daher hervor, 

dass an der Bildung der Dünen die Hauptrolle das Meer selbst spielt, d. h. das 

Meereswasser und die Meereswinde; woraus sich leicht erklüren lösst, dass die 

Aenderune ihrer Richtung mit: der Veránderung der Uferrichtung Sehritt hült. 

In Kysyl-Kum dominirt die nordöstliche Richtung, weil auch das Ufer des Aral- 

Sees die eleiche Richtung hat ; in Kara-Kum hingegen finden wir ausser den nach 

Nordost gerichteten Hügeln auch nordwestliche. Nach den Angaben von BoRrscHw 

treffen wir öhnliche Erscheinungen auch an den nördlichen und nordöstliehen 

Ufern des Aral-Sees. Der Sand der Meeresdünen sticht mit seiner lichten, stellen- 

welse ganz weissen, bald liehtröthlich-grauen Farbe von der stahlgrauen Farbe 

der Flussdünen ziemlich scharf ab. Ausserdem deuten auch die petrographischen 

und paláontologisehen Bigenschaften, sowie die Verbreitung des Sandes auf den 

Ursprung aus den aralo-kaspischen Sedimenten, nachdem ausserhalb der Grenze 

der letzteren solche Sandanhüufungen nicht mehr vorkommen. Die typischesten 

Dünen können blos an den gegenwürtigen Meeresufern oder aber nicht weit von 

diesen angetroffen werden, woraus wir folgern können, dass die ülteren dermas- 

x Biner früheren, aber irrthiümlichen Annahme MuscHKErTowSs nach 21 Meter. 
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sen umgestaltet wurden, dass sie ihre ursprüngliche Form verloren haben 

und den Uebergang zum zweiten Typusder Sandhügel, den der eigentlhehen Bar- 

khame bilden. 

Die Barkhanen sind soleche Sandbildungen, die ihr Entstehen hauptsüchlieh 

dem Winde verdanken. In den Dünen setzt der Wind die Arbeit des Wassers blos 

fort, hier hingegen nimmt derselbe an dem ganzen Baue Antheil. Je stürker und 

permanenter der Wind ist, desto grösser und reiner ist der Typus der Barkhane. 

Die Dünen hüngen vom Klima nicht ab, die Barkhane hingegen können blos bei 

gewissen klimatiscehen Verhültnissen entstehen. Die Bildung der Dünen hünet oft 

vom petrographischen Charakter der Ufergesteine, wie z. B. in Frankreich die 

Dünen des Landes mit dem Auftreten der harten Gesteine aufhören. Die Bar- 

khane kommen nicht blos neben den Wasserbecken vor, wie die Meeres- und 

Flussdünen, sondern treten an jeder kahlen Oberfláche des Continentes auf, die 

nebst bedeutenden Differenzen der Temperatur auch dem Winde ausgesetzt ist; 

dieselben entstehen an der Oberfláche der Gesteine der verschiedensten Perioden. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass sich dieselben im Turaner Becken besonders an 

den tertiüren Sedimentgesteinen concentriren, dies bildet aber kein Hinderniss, 

dass sie das nöthige Material aus der Zersetzung der viel dichteren, ja sogar der 

krystallinischen Massengesteine entnehmen, wie dies die Barkhane des IIi-Thales 

beweisen, deren Basis harte Orthoklas-Porphyre bilden ; auch die Sahara-Reisen- 

den bestüátigen, dass sogar Basaltfelsen an der Luft verwittern und Material dem 

Flugsande liefern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die detaillirteren Forschungen 

auchim Turaner Becken ühnliche Thatsachen constatiren würden. Selbst die 

Barkhane sind so charakteristisch, dass man dieselben mit den Dünen nicht ver- 

wechseln kann ; zu bemerken ist aber, dass diese typische Form blos auf ebener 

Flöche erscheint, sonst aber vom topographischen Charakter des Grundbodens 

abhángt. Am östlichen Ufer des Aral-Sees, ja sogar in Kysyl-Kum am Beginne der 

aralo-kaspischen Sedimente vermisehen sich die Dünen mit den Barkhanen so 

sehr, dass man dieselben von einander nicht mehr unterscheiden kann. 

Was die petrographischen Eigenschaften des Barkhanen-Sandes anbelangt, 

sind dieselben nicht bestándig und hüngen von dem Gesteine ab, welches zv 

deren Entstehen das Material lieferte. In Kysyl-Kum kommen Barkhane auf dem 

cretaceischen, tertiüren, aralo-kaspischen, ja sogar auf dem Flusssedimente vor :; 

deshalb ist es einleuchtend, dass auch der Sand nicht gleich ist, weil derselbe von 

dem betreffenden Gesteine abhüngt. So z. B. ist dieser Sand im Khratsch-Gebirge 

mergelig, weil derselbe aus dem tertiüren Sandstemne entstanden ist; in Tadsi- 

Kasgan cretaceisch, bei der Stadt Kelif ein Flussand u. s. w.; mit einem Worte, 

der Sand der Barkhane bietet in petrographischer Beziehung eine grosse 
Abwechslung. 

Die typischen Dünen, besonders die ülteren, veründern sich bis zur Un- 

kenntlichkeit, dessen Ursache darin liegt, dass der nordöstliehe Wind genügendes 

Material in denselben findet, um sie zu Barkhanen umzugestalten; wenn die 
Form der letzteren typisch ist, so ist der Unterschied zwischen den Dünen leicht 
zu erkennen, wenn sie aber bei ungleicher Bodenbeschaffenheit lange Ketten bil- 

den, kann man dieselben von den Dünen sehwer unterscheiden, überhaupt wenn 

ihre Richtung zufálliger Weise mit derdes nahen Ufers zusammenfüllt. Solche Ueber- 
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gangsformen können in dem nördlichen Theile von Kysyl-Kum angetroffen 

werden. 

Obwohl die Barkhane in Kara-Kum und Kysyl-Kum überall vorkommen, 

zeigen dieselben den reinsten Typus doch nur im südlichen Theile von Kysyl-Kum, 

wo sie riesige Flüchen einnehmen, stets aus demselben, durch Verwitterung der 

tertiüren Sandsteine entstandenen röthlichen Sande bestehen, überall dieselbe 

kegelförmige Halbmondform haben und die Höhe von 12, manchmal aber auch 

30 Meter erreichen. Im nördlichen Theile von Kysyl-Kum und Kara-Kum kom- 

men die rein typischen Barkhane mitunter nur an den ebenen Flüchen vor. 

Aus dem Gesagten ersieht man, dass in den nördlichen Theilen von Kysyl- 

Kum und Kara-Kum vorwiegend der dünenartige, in den südlichen Theilen von 

Kysyl-Kum hingegen der barkhanartige Flugsand vorherrseht. Die südlichen Bar- 

khane sind ülter als die Dünen, diese hingegen álter, als die nördliehen aus den 

Dünen entstandenen Barkhane. 

Der Verlauf der Barkhanbildungen ist folgender: Der Wind sehleudert die 

verschieden erossen Sandkörner bis zu 10 Meter Höhe, die grösseren, worunter 

auch welche von 2 Millimeter Durchmesser vorkommen, blos nahe zur Oberflche. 

Dies Weiterrollen und Schleudern dauert so lange, bis ein Stein, Scholle, Strauch, 

oder welech immer Hinderniss im Wege steht. Sobald die Körner auf ein solches 

stossen, sammeln sie sich sogleich hinter denselbem und lagern einen einen 

kleinen Barkhan ab, dessen Higenschafien aber von denen der grossen Bar- 

khane gönzlich abweichen. S0 entstand unter jedem Aestchen der Kysyl-Dsugan 

genannten Pflanze an der vom Winde abgewendeten, d. h. südwestlichen Seite eine 

Sandanhüufung und die früher strauchartige Oberflüche erhált somit einen hüge- 

lgen Charakter. Es ist eigenthümlieh, dass nicht die Windseite, sondern die 

Leeseite eine lüneliche und sanft ansteigende ist, wáhrend die Windseite steil, kurz 

und dem Hindernisse anliegend erscheint ; ferner wachsen die jungen Barkhane 

immer höher und lönger und die eimnzelnen Anhüufungen bilden sonach ganze 

Reihen. Wenn der Barkhan die Höhe und Breite des Hindernisses überstiegen 

hat, entstehen an dessen Seiten Flügelbildungen, die den ganzen Strauch umfas- 

sen, und an der Windseite sich in einiger Entfernung vom Strauche vereimigen. 

Es geschieht, dass der nüchste Windstoss das bisherige Werk vernichtet und den 

Sand zerstreut, wenn aber dessen Stürke allmáhlig sehwindet, wüchst dieser kleine 

Damm fortwáhrend in die Höhe und Breite, füllt den um den Strauch entstande- 

nen Raum aus und vereinigt sich mit deran der Windseite gelegenen Gruppe. 

Von diesem Augenblicke an wird die südwestliche Leeseite alhmáhlig steiler, die 

ursprünglich steile Windseite hingegen ansteigend ; der Barkhan steht somit fer- 

tig, dessen fernere Ausbreitung sich blos auf die Zunahme seiner Dimensionen 

beschrünkt. 

Diese Art der Entstehung von Barkhanen hat MuscHgErov in Kysyl-Kum, 

am Wege zwischen den Biangak-Brunnen und Kos-Kuduk, bei einem mehrere 

Stunden andauernden nordöstliehen Winde beobachtet. Bei Windstürmen bilden 

sich diese kleinen Barkhane überall in Kysyl-Kum, verbleiben auch oft in ihrem 

unvollendeten Zustande, viele hingegen wachsen zu einem vollkommenen oder 

auch in Vereinigung mit anderen zu einem grossen Barkhan. Wenn statt des 

Strauches ein natürlicher Damm das Hinderniss bildet, so setzt sich der Sand 
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darauf und veründert blos die áusseren Umrisse desselben. In diesem Falle ist die 

Form der Sandhügel sehr mannigfaltig und ergibt sich aus dem Verhültnisse der 

Damm- oder Reéihenlage zur Windrichtung. Liegt der Damm senkrecht auf die 

Windrichtung, so erhült die Reihe keine symmetrischen Abhünge, die Windseite 

ist sanft ansteigend und lünglich, die Leeseite hingegen steil und kurz; die zwei 

Böschungen werden durch eine gerade Kantenlinie deutlich von einander 

getrennt. Wenn aber die Rkichtung des Dammes mit der des Windes überein- 

stimmt, so gestaltet sich die Reihe zu einer gleichmüssig abhüngigen, welche mit 

einer runden, flachen oder sehuppigen Kuppe versehen ist. 

Am rechten Ufer des Amu-Derja, zwischen den Ortschaften Ustyk und 

Kabakly, an dem sogenannten Dsideli oder Dsigdali Augaj (Inundationsgebiet) 

kommen sehr sehön gebildete Barkhane vor, übrigens finden wir hier an den 

Uferstellen auch schöne Aufsehlüsse, námlich dunkelbraune Mergelschichten, fer- 

ner grüne Thon-, weisse und theils in Mergel übergehende kalkige Thonschichten 

von lebhafter Farbe. Das zerklüftete Ufer erstreckt sich auf drei Kilometer und 

wird nachher allmálich niedriger. Diese tertiüren Schichten (die vielleicht auch 

ülter sein können) sowie auch der über denselben discordant gelagerte ziegelrothe 

Sandstein wurde vom Winde ebenfalls zerstört, beziehungsweise zerstáubt; von 

diesen Schichten blieben nur Reste, wáhrend an der grossen KHbene die unzühli- 

gen, sehr regelmássigen Barkhane gebildet wurden. 

Der schmutziggelbe Barkhan-Sand ist in petrographischer Beziehung 

identiseh mit dem tertiáren Sandstein ; derselbe besteht nömlich aus gleichförmi- 

gen Ouarz-, ferner hüufig stark kaolinischen Feldspath- und Mergelkörnern. Die 

Körner sind wohlabgerundet, ihre Grösse betrügt nicht mehr als 0-1 Millimeter, 

mit Salzsáure brausen sie. 

Die Bildung und Form der Barkhane ist gleichmássig. Die Lönge der 

Kuppen wechselt zwischen 10 und 13 Meter. Je kürzer der Rücken des Barkhan 

ist, desto kürzer, aber einbiegender sind auch seine Flügel, weshalb derselbe 

mehr eine Hufeisenform annimmt. Diese letztere Form entsteht nicht selten auch 

aus der Vereinigung zweler angrenzenden Barkhane, indem die Vertiefung zwi- 

schen denselben günzlich verschwindet und die zwei halbmondförmigen Bar- 

khane somit einen bilden, dessen Lönge hiedurch zweimali so gross wird, die 

Höhe hingegen dieselbe bleibt. Solche Zwillingsbarkhane sind hüufig, die Ver- 

einigung von mehr als zwelien hingegen sehr selten. MuscHkerov fand an dem 

ausgebreiteten Dsideli nur einen einzigen, und auch nicht vollkommenen drei- 

fachen Barkhan, da der eine im Verháltnisse zu den anderen zwelen sehr klein 

war: Die Ursache der mangelhaften Gestaltung der mehrfachen Barkhane liegt 

wahrscheinlich darin, dass die Triebkraft der einzelnen strömenden Lufttheilchen 

auch in derselben Ebene verschieden ist ; bei jedem Winde die Geschwindigkeit 

der einzelnen Lufitheilchen, folglich ihre Kraft auf einer kleinen Flüöche, in der 

auf die Windrichtung vertical gelegenen Ebene nicht ganz eleichmássig ist. Die 

stürkere Luftströmung schleudert die Sandkörner weiter als die sehwüchere, weshalb 

der, durch einen schwücheren Wind entstandene Barkhan hinter dem ersten zurück- 

bleibt, d. h. es entstehen abgesonderte Sandhügel und nicht eine lange Reihe 

von Barkhane. Aus diesem lásst sich ersehen, dass die Vereinigung von zwei 

Barkhanen noch denkbar ist, weil ihre Kuppe nicht so lang ist, dass lings dieser 
Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 18 
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eine wahrnehmbare Veründerung der Windstárke eintreten könnte, besonders 

wenn die zwelifachen oder Zwillingsbarkhane nicht erster Grösse sind, d. 1. 

solche, und faktisch auch vorkommt, die aus der Vereinigung von zwei nicht 

grossen entstehen. Ein dreifacher Barkhan hingegen kann sich unter solchen 

Verháltnissen nicht bilden, da dieser zu Folge seines langen Rückens verschie- 

denen Luftströmungen ausgesetzt, an einigen Stellen schneller anwachsen würde 

als an anderen, somit der Wind ein Glied des dreifachen Barkhan vor der 

Vereinigung zerstören würde, wie dies in Dsidelin an dem einzigen dreifachen 

Barkhan auch beobachtet wurde, an welchem der eine zerstáubt war, wáhrend 

die zwei anderen gleich gross blieben. Vor diesen entstand ein alleinstehender 

grosser Barkhan, der sein Dasein wahrscheinlich dem zerstörten dritten verdankte. 

Wie schon erwáhnt wurde, erreichen die Barkhane sogar die Höhe von 

30 Meter ; die meisten aber sind 9—12 Meter hoch. 

MoscHxerov hat von den zahlreichen Barkhanen in Dsidelin etwa 60 dersel- 

ben gemessen und gefunden, dass die Winkel der Windseite zwischen 697 und 169 

und die der Leeseite zwischen 30? und 409 sehwanken und dass der erstere am 

höufigsten 139, der letztere hingegen eine Böschung von 3597 hat. 

Der Flugsand nimmt ausserdem noch an der Verwüstung cultivirbarer 

Flichen Antheil, wie dies im Amu-Derja-Gebiete mehrere traurige Beispiele 

beweilsen. S0 sehen wir, dass die öfter erwühnte Stadt Kelif vom Flugsand im 

engsten Sinne des Wortes verschüttet wird ; der Sand ist dort überall zu finden, 

neben den Umzáunungen, an den Seiten und auf den flachen Döchern der Hüuser, 

derselbe dringt sogar in den Palast des dortigen Begs. Die ganze Stadt besteht aus 

circa 150, halb vom Sand verwehten Háusern mit sehr armen EHinwohnern. Bel 

Surchi, Ak-Kum, Narasym überschwemmt der Sand die bebauten Felder und 

bringt die Einwohner an den Bettelstab. Die zwischen Tschardsuj und der von 

hier 65 Kilometer entfernten Stadt Karakul gelegene Fliche ist eine öde Wüste. 

Karakul war noch vor Kurzem eine grosse und reiche Stadt, heute ist dieselbe ein 

elendes Dorf, welches vom Flugsande bald günzlich verschüttet sein wird. Das 

Zerefson-Flussthal bei Karakul enthált kein Wasser mehr und wird vom Flug- 

sande ausgefüllt, in der Umgebung sind inmitten 30—45 Meter hoher Barkhane 

halb zerstörte Gebüude und alte Biume sichtbar, welche vor circa 70—80 Jahren 

dem Sandsturme zum Opfer fielen. Die Felder, auf welchen die berühmten 

Karakul-er Schafe weideten, werden von den Barkhanen beherrscht, ja selbst 

die Schafe degenerirten schon. ; 

In der Gegend von Karakul befanden sich auch mehrere Salzseen, von 

denen eimige bereits vom Flugsande verschüttet wurden und den übrigen steht 

das gleiche Loos bevor. Der Machan-See bestand noch vor 30—40 Jahren, gegen- 

wartig liegt derselbe unter Sand. Die Gegend von Karakul ist auch deshalb inter- 

essant, weil hier das Vordringen des Sandes von Nord und Nordwest augen- 

scheinlich wahrzunehmen ist, demzufolge der fruchtbarste Boden von Bokhara 

langsam, aber fortwáhrend in eine Wüste umgewandelt wird. Der Flugsand drang 

sogar sehon bis an die Mauern der Stadt Bokhara. General ABRAMov, den zur 

Zeit, als er Gouverneur von Zerefson war, der Flugsand ungemein interessirte, 

kam zu der Ueberzeugung, dass Bochara vor den Augen der Bevölkerung vom 

Flugsande überschwemmt wird. Kus, SoBoLEw, ARcHrIpow und andere üusserten 
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dieselbe Meinung. Das einstens reiche Vardinzi fand im Sande sein Grab, obgleich 

dasselbe auf den Karten von CHANYKOWw, LEHMANN u. a. als eine Grossstadt fungirt. 

Die Provinz Romitan wurde seit 1868 vom Flugsande zu Grunde gerichtet und 

ihre 16 Tausend Einwohner verliessen ihr Vaterland und zogen nach Khiva. 

Die Bucharen können so wenig wie die Turkomanen der Oxuslünder diesen 

Feind bekümpfen, die ersteren sind sogar in einer noch schlechteren Lage, da sie 

kein Wasser besitzen. Wenn wir noch die hohe Sommertemperatur, welche die 

Verdunstung zufolge des nordöstlichen trockenen Windes nur noch mehr beför- 

dert, ferner den Mangel an natürliehen Büáchen, die horizontale Lagerung der ter- 

tiüren lockeren Sandsteine in Betracht nehmen : sehen wir die Ursachen, welche 

den Untergang von Bochara herbeiführen werden, und denen zu steuern die 

mensehliche Kraft nicht im Stande ist. Durch grossartige Investitionen könnte 

man diesem Uebel vorbeugen, nur ist es fraglich, ob sich dies lohnen würde und 

wie lange hiedurch den Kráften der Natur Widerstand geleistet werden könnte. 

DIE SÜDUNGARISCHE SANDWÜSTE. 

VoN 

EDUARD THEMAK. 

(Hiezu Tafel III.) 

Bei Gelegenheit der XXIII. Wanderversammlung der ungarischen ÁAerzte 

und Naturforscher hielt Ep. THEmAk einen populüáren Vortrag über die südunga- 

rische Sandwüste, der sich theils auf das bekannte Buch Jos. WEssEnys stützt," 

aber auch eigene Beobachtungen des Vortragenden enthült. An den BRüándern des 

Gebietes, welches den Namen der südungarischen Sandwiste führt, liegen nörd- 

Tich die Ortschaften Károlyfalva, Nikolincz und Ulma ; östlieh Grebenácz, Gaito- 

sol, Uj- und Ó-Palánka : südlich Dubovácz und Mramorák ; westlich Alibunár. An 

seiner südöstlichen Grenze berührt es die Donau und seine östliche Ecke wird 

von dem Flusse Karas durchschnitten, der von Nord nach Süd fliessend, bei 

Ó-Palánka sich in die Donau ergiesst. Diese Sandwüste erstreckt sich aber auch nach 

Serbien hinein, wie man dies von allen höher gelegenen Punkten aus deutlich 

wahrnehmen kann. Es bildete dies einst ein grosses zusammenhüngendes Gebiet, 

welches die Donau durchbrach und im Sande desselben ihr Bett grub. 

Seine Form gleicht einer Ellipse, deren grössere Achse in NW—50-Richtung 

liegt und beilüufig 36 Km. lang ist; seine kleinere Achse erstreckt sich von 

N0—SW und ist beiláufig 11"5 Km. lang. I 

Es ist dies jenes Gebiet, von dem J. WessELy in seinem benannten Buche 

sagt : hm ungarischen Banate existirt eine Flugsandgegend, deren Kern — eine 

Wüste im vollsten Sinne des Wortes — an Wildheit und Grossartigkeit nicht nur 

in Ungarn, sondern im ganzen europüischen Binnenlande seines Gleichen lange 

x Jos. WeEssELy: Der europüisehe Flugsand und seine Cultur. Besprochen im 

Hinblicke auf Ungarn und die Banater Wiüste insbesondere. Wien 1873. S. 1—72. 

185 
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nicht findet. Der Wind hat dort wandernde Sandberge bis 180 Fuss Höhe empor- 

getrieben, von deren Gipfel man, so weit das Auge reicht, nichts als nackten, 

weissen Sand erblieckt, der von Büschen und Grasstreifen zwar hie und da belebt, 

aber nicht unterbrochen, jedesmal in volle Bewegung gerüth, als ein auch nur 

miűüssiger Luftstrom über ihn wegstreicht. Fürwahr, würe die Kunde von diesem 

merkwürdigen Fleck Erde über den dortigen Kreis der Hirten hinausgedrungen, 

Naturforscher wie Touristen würden schon lüngst Wallfahrten dahin veranstalten. 

Die ülteren Schriftsteller gaben diesem Gebiete die Namen c Bielo brodos und 

c Aagger romanorumv ; auf den Karten des k. k. milit. geographischen Institutes 

heisst es das cCameral-Sandgebietv ; von anderen Autoren wird es die xcPuszta 

von Delibláts genannt, welche Benennung daher rührt, dass der grösste Theil 

desselben Higenthum des Staates ist und als solches unter der Administration des 

Oberforstamtes von Deliblát steht. Wir wollen es die csüdungarische Sandwüstes 

nennen. Dieselbe bildet keine Ebene, sondern hebt sich gleichsam aus dem Tief- 

land heraus ; denn sie besteht aus welligen Hügeln, die man mitunter auch Berge 

nennen könnte; sie lüsst sich am besten mit der vom Orkane: gepeitschten Ober- 

flüche des Meeres vergleichen. 

Die lönglichen Sanddünen und Thülchen zeigen zugleich die "Richtung des 

vorherrschenden 50—NW- Windes an ; unter den ersteren gibt es solche, die sich 

zu wahren Bergen herauswuchsen. Die Leeseite dieser Berge erhebt sich sehr 

langsam und ist ihr Fall auf 5—209 zu setzen ; die Windseite fállt aber plötzlieh 

ab unter einem Winkel von 50—709. Die relative Höhe einzelner Berge betrügt 

30—60 M. 

Das Bild der Sandwüste ist aber nicht so monoton, wie dies Viele glau- 

ben. Der Kampf zwischen dem zerstörenden Winde und der bindenden Kraft der 

Pflanzenwelt geben ein wechselvolles Bild. Bald siegt der eine, bald der andere 

der um die Herrschaft Streitenden und wird es der unterstützenden Macht des 

Menschen wohl bald gelingen, die Anstrengungen der Luftbewegungen unschüd- 

lich zu machen. Heute aber gibt es dort noch drei Flecken, die günzlich der 

Macht des Windes anheimgegeben sind; der grösste derselben ist derjenige von 

Grebenácz. 

An einzelnen tieferen Stellen, dort wo der Sand aus gröberen Körnern 

besteht, klebt derselbe auf seimmer Oberfláche zu einer 1—2 Centimeter starken 

tinde zusammen. Doch geschieht dies nur fleckenweise, deren grösster eine Aus- 

dehnung von 2—3 Ouadratmeter erreicht. Es scheint dies auf grösseren Kalk- 

reichthum hinzuweisen, der durch die Kohlensüure des Regenwassers theilweise 

selöst, das Bindemittel für die kleinen Sandkörner abgibt. 

Bine fernere interessante Erscheinung sind die sogenannten c Blitzröhren.s 

Dieselben entstehen aus der Verkalkung der sich oberflüchlich hinziehenden mit- 

unter fingerstarken Baumwurzeln. 

Die petrographischen und physikalischen Kigenthümliehkeiten des Flug- 

sandes sind bereits wohl bekannt und brauchen wir diesbezüglieh hier in keine 

Wiederholung zu verfallen ; hervorheben wollen wir aber noch seine grosse Capil- 

laritát, der zu Folge er das Wasser von unten schneller emporhebt, als er dies bei 

starkem Regenfall nach abwárts führt. Die letztere Erscheinung sehreibt man dem 

Widerstande zu, den die zwischen den Sandtheilehen befindliche Luft dem ein- 
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dringenden Wasser entgegensetzt und ist dies bei der Frage der Bindung des 

Sandes wohl in Betracht zu ziehen. 

Die Grösse der Körner des Flugsandes schwankt zwischen 0-02 und 170 

L] Millimeter. j 

Das die Rönder der südungariscehen Sandwüste bewohnende Volk ist der 

Ansicht, dass der Sand seiner ganzen Menge nach aus dem das gegenüberliegende 

Donauufer exinnehmenden Serbien komme. THEMAK versuchte es, dieser zum Theil 

irrthümlichen Ansicht auf den Grund zu kommen. Er brachte in Erfahrung, dass 

bei grossem Sandwehen das Wirthshaus von Ó-Palánka bis zur Fensterhöhe vom 

Sand eingesehlossen werde und dass sich dann selbst die Thüre nicht öffnen 

lásst. THEMAK konnte sich persönlich davon überzeugen, dass sich vor dem 

erwálhnten Gebüude eine grosse Sanddüne aufgethürmt hat, aber auch davon, 

dass diese mit der grossen Wüste nicht in unmittelbarem Zusammenhang steht 

und dass am serbischen Ufer die Anhöhe in südöstlicher, daher der dem Winde 

entsprechenden Richtung aus Flugsand besteht. Die erwáhnte Düne stammt 

daher in der That aus Serbien, der Sand der grossen Wüste aber wohl nicht. 

Herr Joranws LuIiIx, Zollbeamteter von Palánka, theilte dem Vortragenden 

mit, dass in den Monaten Mürz und April, ferner October und November in dieser 

Gegend der den volksthümlichen Namen c Kosawav führende orkanartige südöst- 

liche Wind Tage lang weht. Derselbe reisst am serbischen Ufer Sand mit sich 

und trügt ihn über die breite Donau, wo er auf dem linksseitigen Ufer in dem 

erwáhnten Wirthshause ein Hinderniss findet, um welches er sich dann nieder- 

legt. Seine ziemliche Dichtige ist wohl die Ursache dessen, dass ihn der Wind 

nicht höher hebt. Herr Luix behauptet, dass der Kosawa den Flugsand in einer 

Höhe von 2 Meter über dem Wasser und zwar in einer Müáchtigkeit von 10 M. über 

die Donau wiríÍt, wáhrend welcher Zeit jeder Verkehr auf dem Flusse unmöglich sei. 

Das dem Vortrag THEmAK "s beigelegte und nach der Natur aufgenommene 

Bild stellt eine Partle, die sogenannten xBedőhalmoki (Hügel Bedős), aus der 
südungarisehen Sandwüste dar. Man erkennt auf demselben gut das wellige Sand- 

meer, in dessen Hintergrunde die von der cultivirenden Menschenhand zum 

Zwecke seiner Bindung angelegten Pflanzungen sichtbar sind. 
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DIE METEORITENSAMMLUNG 

DES UNGARISCHEN NATIONAL-MUSEUMS IN BUDAPEST. 

SYSTEMATISCH ZUSAMMENGESTELLT 

VON 

ÁNDOR von SEMSEY. 

Das in diesem Verzeichniss eingehaltene System. ist abgesehen von 

einigen Kürzungen, dasselbe, welches Dr. A. BREzisa in seinem im Jahre 

1885 erschienenen Catalog der Meteoritensammlung des k. k. mineralogi- 

schen Hofcabinetes befolgte. (Jahrb. d. k. k. geol. R. A. Bd. XXXV.). Auch 
die Meteoritengruppe, welche in dem benannten Catalog als xintermediári 

bezeichnet wurde, ist, um die dortselbst gegebene Reihenfolge nicht zu 

stören, vorláufig beibehalten worden, wenngleich deren einzelne Glieder 

besser in die beiden Nachbargruppen zu unterbringen sind. 

"Datum Gew. des Ge- 
Lauf. Fallort des Fal- Han ft Hesdsats Zahl der 
Zahl les oder Tiembl. GASÖNÉ Exempl. 

Fundes in Grammen 

I. Steinmeteoriten. 

Eukrit. 

1 Stannern, Iglau, Máhren -... .. .. 1808 1560 DDOZA 0 

deAcvNzac rHrankrelehkentet hee d erett e s 18119 0.25 0. o5:úsál 

3 Juvinas, Ardéche, Frankreich .. .. 1821 197 919.8 5 

Shergottit. 

4 Umjhawar, Shergotty, Beaar, Ost-Ind. 1865 135 6.7 5 

Howardit. . 

5 [Luotolaks, Wiborg, Finnland  ... .. 1813 10 10 I 

6. Jasly, Bialystok, Russlamd , (3-2. —. . 1827 101 (015 2 

7 Petersburg, Lincoln €Co., "Tennessee, 

NN ATOT és Ket Sás ASEIBOD 140 12 1 

8 Framkfort, Franklin Co., Alabama, 

N.-Amer. 8 h seég] vasba 1868 3 3 l 

9 Pawlowka, Karai, Balaschew, Russland 1882 970 1159 3 

Chladnit. 

10 Bishopville, S. Karolina, N.-Amer.  ... 1843 10 90.1 5 

11 Shalka, Bancoorah, Ost-Indien  .. 1850 7) 379/ 9 
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Fallort Datum Lautf. 
Zahl des Fal- 

. les oder 

Rodit. Fundes 

12 Manbhoom, Bengalien, Ost-Indien 1863 

13 Roda, Huesca, Aragonien, Spanien 1871 

Chassignyt. 

14 Chassigny, Haute Marne, Frankreich 1815 

Chondrit, howarditisch. 

15 Szena, Lucignan d" Asso, Toscana  ... 1794 

16 Borgo San Donino, Cussignano, Parma 1808 

17 Harrison Co., Indiana, N.-Amer. ... . 1859 

18 Kraáhenberg, Zweibrücken, Pfalz. ... 1869 

19 Waconda, Mitchell Co., Kansas, N.-Am. 1872 

20 Sitathaltt, Reapur, Ost-Indien. 0 1875 

Chondrit, weiss ohne Adern. 

21 Maderlanchen, Ob.-Oester -— ,.. ... 1708 

22 High Possil, Glasgow, Schottland .. 1804 

23 Mooradabad, Delhi, Ost-Indien...  ... 1808 

24 Alexejewka, Bachmut, Ekaterinoszlav, 

Russland AS SRE SE az, KGN 

25 Zaboraiwka, Volhynia, Russland ... ... 1818 

26 Mordvinovka, Pawlograd, Ekaterinosz- 

lav, Russland Szá TA ak 1826 

27 Drake Creek, Nashville, Tennessee, 

INSSÁTSEK eérts ea S TA RE ZEN rzés hee GLOTÉ 

28 Forsyth, Monroe Co., Georgia, N.-Am. 1829 
29 Montlivault, Loire et Cher, Frankreich 18358 

30 Pusinszko Szelo, Milena, Kroatien 1842 

31 Monte Milone, Macerata, Italien HAZA 

32 Kaande, Oesel, Livland, Russland 1855 

353 Tourinnes la Grosse, Tirlemont, Belgien 1563 

34  Dolgowoli, (Dolgaja Wolja) Volhynia, 
EV ÜSELÁNT OLE ESETRE ATA SET E árt ézet LOVA 

35 Cabezzo de Mayo, Murcia, Spanien . — 1870 

Chondrit, weiss, geadert. 

30 Lucé, Sarthe, Frankrejem  " .. 1768 

37 Wold Cottage, Yorkshire, England... 1795 

38 Asco, Corsica ENNE a 2. 1805 

90. Lssa, Büunzlat, Bohmenü ss 21 5 "1808 

40 Kikimo, Smolensk, Russland  .  .. 1809 

41 Kuleschowka, Poltawa, Russland ... 1811 

Gew. des Ge- 
Haupt- samint- 
Exempl. Gewicht 

in Grammen 

— 0.6 

fi 15 

54 4.8 

290 961.1 

95 99 

4.9 4.9 

16 le 7 

2 3 

130 t308l 

s 0.4 

1.6 720 

Tsa 18.5 

6 6 

1483 681.3 

145 135.4 

21 41] 

10 1.5 

191 260.5 

32 39.1 

199.5 2329 

107 108 

2 2 

5 Y 

94 254 
20 70.S 
— 0.45 

33 39 

29 22 
ea) 39.4 

res 279 

Zahl der 

Exempl. 

ö 

2 

I 

Splitter 
4. 

1 

2 

6 

[ős 
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Datum Gew. des Ge- 
Lauf. Fallort des Fal- Haupt- sammt- Zahl der 
Zahl les oder —— Exempl. Gewicht  Fxempl. 

Fundes in Grammen 

42 Politz, Gera, Deutschland, ..." .. ... 1819 6.4 10.4. 3 

43 Allahabad, Futtehpore, Ost-Indien . 18522 11.6 292.6 2 

44. Honolulu, Owahn, Sandwich-Inseln .. 1825 19 19 1 

45 Hartford, in Co., Jowa, N.-Am. ... 1847 199 db 88 

16 Schie, Akershuus, Norvegen 4. ez zBÁB 0.3 08 1 

AT Girgenti, Sicilien — ... mal vesz TASHA 38 71 2 

18 Scheikahr, Stattan, Buschhót Kurland 1863 126 126 

49. Grossliebenthal, bei Odessa, Russland. . 1881 18 94.5 3 

50 Mocs, Kolozser Com., Mezőség, Siebenb. 1882 8465 20930 125 

Chondrit, weiss, breccienartig. 

HA Staartjés Üden Etollámas a mezes SZ40 — 3.5 Splitter 

52 Bandong, Goemoroeh, Preanger, Java 1871 184 1992.5 5 

53 Vavilovka, Cherson, Russland .. .. 1876 18 83 2 

Chondrit intermediár. 

54 Charwallas, Hissar, Delhi, Ost-Indien 1534 6 9 9 

55 Macao, Rio Assu, Brasilien .,... ... 1836 2451/ 87 1 

56 New Concord, Ohio, N.-Am. Te ASsó ZNI rol 01 0) 192 483.5 5 

57 Dhurmsala, Kangyra, Ost-Indien 1860 518 1165 5 

58 Camellas, Villa nova, Barcelona, Spanien 1861 3 3. 1 

59 Motta di Conti, Casale, Piemont, Italien 1868 5) Hail 1 

ö0(Rakorka stula Rüsslamd seen, E SÚS 12 12 1 

61 Alfianello, Brescia, Italien — .. .-. 1883 4165 5014 4. 

Chondrit, intermediár, geadert. 

62 Salles, Villefranche, Rhone, Frankreich 1798 — Ús9 2 

63 Agen, Let et Garonne, Frankreich  .. 1814. 2 7.2 4 

64 Vowillé, Poitriers, Vienne, Frankzeich 1831 3971 37/.§8 2 

65 Chateau Renard, Loiret, Frankreich 1841 2560 3679.9 6 

66 Le Pressoir, Bois de Fontaine, Frank- j 

TÖLGY TEST Bisz keep ag LESNI 2 e S45 50 76 53 

67 Nerft, Poghel, Kadéndi Russl- kénv CST SGZ 2 9 1 

68 Dandapur, Gorruckpur, Ost-Indien 1878 15 15 1 

Chondrit, intermediár, breccienartig. 

69 LD Aigle, VOrme, Normandie, Frankreich 1803 — 1665 34749.5.. . Já 

Chondrit grau. 

70 Bjelaja Zerkow, Ukraine, Kiew, Russ- 

land : S RÉST (EZZEL ezés ALT 3.6 3.6 1 

71 Seres, Macedonien 8 elegáns 2 Set TS LOS 10 10.3 1 



e ejt 2 

s] a] aj) a) a 

2 JI 

o o 

9.5 0 

99 

100 

101 

102 

Fallort 

METEORITENSAMMLUNG. 

Nanjemoy, Maryland, N.-Am. 

Blansko, Brünn, Möhren 

. Nagy Divina, Budetin, Trencsiner Ügtáz 

ÜHSAANESS et: 

Duruma, Wanikaland, ÖsÉ Aféikáj? 

Gnarrenburg, Bremervörde, Hannover 

Parnalle, Madura, Ost-Indien ... 

Butsura, Gorruchpur, Ost-Indiemn 

Knyalinya, Unger Com., Ungam .. 

Co., Kentucky, Cynthiana,, 

N.-Am. pert 

Harrison 

Chondrit grau, geadert. 

Barbotan, Landes, Frankreich Kén 

9 Saurette, Vaucluse, Frankreich .. 0 ... 

Darmstadt, Hessen, Deutschland. ... 

. Mooresfort, Tipperary, Irland 

Charsonwille, Loiret, Frankreich  ... 

Toulouse, Haut Garonne, Frankreich 

7 Limerick, Adare, Irland 

Lasdany, Lixna, Witebsk, Tudálandéő 

Kadonah, Agya, Ost-Indien 

Monroe, Cabarras 

N.-Am. 

Mező- Madaras, Mélóge : ATKO 

Siebenbürgen 

Co., Neu-Kar öli 

"lát! 

2 Kakova, Krassó-Szörényer Com., Ungarn 

Alessandria, 3. Guiliamo vechio, Pie- 

aA 1 Ko4 ele rjöt a BURN Es 

Udipi, Canara, 

Indien Ata)? 

Malabar- Küste, Ost- 

5 Pultusek, Sielcze NÖVI Polém split 

) Slavetic, bei Agram, Kroatien .. .. 

2 Danoile, rAlabanna NI zArntkátet ne 

Hungen, Hessen, Deutschland .. 0 .. 

Chondrit grau, breccienartig. 

Krawin, Plan, Tabor, Böhmen hév 

Sena, Sigena, Aragonien, Spanien — ... 
Chamtonnay, Vendée, Frankreich .. 

Chandakapoor, Beraar, Ost-Indien .... 
103 Cereseto, Casale, Monferato, Italien 

Datum 
des Fal- 
les oder 
Fundes 

1825 

1833 

18537 

11895 

1855 

1857 

1861 

1866 

1877 

1790 

1803 

1804. 

1810 

1810 

1812 

1813 

1820 

1822 

1849 

1852 

1858 

1860 

1866 

18608 

18608 

1868 

1877 

1753 

1228 

" 1812 

1838 

1840 

Gew. des 
Haupt- 
Exempl. 

Ge- 

sammt- 

Gewicht 

in (Grammen 

91 

3 

10360 

60 

3 

17] 

41286 

14 

92.71 

6 

10360 

60 

új 

417.3 

0.9 

47423 

63.5 

1408.8 

Zahl der 
Exempl. 



989 A, v. SEMSEY : 

Laut. Fallort des Fal- TEL b-t Zahl der 
AS les oder —— Exempl. —— Gewicht — Fxempl. 

Fundes in Grammen 

LÖ4 Assam O8CTmdien Me a eat EGELSÁG 1 1.3 1 

105 Nulles, Catalonia, Spanien 1. ... .-.. 185 25 296 1 

106 Molina, Murcia, Spanien sag BOB 148 130.6 3. 

107 Mouza Khoorna, Bubuowly, Gorruck- 

pur, Ost-Indien HAH fesz ELÉG 3.9 3.9 1 

108 Elgueras, Cangas de Onys, Ovideo, 

Opadtom ás EY S Azt ze 06 42 42 1 

109 (Castalia, Nash Co., N.-Amn. tos. 1874 40 40 1 

110 Homestead, Amana, Jowa, N.-Am. .. 1875 ! . 2480 3586 9 

111 Szülldalen, Nya Kopparberget, Schwe- 

den -.. s 3 dleszáé s] ska ee 170 959 2 

Orvinit. 

MI2SOmANTON ba Roma Sot a 2 1879 149 9902 53 

Chondrit, schwarz. 

113 BRenázzo, Berranra, Italiem sze.gs .. 1824 69911 99.3 3 

114 Mikenskoi, Gryosnaja, Kaukazus  .. 18061 177 177 1 

115 Sevrukof, Belgorod, Kurksk, Russland 1874 63 63 l 

Chondrit, kohlig. 

116 Alms, Gaxd. Brankrerichs. seg et 1506 — 155 1 

117 Cold, Bokkeveld, Capland, S.-Afrika 1838 153 15.1 3 

118 Kaba, bei Debreczin, Hajduer Com. 1857 17 215 1 

119 Orgueil, Tarn et Garonne, Frankreich 1564 69 726 1 

120 Nagaya, Entre Rios, Argentinien . 1879 13 13 I 

Kugelchondrit. 

121 Albareto, bei Modena, Italien ... ... 1766 16 16 1 

122 Wittmess, Eichstüádt, Baiern .. ... 1785 54 54 1 

123 Benares, Krakhut, Ost-Indien — .. 1798 110 110 9 

124 Timoschin, Juchnov, Smolensk, Russ- 

land fest ÉG SöVSÉE ( SARA TEK e BÉRT 1 Tati 1807 107 117 2 

125 Praskoles, Zebrak, Böhmen -.. ... ... 1824 7 7 1 

126 Pine Blujj, Missouri, N.-Am. ... .-- 1839 4.6 4.6 1 

127 Uttrecht, Blaaw Capel, Holland ..- --- 1843 6320 6598 4 

128 Yatoor, Nellore, Madras, Ost-Indien 1852 2 A. 2 

129 Borkut, an der Schwarzen Theiss, Mar- 

maroser Com., Ungarn Má zeeer 552 103 220.8 (1 

130 Trenzano, Brescia, Italien 2..." " --." --- 18556 116 121 2 

131 (Juenggouk, Pegu, Indien rojt ik 1857 2 4. 1 

132 Aussun, Montréjeu, Haut Garonne, 

Frankreich 3 1858 167 187 3 



METEORITENSAMMLUNG. 

Datum 
Lauf, dés Fal- 
Zahl Jód dér 

Fundes 

133 Gopalpur, Jessore, Ost-Indien  .. 1865 

134 Hessle, Upsala, Scehweden s . 1869 

135 Searsmont, Walde Co., Maine, N. VESE 1871 

136 Lancé, Authon, Orleans, Frankreich 1872 

137 Ihung, Dhuin Mohamed, Ost-Indien 1873 

138 Zsadány, Temeser Com., Ungarn ..  — 1875 

139 Rochester, Fulton Co., Indiana, N.-Am. 1876 

140 Sarbonavács, Szokobánya, Alexinácz, 

Serbien. .. ból denk: ! 14877 

141 Tieschitg, Prerau, Műhren aa CALNY s tezegezkli Way fe) 

142 Gnadenfrei, Preuss.-Schlesien  .. 1879 

Kugelchondrit, geadert. 

143 Sikkensaare, Tennasilm, Esthland, Russ- 

land CÉL) té NÓTA 

Kugelchondrit, breccienartig. 

144 Weston, Tairfild Connecticut, 

IEEE ales ul tetés Lsd MENTSE 10 

145 Les Ormes, Yonne, Prankrótii Asz, 4859 

Kugelchondrit, Ornansit. 

146 Ornans, Salins, Doubs, Frankreich 1868 

147 Warrenton, Missouri, N.-Am.... ... 1877 

148 Ngawi, Djogorogo, Java — .-.  --. --. 1883 

Chondrit, krystallinisch. 

149 Erxleben, Magdeburg, Preussen  .. 1812 

150 Richmond,  Henrico  Co., Virginia, 

NA mk a emel HANT Tag b  ÁSOS 

151 Mainz, Hessen Mstás 850 

152 Segowlee, Chaumparun, Ost- TÉN ssh 1555 

153 Stawropol, Kaukazus, Russland ... ... 1857 

154 Menow, Alt-Strelitz, Mecklenburg . 15862 

155 Pillistfer, Aukoma, Livland, Russland 1863 

156 Vernon €Co., Wiscousin,  Claywater, 

IN osAmi ta he B 2 4865 

157 Damiels Kuul, Grigua, Süd- AErika s 1608 

158 Motecka nugla, Bhurtpur, Ost-Indien — 1868 

159 Cléguerec, Kernouve, Bretagne, Frank- 

reich .. . 1869 

Gew. des Ge 

Haupt- sammt- 
Exempl. Gewicht 

in Grammen 

5 5 

67 21 

1194 [53 DOS 

6 6 

6 6 

151 181 

— 1 

440 639 

45 4. 

2471 51 

86 6 

42 0210 

2.2 2.2 

4 4. 

37 79 

052 1052 

24 29.3 

— 05 

20 vb 

2 3 

6 6 

73 18 

67 67 

11 11 

7 171 

10 10 

76 183 

283 

Zahl der 

Exempl. 

4. 



284 A v, SEMSEY : 

Lautf. Fallort Fest zzslá EZÉS Zahl der 

Zahl les oder Exempl. Gewicht Exempl. 
Fundes in Grammen 

160. Thábé, Pandangan, Java .. Ser s "1869 470 500 3 

161 Khairpur, Mooltan, Ost-Indien .. 1873 e 1 1 

Chondrit, krystallinisch, 

breccienartig. 

162 Ensisheim, Sundgau, Ober-Elsass .. 1492 763 962 6 

Mesosiderit. 

163 Hainholtz, Paderborn, Minden, West- 

phalónet "es Esze ttá ee hés 1856 138 470 5) 

164 Sierra de Chaco, Mejillones, Atakama 1862 83 2956.3 9 

165 Esterville, Emmet Co., Jowa, N.-Am. 1879 742 1675 8 

166 Veramin, Karand, Teheran, Persien 1880 31 62 3 

II. Hisenmeteoriten. 

Siderophyr. 

167 füttersgrün," Steinbach, Schwarzen- 

berg, Sachsen DS ESSZÉ EH Öz 1847 145 309.7 6 

168 Breitenbach," Platten, Böhmen . .. 1861 37 109 4. 

Pallasit. 

169 Krasnojarsk, Medwedewa, Sibirien. 1749 594 1334 7] 

170 Imilac, Atakama, Bolivia, S.-Amerika 1800 2400 3810 9 

171 Albacher Mühle, Bitburg, Trier, Preussen 1802 617 1243 A. 

172 Rokicky, Brahin, Minsk, Russland  ... 1810 53 53 1 

Oktaöderische Eisen, feinste 

Lamellen. 

173 Butler, Bates Co., Missouri, N.-Am. 1874 192 501.4 4 

174. Knoxville, Tazewell, Tennessee, N.-Am. 1853 177 380 3 

15 Werchme Dnjeprowszk, Ekaterinoszlav, 

TNUSS LAT Ta been SL JEM gi 1876 — 8 1 

Oktaéderische Eisen, feine 

Lamellen. 

176 Victoria West, Cap Colonie, S.-Afrika 1862 4.2 4.2 1 

177 Prambananm, Soerakarta, Java  ... ... 1866 85 106 3 

X Die M. Rittersgrün und M. Breitenbach sind hier unter zwei Nummern an- 

geführt, welche, obwohl sie zu verschiedenen Zeiten gefunden wurden, dennoch einem 

Falle angehören. 



METEORITENSAMMLUNG. 

Lauf. Fallort 

Zahl 

178 Charlotte, Dickson  Co., Tennessee, 

IN S AT EE SÉgE "8 

179 Putnam Co., Creorgia, N-Am kg 

180 Lagramge, Oldham oj; T.-Am. 

181 Russel Gulch, Colorado, : jee keeps 

182 Bairds Farm, Asheville, N.-Karolina, 

NSA KÖLT Net ely TÉT Es 

183 Obernkirchen, Rückeburg, Preussen ... 

184. Losttotn, Cherokee Co. Georgia, N.-Am. 

185 Elbogen, Böhmen ARAGO : 1 

186 Hraschina, Agyam, Kátián 931. 

187 Bear Creek, Aeriot, Denver Co., Colo- 

Tao NzAma aa Osz eé ez , St 

188 Madoc, Ober-Canada, N. TÁTáAi SA hát 

189 Cambria, Lockport, N.-York, N.-Am. 

190 Sam Francisco del Mesguital, Mexico 

Oktaöderische Eisen, mittlere 

Lamellen. 

191 Cross Timbers, Red River, Texas, 

KN RAM, et Ef fele 2 NIKE S 

192 Murfreesboro, Ruthert ÚGL Tennessee, 

INSSÁTO at 0 s AES € s dÁUut 9 

193 Werchne Citnek Win, Nitó, Sibirien 

194 Ivanpah, San Bernard Co., Kalitornien 
195 Toluca, Ixtlahuca, Xiguipilco, Mexico 

196 Lénártó, Sároser Com., Ungarn ... 

197 kest Roberts Co.; Tennessee, 

198 ka etz, Trgüéa SZÉL S E s 

199 Staunton, Augusta Co. SS N. ge 

200 Burglington, Otsego Co., N.York, N.-Am. 

Trenton, Wisconsin, Washington Co ., ] 

JO Amerika : : See ttt LESeÉge szt 

Milwaukee, Wiscousin, Kritika és J 

902 Juncal, Paypote, Chili ELT NELNTV 

903 La Canal, Saint Aubau, Var, Hektor 

904 Charcas, S. Louis Potosi, Mexico .. 

905 Misteca, Oaxaca, Mexico. ... ... -.- 

906 Ariles, Durango, Rancho de la Pila, 

Mozito 8. cz edes ca MÁR 

907 Carthago, Coneyfork, Him ög: VES 

Datum 

des Fal- 
les oder 

Fundes 

1835 

1839 

1560 

1863 

1839 

1863 

1567 

1400 

1751 

1566 

1854. 

1818 

1867 

1808 

1847 
1854. 
1880 
1784. 
1814. 

1860 

1850 

1858 

1819 

1858 

1566 

1600 

1504 

1804. 

1505 

1540 

Gew. des 

Haupt- 
Exempl. 

in Grammen 

16 

10. 

49 

! 

940 

80. 

7.4. 

1 
8. 

17186 

713620 

19 

584 

2570 

ÚN 

J7AT 

308 

7171 

440 

9 

999 

81 

3950 

3 

[ 

(r6- 

sammt- 

Gewicht 

16 

15.1 

49 

9.6 

0.94 

125 

63 

5 Hess 

S.6 

3/9254 

76516 

1.0 

655.§ 

6785 

212.8 

7 

606 

T87/ 

72.6 

Zahl der 
Exempl. 

285 



286 

Lauf. 
Zahl 

908 

909 

910 

911 

212 

213 

226 

234. 

A. V. SEMSEY : 

Datum 

Fallort des Fal- 

les oder 
Fundes 

Seneca Falls, Waterloo, New-York  .. 1850 

Rujjs Mountain, Lexington Co., 5.- 
GAaxolima IN sának (a ett MANAGE 1850 

JDENTONNGOS AKAST INT SÁT ET EE s el356 

Fort Pierre, Nebraska, Missouri, N.-Am. 1856 

Chulafinnee, Cleberne €Co., Alabama, 

INZSÁMASS ET see CZ TELE, vs. 6 BLSZ 

Njetschajewo, Tula, Russland  ... .. 1846 

Oktaédrische Eisen, grobe Lamellen. 

Bemdego, Bahia, Brasilien  .. .. 1784 

Bohumilitza, Prachin, Böhmen . 6 .. 1829 

Black Mountain, Ascheville, N.-Karo- 

Ta NSA EE ENNE d NSZ ÖSS EZ alfa) 

Cosby s Creek, Coke Co., Tennessee 1840 

Lexington, 5.-Karolina, N.-Am.  ... 1880 

Cranbourne, — Melbourne, Victoria, 

FANS GTA ON ZS EL ATS Tt ETO 

Wichita Co., Brazos, Texas, N.-Am. 1836 

Árva, Magura, Szlanicza, Ungarn ... 1840 

2 Caryfort, De Kalb Co. Tennessee, N.-Am. 1840 

Sarepta, Astrachan, Saratow, Russland 1854. 

. Missouri, South-East, N.-Am. ... ... 1863 

Duell Hall, Madis €Co., N.-Karolina, 

ESA E vase EE e E SZENTEL 

Oktaédrische Eisen, gröbste 

Lamellen. 

Seelüsgen, Brandenburg, Preussen . 1847 

Oktaédrische Eisen, breccienartig. 

Umon, Co:, Georgia, N.-Am. ... 1... 1857 

; Nelson Co., Kentucky, N.-Am. 3. 1896 

[/facatecas, Mexico Ass Ne 1799 

Barranca lhanca, Chili KA VÉt e ikane 

Sierra di Decsa, Santiago, Chili ... 1863 

Hexéadrische Eisen. 

Úaahunlas MESZ Go a de ezé 189 

Canada, de Hierro, Tucson, Sonora, 

Mexico ka ÉPT té 1846 

Braunau, Böhmen JEÉp a Ve jepk ÁBA 

Gew. des Ge- 

Haupt- sammt- 
Exenapl. Gewicht 

in Grammen 

4.8 5.8 

2976 2989.3 

9 S 

12 12 

648 1030.§8 

18 33.4 

122535) 949 

635 T/1i 

44. 44. 

0928 102 

TS 117 

2730 247 ose] 

949 949 

4321 18637 

138 138 

17155 954 

4.3 42 

99 29 

290 900 

2] 4.3 

1210) 50 

Fay] Bolsi 

295 25 

14 17.8 

6160 LERYTAT A 

l ri 

70 Lyle 

Zahl der 
Exempl. 

1 



La ut. 

Zahl 

d30 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 
243 
244. 

245 

246 

2417 

948 

249 

250 

951 

vaj 

953 

METEORÍITENSAMMLUNG. 

Datum 

Fallort des Fal- 
les oder 

Fundes 

Pittsburg, Alleghany Co., Pennsylvania, 

NAT ET ESET) ése JA. 1850 

Auburn, Macon C., Alabama, N.-Am. 1867 

Nenntmannsdorf, Pirma, Sachsen  .. 1872 

Lick Creek, Davids. Co., N.-Karolina, 

ia esetet ő ges, e té adt selsltszéet ks 

Santa Rosa, Neu-Granada, Columbia, 

S.-Amerika ÓT ep. dett éa AL PVÁT 1 2, AL ÁLÓ) 

Capland, zwischen Sontag und Busch, 
5.-Afrika tés a fe EM FEL E B 1 s elebe 

Babbs Mill, Greenville, Tennessee, 

i LEV trón, § zt Öyryltsss FL TÁRÉRES IA ÁL AFEJÁ KeN he 

Kokomo, Howardt Co., Indiana, N.-Am. 1862 

Chesterville, S.-Karolina, N.-Am. .. 1847 

Salt River, Kentucky, N.-Am. 7 .... ... 1850 

1879 

Dichte Eisen. 

Rasgata, Neu-Granada, S.-Amerika 1810 

Siratik, Senegal, Afrika c. 0... 1763 

Campo del Cielo, Tucuman, Rio de la 

BTATAK Jo AMETÜK A Netet ze Re B 

Newstead, Boxburgshire, Schottland 1827 
Seriba, Osvego, Albany, N. York, N.-Am. 1834 

Disco, Eiland, Ovifac, Grönland .. 1808 

Watkor Oo sSszAlaóamá a NAT ee EL SZ2 

Tarapaca, Hemalga, Chili, 5.-Amerika 1840 

Santa Catharina, Minas geraes, Brasil. 1873 

Gew. des Ge- 

Haupt- sammt- 
Exempl. Gewicht 

in Grammen 

4.7 4.7 

( á7jdla 90.5 

48 AS 

40 40 

3.8 ED frei 

66050 67361.6 

DTD HA 

313, aj 

64.4. 98.5 

5 5 

154 111057/e11 

íz 11459 

38 67.5 

91 91 

S 1.6806Yl 

36625 39934 

99 30 

193 da? 

1298 1914 

237 

Zahl der 
KExempl. 

12 

19 A 119 A WWW 

. 



988 LITERATUR. 

1 éj ÚÁd Bál úti 5.455 6 láp okl 5 

(8.) Dr. VicroR UnriG: Uecber eine Mikrofauna aus dem ÁAlttertiür der 
westgalizischen Karpathen. (Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanst. XXXVI. 
1886. II. p. 141—214, m. 4 lith. Tfiln.) 

Im den alttertiáren Karpathensandsteinschichten der westgalizischen Kar- 

pathen sind an vielen Orten sandige Lathothamnium-Kalksteimbünke eingelagert. 

Dieselben enthalten viele Versteimerungen, namentlich Lithothamnien, Forami- 

niferen, Bryozoen und winzige Brachyopoden. In Anbetracht dessen, dass in der 

Flyschzone der Karpathen die petrefactenführenden Schichten sehr selten sind 

und in den Karpathensandsteimnen ausser den Fuvoiden- und Hieroglyphen-Bil- 

dungen gut bestimmbare, zur stratigraphischen Classifizirung geeignete Verstei- 

nerungen zu den grössten Seltenheiten gehören; so hat Dr. UHzira sich an das 

verdienstliche Unternehmen gemacht, die so sehwierig bestimmbare Mikrofauna 

zu studiren. Er gelangte dabei sowohl in stratigraphischer, wie auch paláontolo- 

giseher Hinsicht zu interessantem Resultat. 

In Galizien ziehen die nummulitháltigen Scehichten in schmaler, aber 

mehr als 15 Meilen breiter Zone in 500—NWW-Richtung zwischen dem Sáros- 

Görliczer-Gebirge und der die Vorberge der Karpathen bildenden Hügelgegend 

hindurch. Zu beiden Seiten sind selbe von hieroglyphischen echten Karpathen- 

sandsteinschichten umgeben. 

Der grösste Theil der aus diesen Schichten von Dr. UHnra studirten organi- 

sechen Reste, namentlich die Foraminiferen und die Bryozoen sind bei der 

3estimmung des geologischen Alters kaum in Betracht zu ziehen; auch 

die Brachyopoden beweisen wenig ;aber die Nummuliten und Orbitoiden sind 

wichtige Leitfossilien. In dieser Beziehung vergleicht Dr. UHrrc die auf die alt- 

tertiüren Schichten bezüglichen Arbeiten von DARcHriac und HAarme ; vorzüglieh 

aber die der ungarlündischen Geologen HaNTKEN, HorMaNN, BöcgkH, KocnH u. a. und 

gelanet zu dem Resultate, dass die Fauna der galiziscehen Kalksteine besonders 

ihrer Nummuliten nach sehr der des Ofner Mergels gleicht. Andererseits 

hült er es für sehr wahrscheinlich, dass diese Kalksteine jenem durch Bryozoen 

und Orbitoiden charakterisirten Horizont entsprechen, der an vielen Orten zwi- 

sehen dem Eocön und Oligocön liegt. Als Endresultat üussert sich der Vert. 

dahin, dass die westgalizischen sandigen Kalksteine in Mavxegs ligurische Stufe, 

oder was noch wahrscheinlicher ist, in den oberen Abschnitt der bartonischen 

Stufe einzureihen sind. 

Unter den organischen Resten zeugen besonders die Lithothammien datür, 

dass diese Kalksteine Uferbildungen sind und sich in. einer Tiefe von 25—-60 

FVaden abgelagert haben können. 

In der zweiten grösseren Hülfte seiner sehr werthvollen Arbeit gibt der 

Verf. die Beschreibung der von ihm bestimmten organischen Reste. 

Dr. G. Ptimrcs. 



LITERATUR. 289 

(9.) Dr. PRrmics György. A batizpolyánai csontbarlang. (Die Knochen- 
höhle von Batizpolyána (Természett. Közlöny, XVIII. Bd. p. 313. Mit 

3 Abb. (Ungariseh1.) 

Nach der geographischen und allgemeinen geologisehen Darstellung des im 

weiteren Binne zum Nagybánya-Kapniker Erzgebirge gehörenden Láposgebirges, 

beschreibt Verfasser eingehender eines seiner Thüler, das von Batizpolyána. Die 

linke Seite dieses Thales ist aus im Láposgebirge überhaupt selten anzutreffendem 

Kalkstein gebildet, in welchem auf einer steilen, beinahe unzugünglichen, waldigen 

Stelle sich die zu besehreibende Höhle befindet. 

Der für sich alleinstehende Batizpolyáner Kalkzug ist auf aus mittel- und 

grobkörnigen Schichten gebildeten Karpathen-Sandstein gelagert. Die Kalkstein- 

Schichten, welche von den wahrscheinlieh zu den oberen Schichten der mittleren 

Kreide gehörenden Sandstein-Schichten abweichendes Streicéhen und Einfallen 

zeigen, enthaltenin ihrem ganz untersten Theile sehr viel erbsen- und hirsengrosse 

Ouarzkörner. In der Mitte des nahezu 30—40 Met. máchtigen Schichtencomple- 

xes versehwindet der Ouarz beinahe ganz, in den obern tritt er aber wieder in 

solcher Menge auf, dass die obersten Schichten schon halb sandsteinühnlieh sind. 

Der Kalksteimcomplex kann nach dem in seinem Innern eingesehlossenen Nummu- 

liten, Lithothamnien und seltenen Muschelüberresten beurtheilt, zum oberen 

Eocön oder aber wahrscheinlicher zum unteren Oligocán gehören. 

Dieser Kalkstein ist mit zahlreichen Höhlen, von denen die meisten Tropf- 

steinhöhlen sind, durchzogen; gangbare Oeffínungen haben aber nur zwei, diese 

waren zugleich Aufenthaltsorte der Urthiere, hauptsáchlieh der Höhlenbáren. 

Die eine hat zwei Oeffnungen, die untere von diesen füllt in das Terrain 

eines Steinbruches und ist durch den Schutt, welcher bei der Kalksteingewinnung 

erzeugt wurde, verschüttet ; die obere, sanft nach Innen sich vertiefende, ist mit 

dem dureh das Regenwasser von ober der Oeffínung herabgewaschenen Schlamm 

und Schutt ganz angefüllt. Bei der Zerstörung der unteren Oeffnung sollen beson- 

ders viele Stosszühne von Büren angetroffen worden sein. 

Von diesem Ortein einer Entfernung von beilüufig tausend Schritten ist 

diejenige Höhle, welche Verfasser im Sommer des Jahres 1885 durehforsehte und 

deren ausführliche Beschreibung er wiedergiebt. 

Nach ihm bildet die Höhle einen bald erweiterten, bald verengten Gang 

mit einer von beiden Seiten mit hervorstehenden Felsblöcken gedeckten 

Oeffnung. Die Form der Oeffnung ist dreleckig, mit dem spitzeren Ende nach 

oben und in einer Spalte verlaufend. Von der Oeffnung in einer Entfernung 

von nahezu 2 Meter befindet sich eine Steilheit mit 60—709?, an deren Ende 

zwei Günge sind; ein ansteigender rechts und ein jöh abstürzender links. 

Der rechte, beilüufig eilt Meter lange bildet eine ellbogenartige Nebenhöhle, 

welche am Ende sich verschmálernd, mit dem oberen Niveau der Haupthöhle 

durch eine Spalte in Verbindung steht. Der Boden der nach links führenden, ver- 

kehrt §5-förmigen, nahezu 38 Met. langen und in der Breite 2 Met. nieht über- 

sechreitenden Haupthöhle fállt am Anfange steil ab, nühert sich in der Mitte der 

horizontalen und steigt am Ende wieder an, indem sie sich zugleich auskeilt. Ihre 

Decke besteht aus verschiedenen hohen, unregelmássigen Höhlungen mit Tropf- 
Földtani Közlöny, 1887. XVII. köt. 19 
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steinbildungen abwechselnd. Am tiefsten Punkt im grösseren Theil der Höhle, so 

zu sagen in der Mitte derselben, wurde eine 2—3 Meter müchtige, mit Kalkstein- 

trümmern gemengte, fette, thonige, braune Erde angetroffen, in welcher die Knochen 

von Urthieren sporadisch vorkamen. Durch Grabung gelang es dem Verfasser von 

hier je einen dem Ursus arctos und der kleineren Form des Ursus speleus nahe 

stehenden Schüdel, aber ohne Unterkiefer; vier Stück zum Höhlenbüren gehö- 

rende unverletzte Unterkiefer mit Zühnen; zwei Unterkiefer von jungen Thieren 

und ein Stück eines grossen Unterkiefers von Ursus speleus ; 20 Stück grosse Bein- 

knochen; 60 Stück kleine Beinknochen, welche einestheils jungen Thieren des 

Ursus speleus, anderntheils anderen Thieren angehören können; 10 grössere Rip- 

pen, 1 Penisknochen, mehrere gebrochene Knochen, die Beinknochen von eini- 

gen Wiederkáuern, deren Gelenktheile abgenagt waren, zu finden. 

Der Mangel des Vorhandenseins von Ueberresten des hüuslichen Lebens 

von Urmenschen veranlasst Verfasser annehmen zu können, dass die Batizpolyá- 

ner Höhle den Urmenschen nie als bestándige Wohnstátte diente, dass aber nach 

den gefundenen Knochen zu urtheilen, selbe den Höhlenbáren und wahrscheinlich 

auch seinen Zeitgenossen löngere Zeit als Aufenthaltsort diente. 

Bei der Entstehung der Batizpolyáner Höhlen in verhültnissmássig so jun- 

gem Kalke kann nach Verfasser die Hauptrolle das Wasser gespielt haben, seine 

Arbeit kann durch das Verháltniss des Einfallens der Schichten erleichtert worden 

sein; eg kann aber auch noch ein anderer, bis jetzt noch nicht ganz erforschter 

Faktor tief eingreifend mitgewirkt haben, námlich : 

cHs ist sehr wahrscheinlich, dass durch die in der Spáttertiárzeit beim 

Ausbruche der Eruptivgesteine des Láposgebirges entstandenen grossen Erschütte- 

rungen und Druckverháltnisse, die schon in der heutigen Entwicklung bestehen- 

den Kalkschichten in grossem Maasse Sprünge bekommen haben und so dem Wasser 

in das Innere des Kalkes einen Weg bahnten. Und das Wasser sickert fortwáhrend, 

von den Wánden den Kalkstein auflösend, führt das Material einestheils aus der 

Höbhle weg, anderseits setzt es dasselbe als Tropfstein in den geráumigen Theilen 

der Höhle wieder ab. A. FRANZENAU. 

(10.) Dr. FRAsz HERPICH : A Terebratula globata Sow. a bucsecsi oxfordienből, 

(Die Terebratula globata Sow. aus den Oxfordien des Bucsecs). (Orvos- 

term. tud. Ert. 1886. Term. tud. szak. p. 157. ( Ungarisch].) 

In dieser Abhandlung macht Verfasser aus der Region der Alpenkiefer des 

Bucsecs zum braunen Jura-System gehörende Bildungen bekannt. Er hebt besonders 

die Stufe des braunen Jura hervor, aus welcher eine an ÁArten und Individuen sehr 

reiche Fauna sowohl in den Gesteinsmassen, als auch auf den Abhángen des Kolcu 

Tartarului und Muntye Strunga gefunden wurde. Von Versteinerungen sind er- 

wühnt der für die Parkinsoni1-Schichten charakteristiscehe Cosmoceras Parkinsoni 

Sow., die für die braune Jura als Leitfossil dienende Terebratula globata Sow., 

Terebratula Phillipsi Morris und Pholadomya Murchisoni So0w. 

Was die Bemerkungen anbelanet, welche sich auf die einzelnen Arten wie 

auch auf die ganze Fauna beziehen, muss auf die Originalabhandlung verwiesen 

werden. 
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Zum Scehluss erwühnt Verfasser noch, usdass das, was gewöhnlich Bucsecs 

genannt wird, nicht eine Bergspitze, sondern in orographiseher Hinsicht ein 

abgesonderter, aus mehreren Alpen und Vorgebirgen bestehender Complex, also 

ein Gebirgsstock ist, dessen Flicheninhalt 200 (] Km. betrügt . . .) 

A. FRANZENAU. 

(11.) Dr. A. Kocn: Dritter Nachtrag zu dem Verzeichnisse der Ursüuge- 
thier- UVeberreste von Szebenbürgen und auf den Urmenschen bezüglichen 

Funden (Orv.-term. tud. Értesítő. Klausenburg, 1886. Term. tud. 
sz. p. 21. (Ungarisch]). 

Verfasser stellt in einer übersichtlichen Darstellung alle jene urweltlichen 

Thierreste und die aus der Steinzeit s tammenden urmenschlichen Funde zusam- 

: men, welche ihm seit dem Jahre 1879 bekannt wurden: von diesen entnehmen 

wir als fűr die Geologie wichtige, folgende Daten : 

Bei Sepsi-Szent-György wurden in Gesellschaft von als Geráthe verwendeten 
Extremitütsknochen meistens Záhne von ; 

Camis familiaris 

Rhinoceros tichorrhinus 
Eguus Caballus foss. und 
Cervus elaphus fossilis gefanden. 

Ausserdem sind Knochentheile genannt von Elephas primigenius von Hid- 

vég, Étfalva, Kis-Esküllő, aus dem diluvialen schotterigen Terrass-Thon von 

A.-Füld und aus dem Diluvium von Várfalu ; 

Schienbeinknochen und Backenzahnfíragmente von (Cervus elaphus von 
Meszeshely und Zágon ; 

ein kleiner Milehzahn von Sus scrofa aus Zágon ; 

ein Zahn und Knochenfragmente von Eguus efr. primigenius Mey. aus 
Lignit von Köpece und ein Backenzahn von 4A.-Füld ; 

aus dem Diluvium von Olaszfalu und von Nyárád-Szereda verschiedene 

Backenzühne von Eguus Caballus fossilis ; 

aus dem mittel-eocöánen, oberen Szobkalke von Kolozsmonostor verschiedene 
Knochenfragmente von Delphinus sp. 

aus den Schichten von Hoja, welche bei der Mündung des Papfaluer Thales 
aufgesechlossen sind, einen Backenzahn von Halitherium sp. 

aus dem Thale der Sztrigy ein Kinnladefragment von Acerotherium sp. mit 

3 grossen Záhnen ; und 

Knochenfragmente von Anthracotherium sp. aus dem aguitanischen Sand- 

stein des Klausenburger Borjumál. 

Aus dem Tordoser Fund : 

Cervus elaphus L. 

a  capreolus L. 

Capris ovis L. 

Bos sp. 

Sus scrofja L. 

Eguus Caballus L., Knochenfragmente von einem unbestimm- 

197 
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baren Söugethier und einen Vogel. Diese glaubt Verfasser als die Küchenabfálle 

des Tordoser Urmenschen betrachten zu können. 

Zuletzt Skeletttheile und Fragmente des Ursus speleus Blum. aus der Tropf- 
steinhöhle der Bedelőer Alpe. A. FRANZENAU. 

(12.) Jun. Hanavárs : Palaontologische Daten zur Kenntniss der Fauna der 
südungarischen Neogen- Ablagerungen. (Mitthlgn. a. d. Jahrb. d. kgl. 
ung. geol. Anst. Bd. VIII. S. 145—142 m. 2 Lichtdrucktafeln. Buda- 

pest. 1887). 

Als Ergünzung der zu der geologisehen Karte von Versecz, Fehértemplom 

und Kubin gehörenden- Erláuterungen der Detai1l-Karte der Lánder der ung. Kronev 

beschreibt in diesem Aufsatze Verfasser ausführlich die pontische Fauna von vier, 

dieser Gegend angehörenden, theilweise von ihm selbst aufgeftundenen Localitáten 

und zwar die organischen Ueberreste eines grauen Ouarzsandes vom Verseczer 

Bohrloch aus der Tiefe von 60—78 M.; die Versteinerung eines gelblichen, 

glimmerigen, gröberen Sandes und einer harten Sandsteinbank nördlich von 

Kustély in der Gegend der Mündung des Valea Kustieluluj; die Fauna der 

licht gelbliehen, blüulichen mehr weniger thonigen Ouarz-Sand-Schichten, welche 

im Dorfe Nikolincz aufgeschlossen sind, und zuletzt die Fauna der chocaladfár- 

bigen, in der (Gegend der Gemeinde Csukics aufgeschlossenen Thonmergel. 

Letztere Localitát entspricht nach Verfasser dem tieferen Niveau der pontischen 

Schichten. 
Die vom ersten Fundort erwáhnten Versteinerungen sind : 

Congeria triangularis PARTSCH. 
Umo sp. (? U. Btinrzi Fucns.) 

f Sadlerit PaRrson. 

l eyrtomophora BRus. 

( spuria, BRus. 

a stricturata Neum. 

a nodoso-costata n. sp. 
Aus dem Kustélyer Sand : 

Cardium 2 sp. 

Congeria ungula caprae Müxsr. sp. 
a rhomboidea M. Hönx. 

Aus der Sandsteinbank Cardium (Adacna) Rornti n. sp. 

Die Arten der Nikolinczer Fauna sind : 

Cardium ( Adacna ) pseudo-Suessi HAL. 

Vistpara 

a f tegulatum n. sp. 

a a purocostatum n. sp. 

( a Mayeri M. HöRx. var. 

Congerta Partschi Cz5zEK. 

a Czgjéeki M. HöRnx. 

Plamorbis transsylvamicus NEUM. 

Limneus vetulinus DEsn. 

Die der Csukiter : 
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OCardium syrmiense R. Hönx. 

(( §) sp. 

Congeria cf. Partschi CzszEx. 
Valenciennesta, Böckhi n. sp. 

Die neuen Arten sind sámmtlich beschrieben, die anderen mit Anmerkun- 

gen versehen ; von den letzteren ist erwühnenswerth, dass der Verfasser im Sand 

von Kustély eine ziemlich gut erhaltene Schale fand, auf Grund deren er die Zuge- 

hörigkeit der sogenannten cZiegenklauen vom Plattensees entscheiden konnte. 

Diese Form wurde nümlich zuerst als eigene Art (Münster) bezeichnet, 

spüter theilweise zu C. triangularis (M. HöRwEs), theilweise zu C. balatonica 

(FucHs, R. HöRNEs) gezogen. Auf Grund des erwühnten und einiger anderen von 

Somlyó-Vásárhely stammenden Exemplare, weist Verfasser nach, dass diese Form 

eine eigenthümliche sei, und frischt zu ihrer Bezeichnung den von MÜNSTER 

gewühlten Namen wieder auf. A. FRANZENAU. 

(13.) E. Kirru : Ueber die miocánen Pteropoden von Oesterreich- Ungarn mit 
Berücksichtigung verwandter Vorkommmisse der Nachbarlünder. (Anna- 
len des k. k. naturhist. Hofmuseums. Bd. I. p. 47 Taf. II. Wien, 1886). 

Die Seltenheit und Gebrechlichkeit der Schalenüberreste dieser ausschliess- 

lich in der Hochsee lebenden kleinen Thiere mag dazu beigetragen haben, dass 

deren Gehüuse aus den miocönen Ablagerungen der österreichisch-ungarischen 

Monarchie noch niemals ausführlich behandelt wurden. Speciell aus unseren Abla- 

gerungen war nur durch M. HoERwNEs eine Vaginella-Art von Lapugy bekannt gewe- 

sen. Verfasser, welehem umfangreiches Material zu Gebote stand, erwühnt in seiner 

Arbeit im Ganzen 18 Arten, worunter 10 als neue beschrieben sind. Sámmtliche 

Arten gehören zwei Familien an, den Hyalaeiden mit vier Gattungen und den 

Spirialiden mit einer Gattung. Aus den österreichisch-ungarischen Miocánablagerun- 

gen werden 12 Arten beschrieben, von diesen als in Ungarn vorkommende fol- 

gende genannt : 

Creseis Fuchsi n. f. von Forchtenau. 
Vaginella Lapugyensis n. f. von Lapugy. 

a a ustriaca n. f. von Forchtenau, Kostej und Lapugy. 

a depressa Daudin von Forchtenau und Oedenburg. 

Spirtalis stenogyra ( Piulippi ) Ronaszék. 

Aus den Sechlussbemerkungen des Verfassers sei erwáhnt, dass nach seinen 

Untersuchungen die oligocánen Formen nicht unverüándert in Miocün s aufsteigen, 

dass abver das vorliegende Pteropoden-Material keine Anhaltspunkte zur Klárung 

der Frage über die Trennbarkeit der österreichisch-ungarischen marinen Miocün-. 

ablagerungen in zwei Stufen oder mehrere Horizonte bietet. Ferner, dass die 

Gattung Hyalaca in fortsehreitender Entwicklung ist, die Gattung Vaginella den 

Höhepunkt ihrer Entwicklung im oberen Tertiár schon erreicht zu haben scheint. 

Zur leichteren Orientirung über das Vorkommen der einzelnen ÁArten ist 

zuletzt eine tabellarische Uebersicht der besehriebenen Pteropoden beigegeben. 

A. FRANZENAU. 
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(14.) K.: JüösGrisG Ueber Erzvorkommen im Fogarascher Gebirge in Sie- 
benbürgen (Oest. Zeitsch. für Berg- und Hüttenwesen 34. Bd. Nr. 13.). 

Das in seiner Hauptmasse aus krystallinischen Schiefern gebildete von Ost 

nach West ziehende Fogarascher Gebirge sendet seine meist aus Glimmerschiefer, 

Gneiss und Hornblendeschiefer bestehenden letzten Auslüufer gegen Nordost. Es 

sind dies Berge von 1600 Meter absoluter Höhe, aber auch bedeutend niedrigere. 

Der Glimmerschiefer ist durch zahlreiche Porphyrgánge durchbrochen, welche 

nach Jüngling s Schátzung auf mehr als eine geographische Meile in der Richtung 

des Streichens verfolgt werden können, die Breite der Zone aber, in welcher diese 

Porphyrgánge anzutreffen sind, betrágt 2500 bis 3000 Meter. 

Diese Porphyre werden besonders durch den Umstand wichtig und interes- 

sant, dass sie meist Erztráger sind; in allen bis jetzt untersuchten Güngen 

wurde wenigstens Sphalerit und Pyrit; in einigen werden selbst silberháltiger 

Galenit und Antimonit angetroffen. ű 

Unter allen Porphyrgángen welche Verfasser in dem genannten Gebirge 

kennt, betrágt der müchtigste 14 Meter den er unlüngst entdeeckte und welcher 

eine begueme und leicht zugüángliche Lage hat. Die Aumerksamkeit des Verf. 

erregte die von Hisenoxyd und Sphalerit gefárbte intensiv rothbraune Farbe der 

Kruste. 

Das Gestein, dessen Grundmasse weiss ist, ist ganz durchsehwármt von 

blendeháltigen Adern und Schnüren, worunter die Blende manchmal ölgrün ist. 

Pyritkrystalle sind nicht selten eingesprengt. 

In der Nachbarschaft dieses Porphyrganges ist noch ein zweiter, dessen 

Grundmasse ebenfalls weiss ist, der aber durch Galenit- und Antimonit-Krystalle, 

Körnchen und Flimmern ganz imprágnirt, dunkelgrau erscheint. Neben diesen 

treten nicht selten noch Pyrit- und Chalcopyrit-Krystalle auf. 

Gegen den Glimmerschiefer ist der Porphyr ziemlich, am Contact sogar 

stark zersetzt und mild. 

In zwei vom Verfasser selbst aufgedeckten Gangspalten zeigte sich plasti- 

scher, breiförmiger Letten. Die Spalten sind an der Grenze gegen den Glimmer- 

schiefer, welcher ebenfalls stark zersetzt, von Spalten durchzogen ist; letztere 

sind lettig ausgefüllt, in welchen Verfasser Zink, Arsen, Zinn, Chrom und Kobalt 

gefunden hat. k 
Schliessliceh erwáhnt Jüngling, dass in dieser Gegend in Regenrissen, 

Báchen und Gráben durch heftige Regengüsse nicht selten Bleiglanzstücke ausge- 

waschen werden, die 0.5 bis I, ja sogar 1725"7/9 Silber enthalten und gewöhnlich 

ganz rein ohne Gangart sind. 

Diese Mittheilung ist besonáers dadurch wichtig, da wir den Fundort 

. eines der selteneren Metalle, des Kobaltes kennen lernen, hauptsüchlieh aber, da 

die Wahrscheinlichkeit geboten erscheint, dass das in unserem Vaterlande bis jetzt 

im natürlichen Zustande noch nicht angetroffene Zinn auf diesem Platze vielleicht 

in der Form eines seiner Erze doch anzutreffen sein wird. 
A. FRANZENAU. 
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(15.) Hugo Zaparowrcz: Bine geologische Skizze des östlichen Theiles der 

Pokutisch- Marmaroscher Grenzkarpathen. Mit einer geolog. Ueber- 

sichtskarte und einer Profiltafel. (Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. 

XXXKTESSOSS ZS r2e ett pu. 561504: 

Diese grosse 233 Seiten umfassende Arbeit bescháftigt sich mit der ausführ- 

liehen geologisehen Schilderung einer nur schwer zugünglichen Gegend unseres 

Landes, von weleher wir bisher nur wenige sichere Angaben besassen. Dr. ZAPALO- 

wicz hat sich daher unstreitig mit dieser Arbeit ein grosses Verdienst erworben ; 

weshalb wir aber auch bedauern, dass er auf die systematische Behandlung und 

übersiehtliche Charakterisirung der einzelnen geologisehen Bildungen nicht 

grössere Aufmerksamkeit verwendete. In dem Labyrinthe von Tagebuchnotizen 

kann man sich nur nach műübseliger und langer Arbeit zurecht finden und 

manchmal sehen wir mehr seine Phantasiein Thütigkeit als die Hervorhebung 

unzweifelhaft  richtiger Angaben. Die beigelegte geologische Uebersichtskarte 

und die Profile sind übrigens sehr werthvoll. 

Die Arbeit bezieht sich überwiegend auf jenes labyrinthische Gebirge, 

welches zwischen den Flüssen Theiss und Visó sich ausbreitet und in welchem 

die Grenzen der Máramaros, Galiziens und der Bukowina zusammentreffen. Der 

Verf. bewegte sich mehr auf ungarischem Gebiete. 

Im dem von ihm durchforschten Gebiete, welches sich auf 2850 Ouadrat- 

Kilometer erstreckt, sind folgende Systeme vertreten : das archüische, Dyas, Trias, 

Jura, Kreide und das Tertiür. Abgesehen von den diluvialen und alluvialen Abla- 

gerungen, sind auf der geologischen Karte folgende Bildungen dargestellt : 

1. Obere oligocáne Sandsteine (Magura-Sandsteine). 
2. Untere oligocáne Sechiehten (Smilno-, Menilit-Schiefer). 

3. Obere eocáne Sandsteine und strzolkaartige Sandsteine. 

4. Untere eocáne Kalksteine und Mergel. 

5. Obere Kreide; oberer Pliner: Sandsteine, Conglomerate, Exogyra- 

Sandstein. 

6. Untere Kreide : a) unterer Pláner : Hieroglyphen-Schichten, Inoceramus- 

Mergel. — b) Neocom: Tiefere Hieroglyphen-Schiechten, Strzolka-Sandsteine, 

Conelomerate. 

7. Jura : Stramberger und Czorsztynier Kalkstein. 

8. Trias : Kalks! eine. 
9. Dyas : Verrucano. 

10. Obere Gruppe der krystallinischen Schiefer: Ouarz, Glimmersechiefer, 

körnige Gneisse, Amphibolite (Dyas). 

11. Obere Zone der krystallinischen Kalksteine : Ueberwiegend krystallinisehe 

Kalksteine und Ouarzite ( Dyas). 

12. Mittlere Gruppe der krystallinischen Schiefer : a) Ueberwiegend Schie- 

fer, Phyllite, Ouarz-, Glimmersehiefer. b) Ueberwiegend Gneisse: Glimmer- und 

Amphibolgneisse, Epidotgesteine, Kieselschiefer. 

13. Untere Zone der krystallinischen Kalksteine. 

14. Untere Gruppe der krystallinischen Schiefer, wenige glimmerige Ouarz- 

schiefer. 
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15. Andesite. 

16. Melaphyre. 

17. Diabasporphyrite. 

18. Diabas und sein Tujf. A 
Gleichsam als Anhang behandelt der Verfasser einen Theil der Rodnaer 

Alpen, die ein máchtiger Zug der aus der Bukowina kommenden krystallinisehen 

Schiefer bildet, welcher in 800—NWW-Richtung von der Bukowina bis zur Theiss 

reicht und von welchem der Visó zu ein müchtiger Zweig in SWS-Richtung aus- 

geht. An beiden Seiten dieser krystallinisehen Masse breiten sich die versehieden- 

alterigen Sedimente zonenartig aus, in welchen die in die Gruppe der Karpathen- 

Sandsteine gehörenden Schichten unvergleichlieh überwiegen. Auf der Seite des 

Visó-Thales breiten sich ausschliesslieh die Sedimente der Kreide und des Tertiür 

aus; auf der galizisehen Seite dagegen, wenn auchzerstückelt, dennoch zonenartig 

angereiht, Dyas- Verrucano, triassische und jurassische Kalksteine, ültere Eruptiv- 

gesteine : Melaphyre, Diabasporphyrite und Diabase gruppiren sich eben entlang 

dem Rande der krystallinisehen Masse: über dieselben lagern sich die Sedimente 

der unteren und oberen Kreide, sowie die des Oligocön in breiten Zonen ab. 

Die untereretaceischen Sedimcnte der Karpathen-Sandsteine bilden auf der 

galizischen Seite einen breiten und langen, zusammenhüngenden Zug; wogegen 

s1e auf der Seite des Visóthales nur in zerrissenen Stücken vorkommen und so 

nur zwischen Trebula und Bisztra, wie auch oberhalb Borsa beim Joch Priszlop 

ein ansehnliches Gebiet. bilden. Die oligocánen Sedimente ziehen sich zu beiden 

Seiten des Zuges, in der Form breiter und zusammenhüngender Zonen am Rande 

des cartirten Gebietes hin ; treffen oben mit der galiziscehen Ebene zusammen und 

bilden in der Máramaros von Borsa bis zur Theiss ununterbrochen die Hügelsei- 

ten des Visóthales. 

Es ist charakteristisech, dass die eocánen Sedimente aussehliesslieh nur an dem 

oberen Rande des aus krystallinischem Schiefer bestehenden Zuges des Visóthales 

vorkommen, dagegen auf der galizischen Seite gánzlieh fehlen. Von diesen Sedi- 

menten sind in Folge ihrer Versteinerungen nur die als Unter-Hocön betrachteten 

Nummaulit- und Bryozoenkalkschichten von grösserer Wichtigkeit. 

Sie verfolgen in bandartig sehmalen Zügen, meistens in Gesellschaft von 

obereocánen Sandsteinen und sztrolkaartigen Schichten ununterbrochen den Rand 

der krystallinischen Schiefer ; aber am östliehen Ende der krystallinisehen Masse, 

östlieh von Borsabánya zerfallen sie in zahllose kleine Schollen und liegen theils 

auf den Kreideschichten, theils unmittelbar auf den krystallinisehen Schiefern. 

Eben dort nicht weit von der bukowinischen Grenze durchbrach unmittel- 

bar die krystallinischen Schiefer die máchtige Masse junger Eruptivgesteine, sowie 

das (nach dem Verf.) Propylit-Eruptivgebirge von Trojága. 50 von diesem NO—SW 

ziehendem Gebirge erheben sich ausserhalb der krystallinisehen Masse und in 

geringerer und grösserer Fintfernung von Borsabánya aus den eocánen und oligo- 

ünen Sedimenten zahlreieche Kuppen von Amphibol-Andesiten. Auch westlich 

von Borsabánya existiren mehrere solche Dnrehbrüche, von welchen der grösste 

die trachytische Masse des Maguraberges ist. 

Dr. ZAParowicz untersecheidet zwei Züge der krystalliniscehen Sehiefer, wie 

den südlichen, die Alpen von Rodna, und den nördlichen, von dem schon im vori- 
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gen die Rede war. In den Rodnaer Alpen hat Verf. nur ein verhültnissmássig klei- 

nes Gebiet, Pietrosz und dessen Umgebung durchforscht. Es ist nur zu bedauern, 

dass der Verf. in der ehronologischen Gliederung dieser ausserordentlich interessan- 

ten Bildung von sehr sehwankender Basis ausging und viele Dinge zu erkennen 

glaubt, die dort thatsüchlich nicht vorkommen, so namentlich Ouarzitsehiefer, 

kieselige Kalksteine u. s. w. 

Zaparowrcz unterscheidet : 

1. Die untere Gruppe der krystallinisehen Schiefer (azoisches System), 

9. die mittlere Gruppe der krystallinisehen Schiefer (azoisches System), 

3. die obere Gruppe der krystallinisehen Schiefer (paláozoisehes System). 

Zwischen der unteren und mittleren, der mittleren und oberen Gruppe 

unterscheidet er die untere, respective obere Zone der krystallinischen Kalksteine." 

Nach dem Verf. fehlen in der nördlichen krystallinischen Masse die untere 

Zone der krystalliniscehen Kalksteine und die untere Gruppe der krystallinischen 

Sehiefer ; es sind daher dort nur die obere Zone des krystalliniscehon Kalksteines 

und dessen liegende und hangende Glimmerschiefer-Schichten entwickelt. Am 

wichtigsten ist jene Behauptung des Verf.s, der zufolge in der Zone der Kalk- 

schiefer auch solche Sedimente vorkommen, über deren paláozoisehen Ursprung 

kaum zu zweifeln ist. Aus diesem Umstand, ferner daraus, dass der Verrucano an 

mehreren Orten unmittelbar dem Kalkstein aufliegt, folgert Dr. ZaAPaALowrcz, dass 

die obere Zone der krystalliniscehen Kalksteine und dessen hangende Schichten, 

die Glimmerschiefer und Gneisse, zur Dyas gehören. Dem zufolge gehört auch der 

Verrucano hieher. Einzelne Schollen desselben lagern sich am nördlichen galizi- 

schen Rande des krystallinischen Schieferzuges, zonenartig gruppirt, meistens dis- 

cordant auf das Grundgebirge. Zum Verrucano zühlt der Verf. noch die körnigen 

Ouarzite, kieselige Ouarzconglomerate und Breccien, so wie die zwischen die letzte- 

ren gelagerten rothen glimmerigen Sandsteine. In der Zone des oberen Kreide- Kalk- 

steines im unmittelbaren Zusammenhang mit den krystallinisehen Schieferschich- 

ten sind stellenweise gelblich grüne tuffige, brecciaartige, verrucanoartige Gesteine 

zu sehen, welche wahrscheinlich die Tuffe von Melaphyren und Porphyren sind. 

Diese tuffigen Gesteine sind meistens von kohlensaurem Kalk durchzogen. Die 

Diabase, welche nur zerstreut und in geringer Ausbreitung vorkommen, brechen 

durch die liegenden Schichten des Verrucano, gehören daher dem Alter nach der 

Unter-Dyas an. 

Zu den triassischen Sedimenten záhlt der Verf. jene Kalksteine und Kalk- 

breccien, welche stellenweise den Verrucano decken. Versteinerungen aber enthal- 

ten sie nicht. Auch die Diabasporphyrite und deren Tuftfe reiht der Verf. diesem 

Systeme an. 

5 TIeh unterscheide in diesem Gebirge die Gruppe a) der unteren, b) der obe- 

ren Glimmerschiefer, zwischen welchen c) die untere und obere Zone der krystalli- 

nischen Kalksehiefer mit den dazwischen fallenden Glimmer- und Amphibolschiefer- 

Schichten ihren Platz einnehmen. Im Grunde genommen classificirt ZAPALOWICZ 

die krystallinischen Schiefer so wie ich. (M. vel. meine Arbeit: A rodnai havasok 

geologiai viszonyai stb. Mitthlgn. d. ung. Akad. d. Wiss. XXI. 1885. nov. 2.) PRimics. 

Nr. 16 dieser Rubrik. Die Red. 
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Die Sedimente des Jura erscheinen nur in der Gestalt einzelner, verhültniss- 

mássig sehr kleiner, meistens nur einige Meter hoher Kalksteinfelsen. Dieselben 

enthalten auch Versteinerungen, auf Grund welcher sie Verf. theils den Schichten 

des Stramberger, theils des Czorsztynaer Horizontes zurechnet. Die von ihm 

gesammelten Petrefacte bestimmte M. NEuMAYER und sind dies folgende : 

Rhynchonella capillata, ZaTr. ; 

Phwylloceras cf. silesiacum, Orr. ; 

Haploceras cf. tomephorum, ZIrr. ; 

Arpidoceras, 

Lithoceras, 

Aptychus latus, 
Aptychus obliguus, 
Aptychus lamellosus. 

Unter den Kreidebildungen unterseheidet der Verf. 1. Die Sedimente der 

unteren ; 2. der oberen Kreide. 1. Zur unteren Kreide rechnete er a ) die S5edimente 

des Neocom : die tiefsten Hieroglyphen- und Strzolka-Schichten und die Conglo- 

meratbünke. Die Strzolka-Schichten werden aus dunkelfarbigen, einige Zoll bis 

einen Fuss dicke mit Thonsehiefern abwechselnden Sandsteinen gebildet, an deren 

Trennungssehicht viele Glimmerbláttehen, verkohlte Pflanzenreste und hie und da 

gröbere Hieroglyphen zu sehen sind. Diese Schichten stehen manchmal mit Conglo- 

meraten in Verbindung. b) Dem unteren Pláner gehören die unteren Hierogly- 

phen-Schichten und untergeordnet vorkommende Inoceramus-Schichten an. Die 

Hieroelyphen-Schichten werden von graublaulich, himbeerbraunen, dunklen mit 

Thonschiefern abwechselnden festen, bankigen Sandsteinen gebildet, an deren 

Trennungsflüche verkohlte Pflanzenreste und selten Fucoiden (Spherococcites 

imclinatus STERNBG. etc.) zu sehen sind; die Oberfliche der Schichtenflüchen 

bedecken die Hieroglyphen. Diese sind gewöhnlich fein, verlaufen in gerader oder 

Schlangenlinie, sind einfach oder verzweigt. 

2. Unter den Sedimenten der oberen Kreide (oberer Plöner) unterscheidet 

der Verf. die Sandsteine, die Conglomerate und die Hxogyra-Sandsteine. Die 

grösste Rolle spielt der Sandstein (Sandstein von Kryra), welecher ein bis mehrere 

Meter miüchtige, mit Thonglimmerschiefer ühnlichen, festen Sehiefersehichten, 

manchmal auch Conglomeraten abwechselnde Binke bildet. Die Exogyra-Sand- 

steine kommen nur vereinzelt vor ; unter anderem in einzelnen Stücken im Jutra- 

Magura-Gebirge und am linken Theissufer beim Dorfe Wilchowaty am Berge Sem- 

jul. An letzterem Orte fand Verf. in den den Hieroglyphenschichten áhnliechen san- 

digen schieferigen Schiehten folgende von WAcEK bestimmte Versteinerungen : 

Ezxogyra plicata, LAMK. 
( columba, LAamx. 

Turitella multistriata, Beuss. 

Inoceramus striatus, MAurn. 

Vola sp. ajj. guinguecostata, 3ow., 

und noch mehrere unbestimmbare. 

Von den tertiüren Sedimenten verdienen nur die vom Verf. dem unteren 

HBocán zugerechneten Nummuliten und Brachyopoden enthaltenden Kalksteine 
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und sehieferige Mergel Erwáhnung, insofern Zaparowrcz in ihnen mehrere von 

WacEK bestimmte Petrefacten : 

Rhynchonella, af. polymorpha, Mass. 

Operculina complanata, DEFR. 
? Orbitoides nummulitica, GüMB. 

Textillaria sp. 

Nummulaites sp. striata 
fand. 5 

Sehliesslieh wollen wir noch von der petrographischen Constitution und den 

geologischen Verháltnissen der Andesite kurz Erwáhnung thun. 

Die Gesteine der müchtigen Eruptivmasse von Trojága hült Verf. für Propylit 

und behauptet, dass die Zeit ihres Ausbruches dem Unter-Oligocán voranging. 

Dle Grundsubstanz dieser Gesteine ist feldspathig und. ohne isotrope Substanz ; in 

der Grundsubstanz sind grosse Plagioklase, grünliche umgewandelte Glimmer und 

deren Pseudomorphe, ebenso grosse Apatitkrystalle und seltener kleine (Ouarz- : 

körncechen zu sehen. (Diese Gesteine sind daher Dacite.) 

Die Eruptivgesteine von Borsabánya und dessen Umgebung sind Amphibol- 

Andesite ; angeblieh jünger als der Dacit von Trojága. Manchmal sind sie von 

kugeliger Absonderung. Der Feldspath und der Amphibol sind in ihnen porphy- 

risch ausgeschieden. Dr. G. PRrmrics. 

(16.) Dr. PRrumrcs György : Die geologischen Verhültnisse der Rodnaer Alpen 
mit besonderer Berücksiéhtigung der krystaltinischen Schiefer. (Math. 
u. naturw. Abhandlgn. herausg. v. d. ung. Akad. d. Wiss. Bd. XXV. 

Nr. 2. 173 S. m. 2 TAn. Budapest 1885. (Ungarisch.) 

Pgimrcs studirte im Jahre 1884 die krystallinisehen Massengesteine der Rod- 

naer Alpen und die benachbarten Sedimentár- und Eruptivgesteine und bearbei- 

tete das gesammelte Material in Wien, im Institute Prof. Dr. G. TSCHERMAK S. 

Die Grenzen des aufgenommenen Gebietes sind :Im Osten zwischen 51e- 

benbürgen und der Bukowina der Bach Kosna bis zam Verfu Vulvi und von hier 

der Bach Deáká bis Aranyos-Besztercze, südlich das Thal des Pesnabaches von der 

Wasserscheide Pojana Akasteilor bis zum östlichen Arm des Ilva-Flusses. Im 

Westen das Thal des Lodánbaches bis zam Dorfe Párva, das Flüsschen Rebra, die 

Anhöhen Muncsel, Staniga und Batréna und der Ouellenbach Iza gegen das Dorf 

Mojszén zu, sehliesslieh im Norden das Flüsschen Borsa vom Dorfe Mojszén an 

bis zur Wasserscheide Prislop und von dort der Fluss Aranyos-Besztercze bis 

zur unteren Grenze von Kirlibába. 

Die Achse der Rodnaer Alpen hat im Hauptmassiv WO-Richtung und 

zieht sich die Wasserscheide von NWW—SO0. Die tausendjáhrige mechanische 

Thatigkeit der Büche war von grossem Binflusse auf die üussere Gestaltung der 

ganzen Gegend. 
Auf dem Terrain herrschen nach dem Verf. drei verschiedene Gesteinsgrup- 

pen vor: 4) Krystallinische Schiefergesteine; B) die zum Karpathensandstein 

gehörigen Sedimentgesteine ; () die jüngeren Eruptivgesteine oder die Andesite. 

Die Hauptmasse des Gebirges bilden krystallinisehe Schiefergesteine, wüh- 
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rend die jüngeren Eruptivgesteine als kleinere, grössere Inseln auftreten. Die 

Gesteinsgruppe B ) ist besonders am nördlichen und südlichen Theile des Gebietes 
verbreitet. 

Die vom Verf. genau studirten Schiefergesteine werden von ihm in drei 

Gruppen getheilt : Die Gruppe I. der unteren Glimmerschiefer ; II. der krystallini- 

sehen schieferigen Kalksteine und III. der oberen Glimmerschiefer. 

Zur I. Gruppe gehören Gneisse und Glimmerschiefer; zur II. Amphibol, 

Amphibol-Epidot, Amphibol-Chloritsehiefer, krystallinisehe schieferige Kalksteine ; 

zur III. solche Glimmerschiefer, die sich von der I. Gruppe petrographisch nur 

durch den Mangel von Biotit unterscheiden; ferner in der I. Gruppe fehlende 

Kalkelimmersehiefer, schliesslieh Graphitglimmersehiefer mit Ottrelith-Inhalt. 

Unter den krystalliniscehen Schiefern von Rodna kommen folgende vom 

Verf. detaillirt besehriebene Gesteine vor: 1. Muscovitgneisse, 2. Biotitgneisse, 

3. Muscovit-Biotitsehiefer, 4. Muscovitschiefer, 5. Amphibolschiefer, 6. Chlo- 

ritsehiefer. 

7. Amphibolsebiefer, 8. Kalkelimmerschiefer, 9. Kalkschiefer, 10. Pegmatit- 

granit: 

Die krystallinischen Gesteine der Rodnaer Alpen werden auf einzelnen Sei- 

ten von den jüngeren sedimentören Gesteinen umgeben. Dieselben gehören mit 

wenig Ausnahmen in die Gruppe des Karpathensandsteins. Auf der nördlichen 

und südlichen Seite sind in der Gestalt einzelner Inseln auch die Nummulitschich- 

ten zu finden, und reiht Verf. auf Grund seiner Brfahrungen einen Theil der sedi- 

mentüren Gesteine in die obere Kreide, den anderen und grösseren Theil in das 
Eocian. 

Zur oberen Kreide gehören 1. schwarze oder dunkelbraune Thonschiefer, 

2. die mittelkörnigen bankigen Sandsteine ; 3. grobe Ouarzconglomerate, manch- 

mal breccienartige Kalksteine und Ouarzbreccien; zum Hocön rechnet der Verf. 

die oberen Schichten des im Randgebirge vorherrsehenden Karpathensandsteins 

und die Nummulitselhiehten. 

Bezüglich der Eruptivgesteine bemerkt Pgrmics, dass er dem bisher Bekann- 

ten kaum etwas hinzuzufügen habe und er widmet seine Aufmerksamkeit vorzüg- 

lich den geologisehen Verhültnissen der Eruptivgesteine ; insbesonders ob die ver- 

schiedenen Trachyttypen auch verschiedenen Eruptionen entsprechen und die 

Verbreitung der einzelnen Typen. Er bespricht zu diesem Zwecke die petrogra- 

phische Gruppirung Prof. A. KocHs und classifizirt die Andesite von Rodna in fol- 

gender Weise : 

I J 1. Rhyolitisehe Ouarz-Biotit-Andesite. 

" ] 2. Granitoporphyrische oder porphyrische Ouarz-Biotit- Andesite. 

J 3. Amphibol-Andesite. 

I 4. Amphibol-Augit- Andesite. 

Die granitoporphyrischen Ouarz-Biotit-Andesite sind auch als die Wegweiser 

der Verbreitung der Erzegünge zu betrachten. 

Nachdem der Verf. die interessanteren Resultate seiner mikroskopischen 

Untersuchungen mittheilt, beschliesst er seine Abhandlung mit der Beschreibung 

der tektonischen Verhültnisse der Rodnaer Alpen. Er weist nach, dass von den 

ehronologiseh unterseheidbaren drei Gruppen der krystalliniscehen Schiefer die die 

101 
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unterste Schichte bildenden körnigen Muscovitgneisse oder Biotitgneisse in der 

Bildung des Gebirges kaum eine Rolle spielen; dagegen bilden die Muscovit- 

Biotit-Glimmersehiefer einen müchtigen Complex und bilden die starke Sohle des 

Gebirges. Die Kalkschiefer und Amphibolschiefer treten am kücken des Gebirges 

als ansehnliche Zone auf, über welche die müchtige Gruppe von Muscovit-Glim- 

merschiefer folet. Die krystalliniscehe Masse herrscht, abgesehen von den Gneissen, 

auf der südlichen Seite unverhültnissmüssig vor. 

Die mitgetheilten Profile geben uns über die geschilderten tektonischen Ver- 

hültnisse, zugleich von dem schichtenstörenden Hinfluss der Andesit-Eruptionen 

ein auschauliches Bild und demonstriren zugleich die am Gebirgsrücken beobach- 

teten Verwerfungen, die Schichtenfaltungen an der nördliehen Seite, die auf die 

Achse des Gebirges fallenden Faltungen und das Verhültniss der eruptiven und 

jüngeren Sedimentürgesteine zu den krystallinischen Sehiefern. Die geologirche 

Karte die Verbreitung der Haupteruppen der krystallinischen Schiefer, der Kreide 

zeigt des Bocöns und schliesslich der Andesite. 

Pgimics befolgt bei der chronologisehen Gruppirung der krystallinischen 

Schiefergesteine eine, ein wenig übermüssige Detaillirung und Absonderung und 

jene Annahme, dass die petrographische Gruppirung mit der chronologisehen 

Ausbildung der krystallinischen Schiefer zusammenfalle, ist hier nicht ganz zu 

beweisen. 
Charakteristisch für die Muscovitschiefer ist, dass sie ausser Amphibol und 

den auch makroskopisch sichtbaren Turmalin und Granat mikroskopisch noch 

Magnetit, Titanomorphit, Rutil, Pistazit, Sillimamat, Titamit und Feldspath 

erkennen lassen. 

In dem secundüren Amphibol enthaltenden Muscovitsechiefer fand PRrmIcs 

ausser den normalen Gemenetheilen noch andere 16 Mineralien, u. z. (Granat, 

Magnetit, Biotit, Chlorit, Apatit, Epidot, Sillimamit, Rutil, Titamit, Háamatit, 
Pyrit, Zoizit, Ottrelith, Graphit, Titanomorphit und Feldspath; von denen der 

bei uns weniger bekannte Ottrelitlv (wahrscheinlich Chloritoid ? Ref.) und der 

/oizatt hervorzuheben sind. 

Interessant ist auch der Fibrolith- Muscovitsehiefer, dessen Fibrolith sowie 

auch der Brookit, den Pgimics im rhyolitischen Ouarz-Biotit-Andesit bei Szt.- 

György als Neuigkeit entdeckte, eine eingehendere Beschreibung verdient hátten. 

Verf. hat ferner aus gut ausgebildeten Feldspathen Práparate verfertigt, an 

denselben Extinctionsmessungen ausgeführt, die ihm als Resultat ergaben, dass der 

Feldspath der guarzarmen Biotitandesite Andesin, dagegen der Feldspath der 

guarzreicheren Biotitandesite Andesin und Labradorit seien. 
Dr. TH. SZzoNTAGH. 

(17.) J. Nora: Ueber die bisher erztelten Resultate und die Aussichten von 

Petroleumschürfungen in Ungarn. (Vortrag gehalten am mont. hüttenm. 
und geol. Congress zu Budapest i. J. 1885. 15 5.) 

Der Verf. weist nach, dass die Karpathen diesseits und jenseits aus petro- 

graphisch und paláontologiseh übereinstimmenden Schichten gebildet sind und 

bespricht schliesslich die einzelnen Petroleumvorkommen in Ungarn. Er beginnt 
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mit denen des Neogens. Dragomcr im Com. Máramaros stimmt in tektonischer 

Beziehung vollkommen mit dem auf galizischer Seite liegendem Boryslaw über- 

ein, wie dies Verf. in mitgetheilten Profilen nachweist. Bei Recsk (micht Röczk! 

Ret.) im Com. Heves enthült der Rhyolittuftf öpuren von Petroleum; die Schür- 

fungen blieben aber noch ohne Resultat. 

In den mitteleocánen Amplusylenschiefern von Hosetavicz (Com. Zemplén) 

und Soosmezó (Uom. Háromszék) stiess man auf reiche Petroleumspuren ; aber 

eine nennenswerthe Menge kommt auch hier nicht vor. 

Die zwischen den Menilitschiefern und den tiefsten eocinen Sandsteinen 

befindlichen und Nummuliten enthaltenden sogenannten Libusza-Sandsteine bilden 

hinsichtlich der Petroleumgewinnung einen ausgezeicehneten Horizont. Dieser 

Horizont ist im Máramaroser Comitate in ausserordentlicher Müchtigkeit ent- 

wickelt und mit Petroleum gesüttigt, vorzüglich in der Umgebung von Konyha, 

Dragomeér, Selistye, Szacsal. 
Bezüeglich der tektonischen Verhültnisse einiger dieser Orte áussert sich der 

Verf. ausführlicher und gibt das geologische Profil von Konyha und Szacsal. An 

letzterem Orte gewinne man gegenwürtig durchschnittlich 300 Klg. Oel, dessen 

sp. G. bei 122 R. 0-83 (37—39 B) betrágt ; das Oel ist reich an Paraffin und gibt 

beilüufig 6097/9 Leuchtöl, 
Bei Luch im Com. Ung kommt das Petroleum im cretaceischen Sandstein 

vor. Dasselbe ist reich an Paraffin, sein sp. G. ist 0-87 und enthült beilüufig 40"/0 

Leuchtöl und 20"/, Schmierfett. 8 

Der Verf. bespricht noch das Oelvorkommen von Soósmező und erwühnt 

Zsibó und Udvarhely als der Beachtung werthe Orte. 
In seinem Schlussresumé gibt der Verf. seiner Ansicht Ausdruck, dass in 

Ungarn ebenso reiche Petroleumschütze verborgen sind, wie in dem benachbarten 

Galizien. G. 

(18.) Jos. PanFrx: Der Goldbergbau Siebenbürgens. (Vortrag gehalten am 

mont.-hüttenm. und geolog. Congress zu Budapest i. J. 1885. 14 8.) 

Der Verf. gibt kurz die Geschichte des siebenbürgisehen Goldbergbaues. 

Der Schwerpunkt desselben liegt in den Comitaten Alsó-Fehér und Hunyad. Im 

ersteren hat das Bergbaurevier von Abrudbánya- Verespatak eine Ausdehnung von 

kaum 359 Hectaren und stehen dort gegenwürtig 176 Bergbaue in Betrieb, die 

jührlich Gold-Silber im durchschmittlichen Werthe von 1.000,000 Gulden liefern. 

Die gewonnenen Erze werden in drei Kategorien getheilt: a) (roldstujen d. i. 

solche reiche Erzstücke, auf denen man das gediegene Gold mit freiem Auge bemer- 

ken kann ; b) Scheidrerze, in welchem man das Güldisch-Silber nicht in als Frei- 

gold. sichtbaren Körnern, sondern mit Fahlerz, Bleiglanz und Schwefelkies ver- 

mengt vorfindet ; c) Pocherze, deren Gold- und Silbergehalt in 1000 Kg. 072—1 Kg. 

betrügt. 

Das nüchst wichtige Hauptgebiet des Goldbergbaues im Com. Alsó-Fehér 

bildet das Bergbaurevier Bucsum-Zalatna. Die Gönge kommen hier in Grünstein- 

trachyt vor und enthalten metallisehes Gold. In demselben Comitate ist noch das 

Grubenfeld Jakob und Anna von Botes zu erwühnen. Die Günge kommen hier 
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im Karpathensandstein vor und bildet auf ihnen das freie Gold Linsen und 

Butzen manchmal von betrüchtlicher Ausdehnung. Es kommt dort auch Fahlerz 

vor, von dem ein Meterzentner 2 Klg. reines Silber, Gold aber nicht enthült. In 

der Umgebung der Gemeinde Bucsum stehen noch 43 kleinere Baue in Betrieb, 

von denen die cConcordiav Erwáhnung verdient. 

Nicht weit von Zalatna, in der Gemeinde Trimpoel ist der Bergbau von 

Faczebaja, dessen tellur- und goldhültige Gönge in Karpathensandstein vorkom- 

men. Im Comitate Hunyad sind drei Bergreviere. Im ersten, in dem von Nagyág 

wurden seit 1748 silberhültiges Gold im Werthe von 27 Millionen Gulden gewon- 

nen. Im Bergrevier Bojcza ist man gegenwürtig in den Bergbauen von Bojcza und 

Kajanell mit Aufschlussarbeiten beschaftigt. Im Bergbezirke von Körösbánya sind 

gegenwürtig nur die Bergbaue von Ruda (Zwölf Apostel) und Kristyor (H. Johan- 

nes Evangelist). Die im Grünsteintrachyt vorkommenden Günge des ersteren ent- 

halten per Tonne 10 Gr. Güldiseh-Silber und betrügt der jáhrliche Ertrag 

60—80 Klg. Güldisch-Silber. 

Der einst blühende Bergbau von Offenbánya im Com. Torda-Aranyos vege- 

tirt heute nur mehr. —t. 
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BERICHTE 

UBER DIR SITZUNGEN DER UNGARISOHEN GEOLOGISOHEN GESELLSOHAFT. 

I. SITZUNG VOM 2. MÁRZ 1887. 

Vorsitzender : Prof. Dr. J. v. SzABó. 

Die Reihe der Vortráge beginnt Prof. J. A. KRENNER, der wüber farblosen 

Sphalerit aus Schweden und einen neuen Fundort des Pseudobrookits spricht. 

Amnf einem Jacobsit von Jacobsberg (Wermland, Schweden) entdeeckte er 

wasserhellen Sphalerit, der bisher nur aus New-Jersey bekannt war. Er bespricht 

detaillirt die krystallographischen und physikalischen Bigenschaften des von ihm 

studirten Minerals, sowie die Aetzungsversuche. Er zeigt ferner Pseudobrookit 

vor, den er auf der festen Lava des Vesuvs vom Ausbruche des Jahres 1872 ent- 

deckte. Der Hiündler, der das Exemplarin Handel brachte, erwáhnt von demsel- 

ben nur zwei neue Mineralien ; námlich Grypliolht und Bellonesia. Der Vortra- 

gende fand aber noch dünne, dunkle Nöüdelehen, die sich als Preudobrookit 

erwiesen, und meint, dass nach einer gründlichen Untersuchung, die er auszufüh- 

ren beabsichtigt, die Bellonesia genannten Krystalle sich auch nur als Pseudo- 

brookit erweisen werden. Bezüglich der systematischen Stellung des Pseudobrookit 

theilt Vortragender schliesslich seine eigene Ansicht mit. 

Kant Zimányi bespricht amerikamische Anglesite und Salzburger Epidote, 
die sich in der Sammlung des ung. National-Museums zu Budapest befinden. 

1. Trujillo, Mine Foderoso ( Feru ). Die kleinen Andesite kommen auf einem 

bleiháltigen Erze in kleinen, scehwach glánzenden, spitzen Pyramiden, zum Theil 

von Antimonocker umwachsen vor. Die Pyramiden sind gebildet von y . (122). P2, 

was beim Anelesit bisher nur in Combinationen bekannt war. 

2. Agumarca, Prov. Cajatambo, Mine d" Irismachay ( Feru ). In den Hohl- 

rüumen des Dürfeldit sitzen kleine diamantelünzende Anglesit- Krystalle. Die Com- 

binationen sind zum grössten Theile süulenförmig, und zwar nach o . (011) . P co 

mit den Gestalten c . (001) . oP, b . (010) . coPoo, m . (110) . coP, n . (120) . coP2, 

0.(011).Poo, d . (102) . $Poo, z . (111) . P, y . (122) . P2, x..(144) . PA. 

3. Cerro de Ameca, Jalisco ( Mexiko). Die wasserhellen, stark glünzenden 

Anglesite sitzen auf einer dunkelbraunen ockerigen Limonitrinde. Die Krystalle 

sind kurzsáulig, die Combinationen : m . (110) . coP, 4. (102). $Poo, z . (111) . P, 

ünd Gs(001eNob: 

4. Ipidot aus dem Achenthal ( Saleburg). Die pistaziagrünen und vollkom- 

men durchsichtigen Krystalle sind einem Gemenge aus Epidot und sechwürzlich 

grünem Amphibolin Gesellschaft von dunklem Diopsid und wenig Albit auf- 
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gewachsen, Ihre Gestalten: M . (001). oP, T . (100) . co8Boo, P . (010) . coRoo, 

w, (104) . 4Boo, s. (103) . jRBoo, i . (102) . $Boo, r.. (101) . Boo,1. (201) . 2R co, 

a. (101) . —Boős, h . (201) . — áésá o : (OM Bose: (OD áRoso út (20 

esP2 iz. (0 Saba . (120) 50582 mm. (11): B. d (221) . 2Btya (2108 282. 

SG SZALL óz B el 113) B, 

Epidot von Hollersbach ( Salzburg). Die beiden untersuehten Krystalle 

sind Hé T . (100)... c08Boo Zwillinge.  Ihre Gestalten: M . (001) . oP, T . (100). 

so eSo st ba (010 zsoRiSs uit (192) SOT SB (203) sZ BSSy EN T00 ke BESI 

(201). 2-Bos, h , (201). —28oe, € (101 7—Bős, o (014) Bos, z . (110) . co P, 

TAT REGESZ SP EDEN BB] KEZEK ZZ SE ee 11485 § B. 

LupwriG PETRIK theilt seine technologiscehen Untersuchungen wüber die 

ungarlándischen Porzellanerden, mit besonderer Berücksichtigung der Rhyolith- 
Kaolines mit. 

Das Material, welches den Gegenstand der Untersuchungen des Vortragen- 

den bildete, wurde von der kel. ung. geol. Anstalt gesammelt. Dasselbe ist das 

Verwitterungsproduct des Feldspathes granitischer, gneisshültiger und porphyr- 

artiger Gesteine. EKechter Kaolin kommt in Ungarn nicht vor. Die daselbst gefun- 

denen reinen weissen Thonarten rühren meistens von Rhyolith her, und weichen 

vom eechten Kaolin nicht nur hinsiehtlich ihrer physikalischen BHigenschaften, son- 

dern auch ihres Fundortes ab, der gewöhnlich secundür ist. Aus den ihm zur Ver- 

fügung gestandenen Material von Kovászó, Nagymihály, Telkibánya, Dubrinics 

und Beregszász erzeugte nun der Vortragende Proben von hartem Feldspathpor- 

zellan und von nach englischer Manier hergestelltem Knochenporzellan. Das Mate- 

rial erwies sich zur Porzellanerzeugung vollkommen geeignet, und würe es als 

a Rhyolith-Kaoliny zu bezeichnen. 

Der Vortragende theilt ferner mit, dass er noch mit fölggnden Materialien 

Versuche anstellte, u. zw. mit Ouarzmehl aus dem Sande von Gran, welcher bei 

der Porzellanfabrikation gut verwendbar ist ; mit der kaolinartigen Erde vom Leo- 

poldsfelde bei Budapest, welche zur Erzeugung von rohem Porzellan oder Halb- 

porzellan geeignet ist und schliesslieh mit Rhyolith von Körmöczbánya, der bei 

der Porcellanfabrikation als Ersatzmaterial für Ouarz und Feldspath brauchbar ist. 

L. v. Lóczy bemerkt, dass das Wort xKaolinms; chinesisehen Ursprungs sei 

und so viel wie Gebirgssattel bedeutet. Auch in China gewinnt man das Material 

zur Porzellanerzeugung stellenweise auf secundárer Lagerstütte. 

Der Vorsitzende bemerkt, dass besonders die weissen Thone in einzelnen 

Füllen auch Schwefelsüure enthalten ; worauf PETRIK erwiedert, dass ihm dieser 

Umstand bisher entgangen, von nun aber seiner Aufmerksamkeit gewürdigt wer- 

den soll. 

Zur Wahl als ordentliche Mitglieder werden folgende Herren empfohlen: 

Dr. EugGEx VawxGEL, Assistent an der Universitát Budapest; empf. durch den 

e. Secr. Dr. M. SrauB; 

Lupwia Zokxóczv, Lehrer in Ujvidék ; empf. durch das gr. M. PAUL BALLA ; 

ALEXANDER PHILepPovITS, Bergdivrector in Majdán; empf. durch das o. M. DEx. 

MILETITS ; 

Földtani Közlöny, 1887. XVII. köt, 90 
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LupwIG PETRIK, Professor an der Staats-Industrie-Mittelschule zu Budapest; 

empf. durch den e. Secr. Dr. M. SrauB ; 

JOHANN BAxos, suppl. Gymnasialprofessor zu Budapest ; empf. durch den e. Secr, 

Dr. M. SrauB. 

IT. SITIZUNG VOM 6. APRIL 1887. 

Vorsitzender : Prof. Dr. J. v. SZABÓ. 

Der Vorsitzende begrüsst Herrn Dr. LA SzaJNoHA, Professor der Universitát 

Krakau, als Gast der heutigen Versammlung. 

Zur Wabl als ordentliche Mitglieder werden folgende Herren vorgeschlagen: 

KARL BaumERru, Bergbeamteter zu Bartos-Lehotka; empf. durch das o. M. F. 

HELuvIG ; 

STEFAN Kupxcz, kel. ung. Bergbeamteter zu Körmöczbánya ; empf. durch das o. M. 

F. HELLvIG ; 

GUSTAW SCHERFFEL, kel. ung. Bergrath zu Budapest; empf. durch das A. M. 

A. GESELL. 

Die Reihe der Vortráge eröffnet AuGusr FRaANSzzNAv, der einen xBeitrag zur 
Kenntniss des Untergrundes von Budapest giebt., Nach dem Schlimmen des Mate- 

rials, welches er aus den Bohrlöchern der Grundfláche des zu erbauenden Stünde- 

hauses erhielt, fand erim Rückstande Ouarzkörner, Opalsplitter, Granaten, Kohlen- 

theile, Giimmmerbláttehen, Pyritausscheidungen, BEisentheilehen und organische 

Reste. Letztere sind zum grössten Theile die Kalkgehüuse von [oraminiferen, 

in geringerer Anzahl fanden sich Muscheln und Schnecken; noch seltener Reste 

von Crustaceen und Fischen ; schliesslich der Same einer Pflanze. Aus der Verglei- 

chung dieser Fauna mit der anderer Localitáten ging hervor, dass die fraglichen 

Schichten mit den Schichten 24563 bis 30281 Meter des artesischen Brunnens 

im Stadtwáldchen von Budapest übereinstimmen. 

Junius Norn theilt seine Beobachtungen und Erfahrungen über die a Fetro- 

leumgewinnung in Ungarn mit. An vorgelegten Profilen weist er nach, dass die 

Schürfung vorzüglich an den in der Nühe der antiklinalen Schichten liegenden 

Punkten den meisten Erfolg verspricht. Die Petroleumansammlung ist bei Sattel- 

und Faltenbildungen in Folge des Druckes und der Trennung der Sehichten am 

vollkommensten. 

Der e. Secretár Dr. M. Srauz legt eine Arbeit des o. M. Dr. Sam. horn vor, 

betitelt: alJeber die einstigen (rletscher auf der Nordseite der Hohen Tátra. 
SrauB gibt bei dieser Gelegenheit ein Resumé über die seit ZEuscHNER in den Kar- 

pathen und in Ungarn ausgeführten Beobachtungen über die Biszeit in Ungarn. In 

den Jahren 1885 und 1886 hat sehliessliceh Rorn die Gletseherspuren auch im gali- 

ziscehen Theile der Karpathen untersucht und kann nun die Beobachtungen 

PaRrscws theils berichtigen, theils ergünzen. [Mm 0 Javorinka-Thale betrug die 

Michtigkeit des Gletschers stellenweise mehr als 100Meter. Das Ende desseiben ist 

nicht im Javorinka-Bache zu suchen, sondern auf dem denselben links begrenzenden 
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breiten Hovamcova  benannten Bergrücken über der 1037 Meter hohen Kuppe zu 

suchen. Auch im Bialka-Thale fand RorH, dass der mehr als 260 Meter michtige 

Gletseher nicht dem nach Nordost gerichteten Laufe des Thales folgte, sondern 

seinen nördlichen Weg behaltend, mit seiner Linksseite auf den Russinova polana, 

benannten breiten Bergrücken drang ; wáhrend seine Rechtsseite beilüufig 130 Meter 

tiefer auf der rechten Seite des Thales seine müchtige Seitenmorüne ablagerte. Der 

Gletscher trennte sich dann bei der Sügemühle von Lysa in zwei Arme, von denen 

der eine über die Kuppen (Goly (1023 Meter) und Glodowka (1171 Mtr.) ging und 

nicht weit von letzterer sein Ende erreichte ; der zweite verblieb aber in der Thal- 

sohle und endigte nicht weit von Iiysa in einer Höhe von beilüufig 930 Meter. In 

diesem Thale ist der grösste Gletscher der Hohen Tátra. 

Im Nebenthale Rosztoka, in dessen Hintergerunde die fünf polnischen Seen 

mit dem Wasserfalle Sziklawa liegen, sind scehöne Gletscherschliffe háufig. 

Die Endmorüne ist im Sucha-woda-Thale gut erhalten ; dasselbe vereinigt 

sich mit dem Panszezycza-Thale, mit dem es zusammen eine Ausbreitung von 

22 Km. erlangt; die Michtigkeit seines Gletsehers betrug aber wohl mehr als 

900 Meter. Derselbe ist auch dadurch bemerkenswerth, dass er nördlich von der 

Kopa Magory auf das linke Ufer überschritt und einen starken Arm in das benach- 

barte Olcgyszko-Thal sandte. Die Wasserscheide zwischen den Thülern Sucha- 

woda und Panszezyeza ist in einer Höhe von beiláufig 1690 Meter an überall mit 

Gletschertrümmern bedeckt: es war dieser Rücken wahrscheinlich die Mittel- 

morüne der Gletscher der beiden Thüler. Der Gletscher des Sucha-woda-Thales 

endigte in einer Höhe von 1042 Meter. 

Die Seitenmoráne des Gletschers des Bysetre-Thales wurde zuerst von 

ZEuscHNER 1855 erkannt und damit der Anstoss zu ferneren Forschungen in den 

Karpathen gegeben. 

Das Becken des Sees Szmrecgyn im Koszcieliszko-Thale ist aus den ver- 

einigten Seitenmorünen der Gletscher der Thüler /omanova und Csarny Duna- 

Jecz hervorgegangen. 
Der zweite Secretár THomas SzowxragH bespricht das von LUDWIG CSEH 

angewandte neue Verfahren beim Coloriren geologiseher Karten und seine 

Beobachtungen aus der Sehwefelgrube von Kalikna (Com. Zólyom). 

L. Csen colorirt seine Karten mit Oelfarbe auf solche Weise, dass etwaige 

Fehler aus denselben mit dem Radirgummi entfernt und ohne ferneren Nachtheil 

aufs neue Farbe aufgetragen werden kann; selbst mit Aguarellfarben, Tusch und 

Tinten kann man auf die mit Oelfarbe aufgetragenen Stellen zeichnen oder 

selireiben. Csen hat bis jetzt noch nicht sein Verfahren mitgetheilt; aber Vortra- 

gender meint, dass sich dasselbe wohl nur auf rein geologischen Karten ohne 

topographische Unterzeichnung und beim Coloriren grösserer Flüchen mit Erfolg 

wird anwenden lassen. E 

Dr. Tu. Szovraan legt ferner zwei in technischer Beziehung gut verwend- 

bare Thone aus dem Comitate Zólyom vor. 

Der eine findet sich bei Szliács; der andere bei Farkasfalva; beide sind 

von grobem Kiesel bedeckt und wahrscheinliceh Verwitterungsproducte des die 

. hohe c Polánas umgebenden Granites und Gneiss. Gegenwürtig werden sie in zwei 

Chamote- und Steingutfabriken mit gutem Erfolge verarbeitet. 

207 
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Jon. Kocsrs legt die von Prof. M. v. HANTKEN aus den ungarischen Con- 

gerien-Schichten stammende neue Schneckengattung Tinnyea Vásárhelyi vor ; 

im Anschluss daran bemerkt Dr. J. Permnó, dass er bei Laáz im Com. Arad die 

Abdrücke ebenso erosser Schnecken fand, die ihrer Form nach Melania Escheri 

zum Vertauschen ülhnlieh sind, doch ihrer Grösse nach HANTKEN S nenuem Genus 

zuzuzüáhlen seien ; leider ist aber der charakteristiseheste Theil, die Mundöffnung 

noch unbekannt. ] 

III. SITZUNG VOM 4. MAI 1887. 

Vorsitzender : Prof. Dr. J. v. SzABó. 

Nach Authenzitirung des Protokolls der Fachsitzung vom 6. April 1887 wird 

Herr Anxros TscHEpuL, Inspector der Steinkohlengeruben der Pester Steinkohlecn- 

bergbau- und Ziegelfabriks-Actiengesellsehaft zum ordentlichen Miteliede, empt. 

von A. M. Arnex. GEsELL, gewühlt. Die Reihe der Vortráge eröffnet 

Dr. Joszr SzaBó, indem er kurz eiüber die Eispertodes spricht und eine 

Sammlung von in Sachsen gefandener a Dreikanterv vorzeigt. 

Dr. Junius Pernő zeigt im Anschluss an die vormonatliche Sitzung die von 

ihm in den pannonischen Schichten bei Laáz im Com. Arad gefundenen an Melania 

Escheri erinnernden Fossilien vor, die aber ihrer auffallenden Grösse nach an 

HANTKEN s Tinnyea Vásárhelyii erinnern und wenn in unversehrtem Zustande 

gefunden würden, vielleicht sogar mit derselben identisch sind. 

Der Vortragende legt noch die von dem o. M. A. Kazzcsisszky aus Ober- 

italien eingesandten Photographien vor, die das Zerstörungswerk des Jerdbebens, 

welches jene Gegenden in jüngster Zeit heimsuchte, darstellen. 

Jun. Haravárs bespricht vdie geologischen Verhültnisse des Bohrloches des 
artesischen Brumnes der Stadt Szentes., Die Bohrungen führte Ingenieur BÉLA 

Zsriamonpy durch. Die Tiefe des Bohrloches betrügt 31386 Meter und liefert das- 

selbe 0-5 Meter über der Erdoberfláche töglich 354240 Liter Wasser. Das Bohr- 

loch geht durch die abwechselnden Schichten von Sand und Thon, deren oberste 

dem Alluvium : die mittleren dem Diluvium ; die unteren aber vom 220. Meter an 

dem Neogen u. z. dem sogenannten levantinischen Horizont angehören. Der Vor- 

tragende betrachtet sie als die Sedimente eines Süsswasser-Binnensees. Viele 

Schichten enthalten organische Reste ; die am besten erhaltenen und interessan- 

testen aber geben diejenigen der levantinischen Schichten, die es nun zweifellos 

machen, dass letztere an dem Aufbaue des Untergrundes des grossen ungarischen 

Beckens Antheil hatten. Der Vortr. legt die Fossilien, unter denen mehrere neue 

Arten vorkommen und die schematisch zusammengestellte Schichtenreihe des 

johrloches vor. 

Dr. KARL Mungaxözx legt die von ihm ausgeführte ckhemische Analyse des im 
Bohrloche des artesischen Brunnens von Szentes gefundenen Viviamit vor und 

bespricht die Versuche, die er behufs Verwerthung zu Beleuchtungszweecken der 

aus dem artesischen Brunnen vön Püspök-Ladány entströmenden Gasa angestellt. 

Jose Loczka legt das Resultat der chemischen Analyse des Arsenopyrit 
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von Avala in Serbien und einiger. ausgeführter Versuche mit Arsenopyrit und 
Löllingit vor. 

Zum Schlusse bespricht Dr. M. SraAu8 die neueste Arbeit Dr. Jon. Fenxxs 

in Leipzig über in Ungaitn gefundene fossile Hölzer. Das eine gehört Cupressinonry- 

lon pannonicum, Ver. an und gewinnt einestheils dadurch an Interesse, dass es 
seine Rinde wohlerhalten besass ; andererseits wieder dadurch, dass es Dr.. FRANZ 

SCHAFARZIK auf der südliehen Seite des Blocksberges bei Budapest fand, wo der 

dem obersten Bocön angehörige cOfner Mergeb sich abgelagert hat und kommt 

so diesem Coniferentypus, wenn das Stammfragment er thatsüchlich in dieser 

Schichte gefunden wurde, was sich leider heute nicht mehr mit Sicherheit 

constatiren lüsst, ein höheres Alter zu, als man bisher annahm. Das zweite von 

Dr. Fenix untersuchte Sötammfragment brachte [L. Lóczy aus der Umgegend von 

Kristyor im Com. Hunyad aus dem dortigen Karpathensandstemi mit. Es ist ein 

neuer durch seine grossen Gefüsse auffallender Lauraceen-Typus. Ferix benannte 

es Perseogrylon antiguum. 

I. AUSSCHUSSSITZUNG VOM 2. MAÁRZ 1887. 

Vorsitzender : Prof. Dr. J. v. SzaBó. 

Nach Erledigung einiger wenigen laufenden Angelegenheiten wurde beschlos- 

sen, dass der restliche Theil der geologiscehen Karte von Sehemnitz um den Preis 

von 8 fi. ö..W. per Exemplar zum Verkaufe ausgeboten werde. 

II. AUSSCHUSSSITZUNG VOM 6. APRIL 1887. 

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. SZABó. 

Der e. Secretür gibt Nachricht von dem Hinscheiden des o. M. WILHELM 

VaRaGa, Bezirksriechter in Szászkabánya ; das mit Bedauern zur Kenntniss genom- 

men wurde. 

Der Secretür zeigt ferner den Austritt zweier Mitelieder an. 

W. T. BLawsFogp, H. DEcHENx, G. CAPELLINI, A. DAUBRÉE und E. HÉBERT 

senden ihren Dank für die Wahl zu Ehrenmitgliedern der Gesellschaft. 

Der Ausschuss nimmt das angebotene Tauschverháltniss mit der Redaction 

der a Ungarischen Montam- Industrie- Zeitung an und folgt dem a Comité Geologigue 
de la Russiev die angesuchten Publicationen aus. 

Der Aufruf des Comités der Allgemeinen Ausstellung von Német-Palánka, 

und das Circular des Curatoriums der Thompson-Elisabeth Fundation wird zur 

Kenntniss genommen. 

Der Filialverein sendet die Berichte seiner Sitzungen ein und empfiehlt fol- 

gende Herren zur Wahl als ordentliche Mitglieder : 

JOHANN KAMENÁR, kel. Bergingenieur-Assistent, Szélakna ; 

JoseF LupwIiG, kgl. Bergpraktikant, Szélakna ; 
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GeErza SZÉLES, kol. Bergpraktikant, Selmeczbánya ; 

Junius Jákó, Hilfsprofessor an der kel. Akademie, Selmeczbánya ; 

IGwaz Csra, Hilfsprofessor an der kel. Akademie, Selmeczbánya ; 

Gusrav PIczEKk, kel. Bergpraktikant, Selmeczbánya ; 

Junius STEMPEL, kel. Berepraktikant, Vihnye : 

KAR Kgurkorszky, Hüttenbeamteter, Selmeczbánya. 

Der Ausschuss erlediet noch einige laufende Angelegenheiten. 

III. AUSSCHUSSSITZUNG VOM 4. MAI 1887. 

Vorsitzender : Prof. Dr. J. v. SzaABó. 

Der Secretár brachte es dem Ausschusse zur erfreulichen Mittheilung, dass 

das hohe Ministerium für Cultus und Unterricht die der geologischen Gesell- 

schaft vom hohen Landtage für das Jahr 1887 votirte Staatsunterstützung (1000 

Gulden ö. W.) bereits angewiesen hat. Der Ausschuss besehliesst conform dem 

Vorschlage der von ihm schon früher ausgesandten Commission, das erhöhte Hin- 

kommen der Gesellschaft einestheils zur reichlicheren Ausstattung seines Organes, 

des Földtani Közlöny ; ferner zur Unterstützung kleiner geologischer Aufnalmen 

oder Aufsaammlungen zu verwenden; sehliesslieh aber die etwa zu erzielenden 

Ersparnisse zur baldigen Herausgabe der geologisehen Karte Ungarns zu ver- 

wenden. 

Der Prásident legt das Schreiben GuIsEPPE MEwNEGHINrs vor, in welchem 

sich derselbe für die Wahl zum Khrenmitgliede bedankt. 

Nachdem noch Dr. Mokirz Sraue seinen Beitritt als gründendes Mitglied 

anzeigte, wurden noch einige laufende Angelegenheiten erledigt. 
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ÁMTLICHE MITTHEILUNGEN AUS DER KGL. UNG. GEOL. 

ANSTALT. 

Geschenk. Die bewáhrte Freigebigkeit des Herrn A. v. Sxzxmszy hat die 

Sammlung der Anstalt auf s neue bereichert. Es geschah dies durch Ankauf der in 

dynamo-geologischer Hinsicht wichtigen und aus typischen Exemplaren beste- 

henden Sammlung, die Dr. G. Marrntagp, Assistent der geologischen Sammlung in 

Zürich, von Schweizer Fundorten zusammengestellt hat. In derselben finden sich 

gestreckte (Gresteine, gefaltete Schichten, gedrückte Petrefacten, Rutschfláchen, 

von Gletscnern geritzte Felsstücke, durch BPlitzschlag verursachte Verglasung, 

besonders interessante Schweizer Gesteinsstücke u. s. w. VOT. 

 Programm der geologischen Detail-Landesaufnahme für das Jahr 1887. 

Das von der Direction der kel. ung. geol. Anstalt dem hohen Ministerium für Land- 

wirthschaft, Industrie und Handel unterbreitete Programm der geologischen Lan- 

dosaufnahmen für das Jahr 1887 wurde von Sr. Excellenz mittelst Erlasses Zahl 

24,272 approbirt. Auf Grund desselben werden die Geologen des Landesinstitutes, 

denen sich auch die Herren Dr. A. Kocn, Universitátsprofessor in Klausenburg und 

L. v. Lóczv, Professor am kgl. Polytechnicum in Budapest, die auch für dieses 

Jahr ihre Mitwirkung dem Institute angeboten, anschliessen, in zwei Sectionen 

getheilt, im laufenden Sommer ihre Detailaufnahmen in jenen Gebieten fort- 

setzen, wo sie dieselben im Vorjahre unterbrachen ; und zwar wird 

die erste Section, deren Leiter der kel. ung. Chefgeologe Dr. KARL HoFMANN 

und deren Mitglieder der kel. ung. Sectionsgeologe Dr. Jurrius Pernó, der kgl. 

ung. Hilfsgeologe Dr. THEopoR Poserwirz, die Professoren Dr. A. KocH und 

L. v. Lóczy sind, in den Comitaten Arad, Bihar, Máramaros, Szolnok-Doboka, 

Kolos und Torda-Aranyos ihre Aufnahmen ausführen u. z. wird 

Dr. KARL Hormaxna, kel. ung. Chefgeologe zuerst das vom Vorjahre übrig- 

gebliebene kleinere Gebiet von Szolnok-Doboka kartiren und nach Beendigung 

dieser Arbeit das Studium des sich an das von dem Sectionsgeologen JAKOB 

Maryasovszky entlang der Sebes-Körös aufgenommene Gebiet anschliessenden 

beginnen ; i 

der Sectionsgeologe Dr. J. PerHőó wird seine Aufnahmen entlang der Feher 

Körös fortsetzen; Prof. L. v. Lóczy das südlich davon liegende gebirgige Gebiet 

entlang der Maros aufnehmen ; Prof. Dr. A. Kocn die im Vorjahre begonnene 

Aufnahme des Sectionsblattes von Torda beendigen ; schliesslich das fünfte Mit- 

glied der Section, Dr. TH. Posewirz kel. ung. Hilfsgeologe, wird vor allem unter 

Führung des Chefgeologen Dr. K. Hormawsx sich mit den durch die vorjáhrigen 

Aufnahmen des letzteren so vorzügliech aufgesehlossenen geologischen Verhült- 

nissen entlang des Szamos-Durchbruches bekannt machen ; und dann die Aufnah- 

men auf dem Petroleumgebiet der Máramaros, insbesonders in der Umgebung 

von Körösmező beginnen, um die von der Wiener k. k. geol. Reichsanstalt im 

südöstlichen Theile von Galizien und entlang der Karpathen bis Munkács aus- 
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geführten Aufnahmen mit den von der kel. ung. geologischen Anstalt in den 

Comitaten Szilágy-Szatmár unternommenen in Connex zu bringen und zugleich 

der im dieser Gegend in neuerer Zeit immer lebhafter werdenden Petroleumschür- 

fung elne sichere Basis zu verschaffen. 

Die eweite Section, deren Leiter der kel. ung. Chefgeologe TGHG v. Rorn 

und deren Mitglieder die kel. ung. Hilfsgeologen Jurrus Haravárs und Dr. FRaNsz 

OCHAFARZIK sind und welcher sich auch der Director Jornanw Böckn, kel. ung. 

Sectionsrath, anschliessen wird, wird in Südungarn, im Comitate Krassó Szörény 

ihre Aufnahmen vom Vorjahre fertsetzen, u. z. der kgl. ung. Chefgeologe LuDwIG 

v. RorH in der Umgebung von Steterdorf ; der kgl. ung. Hilfsgeologe J. HALAvÁTS 

von Dognácska-Vaskó und der kel. ung. Hilfsgeologe Dr. F. ScCHAFARZIK von 

Mehádia ; sehliesslieh wird der Dir. J. Böcgknm nach Beendigung seiner amt- 

lichen Functionen am Institute und nach Besuch der beiden Sectionen in ihren 

Gebiete die ihm übrig bleibende Zeit zur Aufnahme des mesozooischen /uges von 

Szászka- Moldova in der Umgebung von Szászkabánya verwenden. 

Der Montan-Chefgeologe der Anstalt, ALExANDER GEzELL, kel. ung. Berg- 

rath, wird seine Aufnahmen im Erzbaugebiet von Körmöczbánya (Kremnitz) fort- 

setzen, u. z. theils gegen Turcsek, theils auf dem von dem bisher aufgenomme- 

nen Gebieten südlich liegenden Terrain, in welches auch der im Bau begriffene 

Kaiser- Ferdinand-Erbstollen füllt. 

Wir nehmen es seéhliesslich zur freudigen Kenntniss, dass Herr ANDoR 

v. SEmsey sich ebenfalls an den Aufnahmen betheiligen will. 

Das aufnehmende Personal wird, so wie in den Vorjahren, vom hohen 

Ministerium mit offenem Legitimationsschreiben versohen; ausserdem werden 

sowohl die Behörden, als auch die Gendarmerie-Commanden von den in ihr 

betreffendes Gebiet fallenden Aufnahmsarbeiten ámttich verstándigt. 
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HO LÓTANI KÖZLÖNY 
HAVI FOLYÓIRAT 

MAGYARORSZÁG FÖLDTANI, ÁSVÁNYTANI ÉS ŐSLÉNYTANI MEGISMERTETÉSÉRE j 

$ A FÖLDTANI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE, 

Megjelenik havonként két vagy három nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal. A magyarhoni 

földtani társulat rendes tagjai 5 frt évi dij fejében kapják. Előfizetési ára egész évre 5 frt. 

XVII. KÖTET. 1557 JULIUS—AUGUSZTUS. 7—8, FÜZET. 

TINNYEA VÁSÁRHELYIT, 

EGY ÚJ CSIGANEM ÉS ÚJ FAJ A CONGERIARÉTEGEKBŐL. 

HANTKEN MIixsá-tól. 

(Előadatott a m. tud. Akadémia 1887 márczius 14-én tartott szakülésén.) 

(Ehhez a IV. tábla.) 

A tinnye-biai medenczében, mint ezt már korábbi értekezéseimben" 

előadtam, a pontusi emelet rétegei (congeriarétegek) igen nagy elterjedéssel 

bírnak és a lösztakaró alatt a medencze töltelékanyagát képezik. 

E medenczét köröskörűl legnagyobb részben a szármát emelet kivá- 

lólag mészkőből álló rétegei (cerithium-rétegek), kisebb részben pedig oligo- 

cen-homokkövek (Pectunculus obovatus-rétegek) és felső trias dolomitja 

határolják, csak Tinnye és Puszta-Jászfalu között vonúlnak át a congeria- 
rétegek csekély szélességben a csaba-doroghi völgybe. Ez utóbbi területen 

van egy homokgödör, melyben a Melanopsis Martintana FER. kitűnő meg- 

tartási állapotban és nagy alakokban, tetemes mennyiségben és azonkívül 

még Melanopsis Bouét FER.; Melanopsis avellana FucHs és Congerta bala- 
tonica PaRrscH fordulnak elő. E helyen VÁSÁRHELYI GÉza úr társaságában 

a hatvanas években a felsorolt kövűleteken kívül még egy nagy csiga töre- 

dékeit találtuk, melynek meghatározása azonban lehetetlen volt, mivel a 

talált példányokon a szájnyílás hiányzott. E héjtöredékek külső szerkezete 

emlékeztet ugyan a Mel 
ben előfordul — de azért a talált példányokat nem mertem azonosítani 

:" Die Umgebung von Tinnye. Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. 

1859. 567. 1. 

Geologiai tanulmányok Buda és Tata között. Mathematikai és természet- 

tudományi közlemények. I köt. 1861. 
20) 
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azzal, mivel ezek egy igen nagy alakra utaltak, a milyennel a Melania 
Escheri soha sem bír. Azóta VÁásáRHELYI GÉza tinnyei földbirtokos úrnak, 
ki fiatal korától kezdve a természettudományok iránt nagy érdeklődéssel 

viseltetik és a Tinnye vidékén előforduló kövületeknek eredménydús gyűjtése 

által a tudomány körül kiváló érdemeket szerzett, sikerült a fentebb emlí- 

tett homokgödörben a kérdéses kövület egy igen ép példányát és több, száj- 

nyílással ellátott töredéket találni, melyeket szíves volt 1885. évben az 

egyetemi palsontologiai muzeumnak ajándékozni. 

. A példányok szájnyílásának első megtekintése azonnal meggyőzött 

arról, hogy a tinnyei csiga nem Melania, hanem a Melantadeá-k egyik al- 
családjába, a Melanopsingá-k, még pedig a Faunus Mowrr. alakkörébe 

tartozik és valószinűleg egy új nemet képvisel. Hogy a kérdést tisztázhas- 

sam, összehasonlítottam a tinnyei csigapéldányokat a budapesti nemzeti 

muzeum, továbbá a bécsi és berlini zoologiai muzeumokban levő gyűjtemé- 

nyek Faunus alakkörébe tartozó példányaival. Az összehasonlításokból 

kiderült, hogy a tinnyei kövület csakugyan a Melanopsineá-k egy új nemét 
képviseli. Ezen új csiganemet Tinnye helység után, melynek területén elő- 

ször találtatott, Tinnyecá-nak nevezem. 

Tinnyea n. g. 

Héja tornyos, bordákkal feldiszített. Nyiílása tojásdad, igen ferde, felül 

egy öböllel, alul egy szűk rövid csatornával és közvetlenül felette egy duzza- 
dékkal (Wulst) bir. A nyílás szélei összefüggők, a külső ajak vastag, csaknera 
egyenes, a belső szintén vastag és a köldököt teljesen elfedi. 

A Tinnyea közel rokonságban áll a Faunus Monrr.7 (Pirena LAm.) és 

Melanatria BoprwrcHn "7" nemekkel. A Tinnyea e két nemtől határozottan 
különbözik a csatorna minősége által. A csatorna ugyanis szűk, rövid és 

felette van azon duzzadék, a mely a felsorolt nemeknél hiányzik. A Faunus- 

tól különben az által is eltér, hogy annak béja síma, a Tinnyeáé pedig bor- 

dás, mi által a Melanatriához közeledik. A Melanatriánál a külső ajak ren- 

desen többé-kevésbé nyelvalakúlag megnyúlt, a Tinnyeánál pedig a külső 

ajak csaknem egyenes. 

Mindeddig a Tinnyeának csak ezen egy faja ismeretes, melyet VÁSÁR- 

HELYI GÉzA földbirtokos úr tiszteletére Tennyea Vásárhelyii-nek nevezek. 

7 The genera of recent mollusca arranged according of their organisation by 

Henry Adams et Arthur Adams. London 1858. Vol. 1., p. 310. 

i: Die Melaniaceen in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen von 

Dr. Brot in Genf. (Systematische Conechylien-Kabinet von Martini und Chemnitz. 

Dr. Küster. I. Band, 24. Abtheilung. Nürnberg 1874.) 



TINNYEA VÁSÁRHELYII., 915 

Tinnyea Vásárhelyii n. sp. 

Héja igen hosszú (a fényképezett példány 13 centiméter), erős ferde 

haránt bordákkal és keskeny, hosszú szalagokkal. A legfelsőbb kanyarúlato- 

kon a bordák az első varrattól a felsőig terjednek, a többieken a főbordák 

csak azok magasságának $/5 részét fedik és végükön többé-kevésbé hegyesíi- 

tett csomókba végződnek. Az utolsó tekervényen a bordák többé-kevésbé 

elsatnyúlnak. A bordák között az egyik varrattól a másikig finomabb vagy 

erősebb harántcsikok terjednek. A bordák a harántszalagoknak találkozási 

helyein többé-kevésbé csomósak. 

A mint már megemlítém, a binnyea Vásárhelyii példányai először a 
tinnyei határban levő homokgödörben s már a hatvanas években találtattak. 

E kövület másik lelőhelye Ettyek vidékén Fehér vármegyében a Heidelberg 

nevű dombon, az Ettyektől Alcsúthra vezető út melletti szőllőkben van. 

Ezen érdekes lelőhelyhez dr. SrxGEL JÁwxos űr, ettyeki orvos szíveskedett 
vezetni. E helyen a pontusi emelet rétegei kiválólag mészkőből állanak, míg 

a tinnye-biai medencze többi helyein ezen emelet rétegeit kivált tályag és. 

alárendelten guarzhomok képezik. 

Az ettyeki mészkő igen szilárd s ezt több kőbányában fejtik. A mészkő 

igen bővelkedik kövületekben, de ezeknek héja többnyire eltűnt és csak kő- 

magvak és a héjak lenyomatai fordúlnak elő. Az utóbbiak közül kitünnek a 

Tinnyea Vásárhelyiti nagy lenyomatai, melyek annyira élesek, hogy a faj 
teljes biztossággal meghatározható. A Tinnyeán kívül előfordúlnak még 

congeriák és melanopsisok nagyobb mennyiségben. A Tinnyea Vásárhelyi 
Ettyeken sokkal gyakoribb, mint a tinnyei homokgödörben. Egy kőrakásban 

találtam egy darabot, melynek egyik körülbelül 600 (]) centiméternyi lapja 

a nevezett faj 16 lenyomatát tartalmazza. 

Végül kedves kötelességemnek ismerem VÁSÁRHELYI GÉza földbirto- 

kos úrnak, kinek a ritka szépségű tinnyei példányokat köszönöm, valamint 
azon uraknak, kik az illető muzeumokban a tett összehasonlításoknál segéd- 

kezet nyújtani szíveskedtek, még pedig FRrvaLDSZKY JÁnos a nemzeti muzeum 

igazgató őrének, dr. MARENZELLER EMIL a bécsi udvari zoologiai muzeum 

őrének s dr. MARTENSs tanár és a berlini egyetemi zoologiai muzeum főnöké- 

nek hálás köszönetemet kifejezni. 

A TÁBLA MAGYARÁZATA. 

1. 2. 3. A Tinnyea Vásárhelyii képe különböző oldalról. 
4. Egyik példány utolsó kanyarúlata, melynél a csatorna feletti duzza- 

dék egészen ép. 

200 
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A HORVÁT-SZLAVONORSZÁGBAN ÉS A MURAKÖZÖN ELŐFORDULÓ 
HEGYI KÁTRÁNYRÓL ÉS KŐOLAJRÓL. 

Norn GyuLáÁ-tól. 

(Előadta a m. Földt. Társulat 1837. április 6-án tartott szakülésén.) 

Muraköznek nevezik ama felette termékeny területet, mely a stiriai 

határtól a Dráva és a Mura összefolyásáig terjed és a két nevezett folyó 

által befoglaltatik. 
Míg eme félsziget keleti fele igen alacsony lapályos, és némely részé- 

vel még mai napig is az árterülethez tartozik és az adriai tenger szintje fölött 

130—170 "V-nél alig magasabb, addig nyugoti fele az ú. n. hegyes kerülete 

a csáktornya-muraszerdahelyi országúton túl felemelkedik egészen 350 "7 -ig. 

A Muraköz geologiája szorosan összefügg topographiai alkotásával, a 

mennyiben keleti és délkeleti részében az alluviális képződményektől elte- 

kintve, legnagyobbrészt diluviális és csak Szerdahely, Peklenicza, Kriszovecz, 

Miklovecz, Ferketinecz s még egy néhány más község határában a Muraköz 

lapályos felének nyugoti részében pannoniai rétegek is találhatók. 
A hegyes kerület tövében, a mélyen kimosott völgyekben magasra a 

hegységbe felnyúlva neogen lerakodásokkal találkozunk, melyek azonban 

többnyire diluviális képződmények által vannak elborítva. 

A hegyes kerület völgyeinek egyikében, még pedig a szelniczaiban a 

patak balpartján és a helység templomától 400 "/ -nyire délre igen szép, magas 

fokú kőolajat fedeztem fel. 

Szelnicza községe Ferrotól számítva a keleti hosszúság 3495", az északi 

szélésség 44"29!/2" alatt fekszik Mura-Szerdahely és Csáktornya között, 

3 A/n-nyi távolságban az országúttól és 14 7/,-nyire a csáktornyai vasuti 

állomástól. Tengerfeletti magassága 188 "/. 
A falu északi bejárásánál több ízben homokrétegek láthatók, melyek 

feküjében kékes-szürke palás agyag mutatkozik. Ennek az agyagnak a fent 

említett helyen néhány száz méter kiterjedésben erős petroleum szaga van, 

s több ponton ki is szivárog egy hígfolyó, aromás-szagú kőolaj, a melynek 

színe ráeső fényben zöldes, átesőben pedig sárgás-barna. Fajsúlya 127C. 

mellett 0791, és habár száraz destillátió által csak 25"/o lámpaolajat nye- 

rünk, addig a világos-sárga 0793 fajsúlyú s nagyértékű kenőcsolaj 30"9/9-ot 

tesz ki. Azonkívül találunk még benne 40 "/o kátrányt, a melyben paraffin 

és vaselin is foglaltatnak. 
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A kőolajszivárgásoknál vasoxydhydrátban bővelkedő forrástermények 

rakódnak le. 

Az itt előforduló kőolaj mennyiségére nézve eddig még hiányoznak az 

adatok, minthogy erre vonatkozólag a szabad kutatás joga csak a mult ősz- 

szel (1886) szereztetett meg egy belga társaság által, mely a kutatási mun- 

kálatokat erélyesen akarja keresztül vitetni. 

A szelniczai petroleum-előjövet emlékeztet a lepovinai meg a ludbre- 

gire is Szlavoniában. 
Utóbbi helyen, Varasd megyében, a petroleum congeria-rétegekben 

fordul elő, melyek fekvőjét hieroglypha- és fucoida-palák képezik. Úgy látszik, 

hogy eme váltakozó pala- és homokkőlerakodások, melyek több ponton, 

kivált pedig a Beddja patak medrében, a szlaniki park mellett jól vannak 

föltárva, az óharmadkori lerakodások közé számíthatók. Csapásuk K-Ny-Ii, 

dülésük É-i 20—30? alatt. 
A ludbregi palás agyagban kövületeket is találtam, melyek alapján a 

congeria-rétegekhez való tartozása világosan kiderült. E kövületek, melyek 

közelebbről való meghatározását dr. HormaNwx KÁRoLY úrnak köszönöm, a 

következők : Oardium Lenzi, R. HöRwEs, és Valenciennesta cfr. Pauli, 

R. Hönx. 

Ludbregtől DNy-ra, a Beduja patak medrében némely időszakban 

gyakran láthatunk kőolajbuborékokat felszállani, melyek a szétpattanás 

után a víz felületén egy vékony irizáló finom olajhártyát hagynak hátra. 

Nem messze innét, a nevezett helytől DNy-ra, közelebb a hegység felé a 

palás agyag helyenkint még 80 77-nyi mélységben is petroleummal van át- 

itatva. Egy, ezen a helyen lemélyesztett aknában homokközfekvetekre csak 

kis számban és csekély vastagságban bukkantak és ezek hiányában alig le- 

het reményünk gazdagabb olajszivárgásokra akadni. 

Ennélfogva a további kutatásoknak feladata azon pontok kipuhatolá- 

sában rejlene, a hol aknánkkal nem csak bőségesen átitatott, hanem kellő- 

képen hasadozott rétegekre is bukkanhatnánk, mely utóbbi körülmény a kő- 

olaj kiszivárgására felette fontos. 
Úgyszintén szivárog ki petroleum tályagokból Lopatinecz és Századfalu 

mellett, mely előfordulások azonban ez ideig még nincsenek pontosabban 

megvizsgálva. 

Felsorolhatnék továbbá még néhány helyet, hol szintén sűrű nyers 

kőolaj és hegyi kátrány előfordul, és a melyek közül többet az akkor még 

Zágrábban székelt KAuFMANN KAMIL bányakapitány úr kíséretében látogattam 

meg (1885). 
Raczindol a neve egy falunak Új-Gradiska mellett, mely a Czernyk-bir- 

tokhoz tartozik. Északra ezen falutól látható nehány akna, a melyekből az 

aszfaltos kötőszerű kavicsból fölbugyogó hegyi kátrányt és a nyers kőolajat 

merítik. Régebben itt még egy lepárolási gyár is üzemben volt. 
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De még Új-Gradiskától D-re is, Petrovoselo falu mellett találni a gyü- 

mölcsös kertek közt aknákat, a melyekből aszfaltot és hegyi kátrányt nyer- 

nek, s melyet a falu lakói ugyanabban az eredeti állapotban, a mint azt a 

víz felületéről lemerítik, kulimáz gyanánt eladják. 

Élénkebb üzemre mutat a Mozlavina melletti akna és az ugyanott levő 
gyártelep. Ez a hely 34 7/,-nyire fekszik ÉK-i irányban Sotirszektől, a 

Moszlavina-hegység tövében, melynek zöme az osztrák-magyar birodalom 

átnézetes geologiai térképen gránitnak van festve. 

A hegység K-i oldalára csillámpala támaszkodik, a melynek tövében 

congeria-rétegek és belvedere-kavics lépnek föl. A diluviális kavics által körül- 

övezett lösztakaró alatt hellyel-közzel cerithium-rétegek is mutatkoznak, 

B-felé pedig még a lajtamészkőnek egy vékony szalagja is. 

Miklóskafalu malmánál elhagyva a kocsiutat, egy völgybe jutunk, 

melyben fehér márgák és feketés kék kemény palák vannak feltárva. Elég- 

séges, ha a völgy talpán néhány ásónyomnyira lehatolunk, hogy dús kőolaj- 

nyomokra bukkanjunk. S tényleg léteznek is aknák, a melyekben a viz felü- 

letén összegyűlő sűrű hegyi kátrányt már évek óta lemeritik. A létező aknák 

mélységét 20—30 "/-nyinek mondották. 

Az aknák körüli bányák közete sárgás-tehér márga és kékes-szürke 

kemény pala; homokkövet azonban csak igen alárendelten találtam, ellen- 

ben láttam kőolaj által átitatott homokot. 

A patak mentén fölfelé haladva vagy 3 7/n-nyire az említett bánya- 

üzemtől, az öreg erdő szélén, egy elhagyott aknára bukkantam, mely állítólag 

60 "/ mély és melynek aljáról két irányban rövid tárnák hajtattak. 

A 3-5 "/?-nyi keresztmetszetű akna színig tele van vízzel, a melynek 

tetején !/2"7Y vastag sűrű hegyi kátrányréteg úszik. Az akna alsó részét 

kitöltő viz pedig szintén kénkönenytől és hegyi kátránytól bűzlik. 

Az akna bányájának kőzete felette változatos. Durva grauwacke-ra 

emlékeztető mész- és homokconglomerátok mellett gneiszszerű gránitdara- 
bokat és csillámpala-töredékeket leltem. Mindezek a kőzetek erősen voltak 

áthatva kőolaj által, kivált pedig egy sötét (triaskoru ?) mészkő. 

Fájdalom, hiányában vagyunk a hiteles adatoknak, nem csak arra 

nézve, hogy milyenek voltak az aknában az említett kőzetek települési vi- 

szonyai, hanem az irányra nézve is, hogy belőlök milyen módon jut a kőolaj 

napfényre. Mielőtt a tárnák vízzel teltek meg, a kiszívárgott kőolaj mennyi- 

sége naponta több mázsát tett ki. 

Ezen a vidéken a kőolaj és a hegyi kátrány nem csak nyomok alakjá- 

ban, hanem oly mennyiségekben lép föl, melyek a nyers anyag gyárszerű 

aknázását és feldolgozását is eléggé indokolja. 

Már azelőtt építettek itt egy lepárolási gyárat, melynek épületronajai 

részben még most is állanak, sőt a raktárban még jelenleg is van néhány 

ezer ker. nyers olaj, a melyben azonban víz is van; utóbbinak a begyűjtésé- 
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nél t. i. vagy vizet is merítettek a hordókba, vagy pedig jobban válhatott le 

a petroleumból a bent foglalt finoman elosztott víz az idő hosszú tartama 

alatt. Az Oraviczára lepárlás és tisztítás czéljából küldött nyers anyag majd- 

nem harmadrészéig vízből állott, de meg kell ennek magyarázatául még azt 

is említenem, hogy a víz nehéz, sűrű olajokkal és hegyi kátrányokkal a leg- 

bensőbb módon habár csak mechanikailag, de annyira szokott elegyedve 

lenni, hogy tökéletes elválasztása csakis destillátió útján lehetséges. 

NExprvicH KáRoLy, műegyetemi tanár már 1843-ban vegyelemzett 

néhány délmagyarországi kőolajat, többi között a moszlavinait is. Ennek 

fajsúlya szerinte 1-1690-nál — 0-936 ; összetétele pedig a következő : 

Széneny (0) --.  --- . 8248 "/o 

Köneny Elet za sa 1142 a 

Kienyk0 gyász deszi lé ani s80et 

Összesen — 100-00 "/ 

Arra nézve, hogy mily arányban tartalmazza a hegyi kátrány a lám- 

pákban éghető olajat, tudtommal analytikus adataink még nincsenek, de 

figyelmeztetni kivánok ez alkalommal egyik terményére, mely tekintve a 

nálunk gyakrabban fellépő cholerát, mint desinficiáló szer nagy fontossággal 

bir, és ez a carbolsav. Hogy a petroleum és a vele rokon bitumenek általá- 
ban véve is fertőztelenítő hatással vannak, azt különben már rég óta tudjuk. 

Hogy ezen a helyen felhagytak az üzemmel, annak oka részint a fen- 

álló közlekedési viszonyokban rejlik, részint pedig azon körülményben kere- 

sendő, hogy a horvát leszámítoló bank egy követelése fejében az árveréskor 

az összes szabadkutatásokat az aknákkal és épületekkel együtt ugyan meg- 

vette, de ezen előtte idegen iparágat nem mívelheti. Felette sajnálatos, hogy 

ezen a vidéken, hol a nyers olaj valamint a hegyi kátrány több ezer "7-nyi 

területen bőven fordul elő, eddig még nem történtek meg a kormány támo- 

gatásával a kellő szakszerű kutatások, melyek által kedvező esetben egy 

nemzetgazdasági jelentőséggel biró iparág felvirágzását lehetne elősegíteni. 

Eltekintve ugyanis az emanatió elméletétől csak két mód képzelhető, 

a mely szerint az olaj a kristályos palák kőzeteibe juthatott : 

vagy a congeriarétegek bővelkedtek bitumenben és nyomás folytán 

átadták azt az alattuk lévő kristályos paláknak ; 

vagy pedig léteznek még a kenozói és az archai képződmények közt 

még olyan tagok, a melyekben a petroleum képződésére jelen voltak a szük- 

séges feltételek. Ilyen kőolajat képző kőzetek előfordulhatnak a kréta-, a jura-, 

a lias- vagy triassystemákban, a melyek közeteit tényleg az egykori horvát- 

szlavon tenger szigeteinek partjain kifejlődve látjuk. 

Ennélfogva mindenek előtt tisztázandó volna az a kérdés, vajjon a 

moszlavinai mélyebb aknában szálban lévő közettel, vagy pedig csak törme- 
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lékke) van-e dolgunk, mely a hullámcsapások következtében az egykori szi- 

get partjáról lezuhant és a congeria-rétegekbe beágyaztatott. 

Én a magam részéről inkább ez utóbbi nézetet vallanám, minthogy 

kőolajjal átitatott congeria-rétegeket ezen a vidéken is oly pontokon figyel- 

tem meg, melyek a mélyebb képződményekkel látszólag semmiféle érintke- 

zésben nincsenek, sőt azoktól nagyobb térbeli távolságok és hatalmas kép- 

lékeny agyagrétegek által határozottan el vannak különítve. 

Ha eme a keleti kerületbe tett kirándulásunkról ismét visszatérünk a 

nyugotibb petroleumterületre, akkor Szelniczától K-re vagy 6 7/,-re egy már 
évek óta ismeretes és üzemben lévő hegyi kátrány előfordulására akadunk 

Peklenicza falu táján. 
Az itt előforduló hegyi kátrányról már 1863-ban tett jelentést 

Dr. Rózsav JózsEF, a magy. orvosok és természetvizsgálók vándorgyülésé- 

nek munkálataiban, valamint a Mura-közben végzett földtani felvételeiről 

szólva, Maryasovszkvy JAKAB, m. kir. geologus is a m. kir. földtani intézet 

évi jelentéseiben (Földt. Közlöny 1878. évf. 76—77. old.) 

Maryasovszky kiemeli, hogy a kőolaj abban a kavicsban, mely a con- 

geria-rétegeket födi, másodlagos fekvőhelyen van ; képződésének helyét ama 
barnaszéntelepekbe helyezi, melyeket Pekleniczától É-ra lefejtettek, és a 

melyek még most is a Mura partjain kibuvásokat képeznek. 

A pekleniczai hegyi kátrány eredetének ezen magyarázatára még vissza 

fogok térni, ha majd magát az előfordulást közelebbről ismertettem. 

Peklenicza Zalavármegyében, a Mura jobb partján, Mura-Szerdahely- 

től K-re fekszik 172 mtr tengerszin feletti magasságban. Környéke alacsony 

dombos. Egyes magaslatok egészen laza homokból állanak, a mely alatt 

kékes, homokos, palás agyag és végre egészen homoknélküli tályagok lép- 

nek föl. Helyenkint a kékes tályagot homok és kavics fedi, a mint ezt 
azon a legelőn is láthatni, mely a falútól DNy-ra Brodecz patak balpartján 

terül el. 

Ezen a legelőn körülbelől 500 "Y-nyire a falutól van egy száraz tövi- 

sek által bekerített hely, a melyen 8—10 víztócsa látható, a melyek felszí- 

nén több vagy kevesebb sárgás barna vagy fekete olajfolt úszkál. Az akna- 

munkák csak 3—10 "YV mélységig lettek folytatva, azután pedig az erősen 

betóduló víz miatt félbeszakították. Az aknázásnál 1—3 "/-nyi kavicsrétegen 

hatottak át, és ez alatt kékes szűrke tályagot és homokot értek el. 

Azon munkások vallomásai szerint, a kik ezen sekély kutakat ásták, 

különösen a kutak alján elért laza homokrétegből bugyogott föl a kátrány. 

Megelégedtek avval, hogy a gázbuborékok kíséretében a vizoszlop 

színére felmerülő hegyi kátrányt összegyűjtsék, mit a legkezdetlegesebb 

módon még ma is folytatnak. Az odavalók végighúznak t. i. a rét felületén 

egy hosszú nádszálat, a melyhez a kátránycseppek hozzátapadnak, mely el- 

járást addig ismétlik, míg végre a kátrányos szálak egész pamatja nincsen 
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együtt, mire aztán kihuzzák és előbb lecsurogtatva róla a vizet, majd pedig 

edény fölé tartva kezeikkel préselik ki belőle a rátapadó kátrányt. 
A víz és a hegyi kátrány fajsúlyai (0.935—0.96) közt levő csekély 

különbség folytán kiválik ugyan a kátrányból az edénybe esetleg még bele 

jutott víz, de előbbinek sűrű volta, valamint az a körülmény, hogy a kát- 

rány már csekélyebb hőmérsékletnél is megmerevedik, megakadályozzák a 

víznek tökéletes kiválását. 
Az ily módon nyert kátrány, mely minden további feldolgozás nélkül 

kocsikenőcs gyanánt használtatik föl, még 259/0 vizet tartalmaz. A hegyi kát- 

ránynak a víztől való tökéletes elválasztására itt is a gőz hatásához kellene 

folyamodni. 

A hegyi kátrány kiszivárgása változik naponta 2—6 literig, és mennyi- 

sége függ az időjárástól, a mennyiben nedves időben az olaj szivárgása álta- 

lában fokozódottabb. 
Maryasovszxxy, ki szintén figyelmeztetett a hegyi kátrány kiszivárgásá- 

nak rendetlenségére, a kisebb vagy nagyobb víznyomás segítségével magya- 

rázza ezt a tűneményt, mely szerinte azon rétegekre nehezedik, a melyekben 

az olaj képződik. 
Ez a feltevés részben okadatolva van, de sok helyen, a hol a petroleum 

egyáltalában víz kísérete nélkül lép föl, a tapasztalat arra tanít bennünket, 

hogy főleg a légnyomási viszonyok azok, melyek az olajkiszivárgás különböző 

fokát föltételezik. Az olajrészecskék kiszivárgásával majdnem mindig az olaj- 

gázok kiömlése is jár karöltve. Ha eme gázoknak feszereje a föld alatti üre- 

gekben elég nagy arra, hogy a rá nehezedő víz- és légnyomást leküzdhessék, 

akkor kiszabadulva, mechanikai módon magukkal ragadnak legközelebbi 

környékükből olaj- vagy kátrányrészeket is. 
Minthogy azonban vizet átbocsátó kavicsrétegeknél, tehát változatlan 

vízmagasság mellett, a víz nyomása is változatlan marad, úgy csakis annyi- 

ban ismerhetjük el befolyását a kőolaj kiszivárgására, a mennyiben meg- 

szaporodott vízmennyiségek mellett egyes földalatti üregek, melyek addig 

talán szárazak voltak, most vízzel telnek meg, minek következtében a netán 

bennök foglalt olaj kiszoríttatik. 
A parasztok, a kik a kőolaj gyűjtésének jogát Festetich gróftól állító- 

lag 30—40 forint évi haszonbérért megszerezték, elfuvarozzák azt Horvát- 

országba és Stiriába, a hol literenkint 20 krjával eladják, mi tekintve, hogy 

még a leggazdagabb nyers petroleumért sem ennyit sehol nem fizetnek, 

valóban igen magas árnak mondható. 
Tudva van, hogy Magyarországon a petroleum és a hegyi kátrány 

bányászása a bányaregáliákhoz tartozik, úgy, hogy ennélfogva a pekleniczai 

kátrány termelése is csak bányahatósági adományozás alapján enged- 

hető meg. 
A mi ezek után eme bitumen eredetét illeti, nem hiszem, hogy téved- 

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 91 
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nék, ha állati eredetűnek és magokban a pannoniai rétegekben keletkezett- 

nek feltételezem. 

A fiatal harmadkori üledékek óriási mennyiségekben tartalmazzák a 

tengeri állatoknak, nevezetesen molluscák, izlábuak és infusoriáknak marad- 

ványait, a melyeknek kemény részei vegyi folyamatok által részint feloldat- 

tak és kilugoztattak, részint pedig még most is mint kövületek láthatók. 

A neogen tenger számos lakója pedig egyáltalában nem birt semmiféle 

kemény részekkel. Mind ezen szerves testek tengeri iszap és homok által 

födettek el és képződtek a rátelepedő kőzetek nyomása, valamint a meleg 

befolyása által, egyúttal az atmosphaeriliák viz által történt elzáratása mel- 

lett szénkönenyvegyületek, melyek vagy mint bitumenek a bomlásnak indúlt 

organizmusok legközelebbi környékén rakodtak le, vagy gázalakban a kőze- 

teket átjárták és impregnálták, vagy pedig végre kedvező körülmények 

között hegyi olaj vagy hegyi kátránynyá sűrűdhettek meg. I 

A tenger, valamint a belvizek visszahúzódása következtében szabadon 

illanthattak el a szénkönenyvegyületek, melyek még most is gázexhalatiókat 

képeznek, minthogy részint a reájuk nehezedő nyomás csökkent, részint 

pedig azt a melegfejlődés és eredeti vagy másodlagos képződésű helyük 

hasadozása és elvetődése tette lehetővé, maguk után bitumenes rétegeket, 

nehéz és könnyű olajokat hagyván hátra. 

A kőolaj különböző physikai és vegyi tulajdonságai, melyek nem csak 

egy és ugyanazon lelőhelyen, hanem még gyakran egy és ugyanazon furó- 

lyukban is észlelhetők, kizárólag helyi viszonyoktól függnek és távolról 

sem zárják ki a különböző olajnemek közös eredetét. Ennélfogva igen jól 

képzelhető, hogy a pannoniai rétegek egy és ugyanazon tagja oly sűrű 

kátrányt hozott létre, minő a pekleniczai, másrészt pedig olyan magas fokú 

nyers olajat, a minő a szelniczai. 

Ugyanezt a tüneményt mutatja számos petroleum-előfordúlás Galicziá- 

ban, így szolgáltatott pl. Ropiankában egy fúrólyuk 70 "Y mélységből 387 

Beaumé ; 120 "V-nél 42? ; 240 "V-nél pedig 527-úű nyers olajat. 

Hogy ezek után a kátránynak a Muraközben való előfordúlását meg- 

magyarázhassuk, mindenekelőtt a nyers olaj vegyi tulajdonságait általában 

kell szemügyre vennünk. 

Azon szénkönenyvegyületek, a melyekből a petroleum áll, homolog 

sorozatot képeznek, a melynek tagjai C.Honxo (a régebbi nézet szerint 

pedig Can Hnu-2) képletnek felelnek meg. Sujtóléget vagy mocsárgázt, a szén- 

könenyvegyületek legalsó tagját (UH,) eddig a nyers kőolajban még nem 

találtak ugyan, de vannak mégis egyes tünemények, különösen a robbaná- 

sok, melyek keletkezési okát eddig még nem derítették fel és melyek azon 

feltevés mellett szólanak, hogy némely kőolajban a sújtólég sem hiányzik. 

A magasabb tagok, úgymint az xethylköneny (C, H,) és a propylköneny 

(UC Ho) közönséges hőmérséklet mellett gázalakúak ; a következők már csepp- 
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folyósak, míg az utolsók szilárd halmazállapotúak ; ezek a paraffinok C Ho 
egészen C..—- His képletekkel. 

A pekleniczai hegyi kátrányt a magam részéről nem tartom másnak, 

mint egy olyan petroleumtömeg maradékának, a melynek főgyüjtő rétegét a 

pannoniai rétegek homokos lerakodásai képezték, és a melynek elpárolgását 
az őket fedő kavicsrétegek elősegítették. 

MATYASOVSZKY geologusnak azon nézetét, miszerint a pekleniczai hegyi 

kátrány a congeriarétegekben található barnaszénteleptől származnék, a, 

következő okoknál fogva nem fogadhatom el : 

Először nincsen bebizonyítva, vajjon a barnaszéntelep csakugyan a 

hegyi kátrány előfordulásának helye alá folytatódik, vagy legalább annak 

csak oly közelébe is kiterjed, a mi a petroleumnak az ismert pontokon való 
kiszivárgását valószínüvé tehetné. 

Azon körülmény, hogy egy olyan hasadozott homokkő, mely a petro- 

leumnak a fel-, és képződésének helyéről még nagyobb horizontális távol- 

ságból való ideszivárgását elősegíthetné, hiányzik ; szintén ama, feltevés ellen 

szól, hogy a kőolaj a Mura partján Pekleniczától K-ra lerakódott széntelep- 

től a hegyi kátrány előfordulási helyére szivároghatott volna. 

Másodszor, azon a kevés helyen, (Skócziában, Walesben) a hol hegyi 

kátrány és petroleum köszénnel együtt fordúl elő, előbbitől mindig csak 

jelentéktelen nyomokban fordúl elő. 

Harmadszor, kivált az olyan kénegekben szegény szenek, a minő a, 

Pekleniczától É-ra előforduló barnaszén is, az athmospheera kizárása mellett 

végbemenő természetes bomlásnál széndioxydot, szénoxydot és sujtóléget 

képeznek ; és épen ezen utóbbi, a mocsárgáz, azon tagja a szénhydrátok soro- 

zatának, melyet legalább eddig a petroleumban nem sikerült felfedezni. 

A dragosloveczi és lopatineczi bányakerületben, délre és nyugotra, 

Szelniczától egy másfél méter vastagságú barnaszéntelepet láttam ; úgy szin- 

tén találtam szép tiszta barnaszéndarabkákat egy bedőlt tárna bányáján. 

Minthogy F-ra és Ny-ra hasonló minőségű és hasonló geologiai körülmények 

közt előforduló barnaszenet találunk, feltételezhetjük, hogy a barnaszéntele- 

pek sok négyzetkilométernyi területen fordúlnak elő ugyan, de a mi a kő- 

olajtartalmú rétegeket illeti, úgy azok a széntelepek feküjében vannak. 

Ezek a viszonyok hasonlítanak amazokhoz, melyeket Románia némely 

pontján figyelhettem meg, a hol a paludinamárgák sűrű hegyi olajat és hegyi 

kátrányt izzadnak ki, a közbe fekvő laza homokrétegek pedig bőven tartalmaz- 

nak petroleumot, mely azonban megcsapolva csak rövid ideig szokott tartani. 

Ezekben a paludinamárgákban számos kövület van, a melyek közt 

kivált az algákhoz hasonló hengeralakúak feltünök. 

Minden egyén közül sók és bitumenek vannak kiválva, mi világos 

bizonyítéka annak, hogy a kőolaj legalább részben magukban a paludina- 

rétegekben képződött. 
211 
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Ezen kövületek, — a melyekből egy sorozatot a magy. kir. földtani 

intézetnek adtam át, — élénken emlékeztetnek ugyan bizonyos hieroglyphákra 

a kárpátok óbarmadkori és krétakori köőzeteiben, de a jelen esetben nem 

lehetnek csúszó-mászó állatok mozgásainak a nyomai, mivel nyilvánvaló, 

hogy az őket környező bitumennel genetikai összefüggésben vannak. 

Különben kitunt a mély tengerek lerakodásának, az u. n. globigerina- 

iszapnak — mely a tengerfeneken sok ezer négyzetmétérnyi területen hatal- 

mas réteget képez — tanulmányozásából, hogy úgy mint régibb korszakok- 

ban, még ma is meg vannak benne mind ama feltételek arra nézve, hogy 

szénkönenyek képződjenek és bitumenek kiválhassanak. 

Ebben keresendő talán annak magyarázata is, hogy a petroleum egy 

és ugyanazon lelőhelyen növényi és állati eredetű lehet. 

Az ammoniak sokszor épugy az állati, valamint a növényi eredetű kő- 

olajban fordúl elő és téves némelyeknek amaz állítása, miszerint az ammo- 

niak kizárólag csakis az állati eredetű kőolajnak tulajdona. 

A petroleum keletkezésének kérdése távolról sem pusztán csak tudo- 

mányos szempontból érdekes, hanem sokszor úgy, mint a jelen esetben is 

gyakorlati fontossággal is birhat. 

Ha a hegyi kátrány képződése csakugyan a barnaszéntelepekben menne 

véghez, akkor minden törekvésünk a petróleum mennyiségét mély furások 

által fokozni, hasztalan volna. 

És épen Peklenicza volna az alkalmas hely, a hol ezen kérdést állami 

kezdeményezés útján, de nagyobb költségek nélkül meg lehetne oldani. 

Geologiai és nemzetgazdasági szempontból fontos kérdéseket más 

országokban államköltségen eszközölt túrások által szoktak megoldani, mivel 

ez által vagy az ipar emeltetik, vagy pedig a magánvagyon érzékeny csapá- 

soktól megóvatik. 

Miért nem történik ez Magyarországon is, a hol a kulturális élet min- 

den ágában oly figyelemreméltó haladást konstatálhatunk ? 

Ha ezen alkalommal még néhány figyelmeztetést koczkáztatok petro- 

leumkutatók számára, azt csak azon feltevés alatt teszem, hogy tanácsaim 

objective fogadják, s hogy nem vezetik vissza magánérdekeltségre, miként ezt 

fájdalom már egy izben a háromszéki petroleumkutató-társulat részéről 

tapasztalni alkalmam volt. Eddig azonban Magyarországot tényleg még nem 

árasztotta el a háromszéki petroleum. 

Felteszem továbbá, hogy a petroleumkutató nemcsak színleg nyerész- 

kedési vágyból fúr, hanem hogy az illetőnek elegendő pénzösszegek, alkal- 

mas jó terület és szakismeretek állanak rendelkezésére vagy pedig megszerzi 

ezen utóbbiakat, s hogy ez által ama kedvező helyzetben van, kutatásait eré- 

lyesen és észszerűleg keresztűl is vihetni. 
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Mindenekelőtt a geologusnak vagy pedig a petroleumbányásznak fel- 

adata kipuhatolni 
először : hogy minő formátióban mutatkozik a petroleum ? 

másodszor : vajjon eredeti vagy pedig másodlagos helyen fordúl-e elő ? 

harmadszor : megvizsgálandó, vajjon petroleum más helyeken is for- 

dúl-e elő ugyanazon vagy hasonló viszonyok mellett és továbbá oly mennyi- 

ségben, hogy kifizesse magát ; 
és végre különösen figyelembe veendők a tektonikai viszonyok. 

Ha a kutatási terület egyforma geologiai alkotású, 

ha a rétegek vagy vízszintesen vannak letelepedve, vagy pedig csak kis 

fok alatt mutatnak dűlést : 
akkor ezen esetekben ásásokkal kutatandó ki, hogy meddig terjednek 

a petroleumnyómok és ekkor a fúrás a petroleumterület közepe táján 

mélyesztessék le. 

Egy ismeretlen, azaz egy olyan területen, mely bányászatilag még nin- 

csen kellőképen feltárva, a minő pl. Recsk, Háromszék, Luch, Körösmező, 

ne bocsátkozzunk spekulatiókba, ha akkora pénzösszeg nem áll rendelke- 

zésünkre, hogy legalább három mélyfűrást (500 "/) eszközölhessünk. 

E szerint válaszszuak meg a fúró átmérőjét valamint rendszerét is, és 

ne tántoríttattassuk el magunkat semmiféle illusiók által a bányászati és 

technikai szabályok szigorú betartásától. 
A Kárpátok hegységében ép úgy Gácsországban, valamint Magyar- 

országban is látjuk, hogy a petroleumelőjövet többnyire oly rétegekhez van 

kötve, melyek kisebb vagy nagyobb dülést mutatnak, és igen sokszor réteg- 

nyergek tengelyeihez igen közel vannak. 

Habár e rétegek dülése uralkodóan délnyugati 40—507" alatt, azok 

mégis sok helyen meredeken fel is egyenesednek, miként pl. az I-ső ábrában 

látható, ugy, hogy a rétegek dűlése É vagy ÉK felé sokkal meredekebb, mint 

az ellenkező DNy-i. 
Ebból következik, hogy az oldalnyomás főleg DNy-i irányból műkö- 

dött, s hogy a nyergek tengelye közelében vagy pedig a redők mélyében a 
nyomás legnagyobb mérvben jutott érvényre, oly annyira, hogy itt a rétegek 
meghasadozása legsűrűbben történhetett ; 

minek következtében ezeken a pontokon a petroleum meggyülemlésére a 
feltételek legtökéletesebben voltak megadva. € 

Es tényleg Gácsországnak majdnem valamennyi gazdagabb petroleum- 

kutja mind az anticlinálék közelében fekszik, a melyeknek tengelyei sok- 

szor hosszura nyúlt kiemelkedő hullámokat képeznek. 

Midőn Galicziában petroleumtelepeket létesítettem, a melyek még ma 

20 év után is termékenyek mindig, a fent mondottakat tartottam szem 
előtt, igy Ropianka, Wiertzno, Mrakowa, Kryg, Pohar, Watra, Moldavitza és 

más helységekben. 
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Vegyük ennélfogva ezeket a rétegviszonyokat közelebbről szemügyre. 

Az [-ső számú ábrában látunk egy rétegnyerget, mely krétakorú köze- 

tekből áll, a melyek a Kárpátokban az eddig ismert legmélyebb petroleum- 

szintájt képezik. 

Fölötte következnek gyakran vörös, kék, tarka agyagrétegek (B,B), a 

melyek fedőjében (C,C) eocen, többnyire padokban elváló és nummulitokat 

tartalmazó (N, N) homokköveket és márgákat látunk. 

A flyschrétegösszlet legmagasabb tagja gyanánt sok helyen felső-eocen 

halmaradványokat és szarukőveket tartalmazó menilitmárgákat (M,M) talá- 

lunk, melyeg a nyereg csúcsán (D-nél) hiányoznak, sőt részben a völgyben (E 

körül) is már elmosattak, de általában a nyereg közelében össze vannak 

nyomva és rétegeikkel meredeken felállítva, sőt túlhajló állásba is bozva. 

Ha a kőzet A-nál petroleumban dús, akkor a gázok kiterjedése folytán 

valamint a capilláris erő következtében a kőolaj a fölfelé táguló repedések- 

I. ábra. 

ben fölfelé fog szivárogni és a hegylánez B-ki oldalán petroleumkibuvásokat 

képezni. 

Sokszor áthatolják az ilyen esetekben a legdusabb olajnyomok még a 

menilitpalákat is, mi már nem egy izben vezette tévutra a petroleum- 

kutatókat. 

Románország némely pontját kivéve nem ismerek a menilitpalákban 

sehol nagymennyiségű és higfolyós petroleumot. 

A mi pedig a réteggyürődés völgyét illeti, nem akarom állítani, hogy a 

synclinálék petroleumot sohasem tartalmaznak, de tapasztalati tény az, 

hogy ilyen pontokon sokkal mélyebbre lel lefúrnunk, hogy a petroleumtar- 

talmú rétegeket elérhessük, és ez már egymagában is elegendő ok arra nézve 

hogy az ilyen helyeket mellőzzük, minthogy a feltárás költségei túlságos 

nagyok a remélhető petroleuammennyiséghez viszonyítva. 
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Ezen a körülményen kívül azonban van még egy másik ok, a melynél 

fogva a réteg völgye a petroleum meggyülemlését látszólag nem segítette 

annyira elő, mint a réteg nyerge. 

Ez kitünik a II-ik ábrából. 

Egy rétegvölgyület, mondhatnám pasiv képződésénél a közetréte- 

II. ábra. 

5.4. ádlájk 3 NE, 

TÁJ YÁTÉL 
a jú 
gek hasadozása nem következett be oly intensiv és a petroleum meggyűlem- 

lésére nem oly előnyös módon, mint ez a nyereg képződése alkalmával 

történni szokott ; mihez még az a körülmény is járúl, hogy az első esetben 

III. ábra. 

bizonyos hasadékok (8" S") lefelé nyitottak, fölfelé pedig zárva vannak vagy 
pedig egyáltalán hiányoznak, míg utóbbi esetben a hasadékok (R" R") fölfelé 

tágulnak, úgy hogy a capillaritás és a gázok kiterjedése folytán az olaj- 

részecskék a föld felületére hajtatnak. 
. 



49 ro [933 NOTH GYULA 

Az I-ső és a II-dik ábrában feltüntetett rétegszerkezetből, mely a Kár- 

pátokban gyakran fordúl elő, és a melyek közelében gazdag petroleumforrá- 

sokat figyeltek meg, kitünik, hogy petroleumra való fúrásokat lehetőleg közel 

a rétegnyergek vagy völgyekhez mélyesztessünk. 

A fúrást azonban egészen a nyereg tetején megkezdeni, a következő 

technikai és geologiai okoknál fogva szintén nem tanácsos : 

IV. ábra. 

Először sokszor tapasztaljuk az anticlináléknál, hogy a rétegei ÉK-felé 

túlhajlók és így ferde nyergeket alkotva, úgy hogy, miként ez a III. ábrából 
kiviláglik, a petroleumtartalmú rétegeket vagy egyáltalában nem vagy pedig 
csak nagy mélységben találhatnók. 

V. ábra. 

Másodszor továbbá a munka, kivált a fúratás a nyereg tengelyében 
igen nehéz és költséges. 

Az eddig meglévő adatokból és eredményekből, melyek pontos hely- 

szini megfigyelésekből lettek levonva, következő eljárást ajánlhatjuk : iparkod- 

junk mindenekelőtt csekély ásásokkal a petroleumkibuvásnak vonalát (IV. és 

V. ábrában, X X), ha csak közelitőleg is kipuhatolni és ekkor eszközöljünk 

50—100"4 -nyi távolságokban három fúrást oly módon, hogy egyike jobbra 

(a), a második (b) a kibuvás vonala közelébe, de mégis már a rétegek 

dülésébe, harmadika (c) pedig DNy-ra az előbbitől essék. 
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Magától értetődik, hogy a kutatás ezen módszere a helyi viszonyokhoz 

alkalmazandó, de mindenesetre észszerű, hasznos lesz, ha e módszerre figye- 

lemmel vagyunk. 

Ha végre egy szakember sem még a legszebb petroleumkibuvások és 

legkedvezőbb települési viszonyok mellett sem állhat jót a vállalat biztos 

sikereért, úgy a fent elősorolt eljárást követve mégis biztos tudomást szerez- 

het magának a felől, vajjon a petroleum az illető helyen csakugyan meg- 

felelő mennyiségben van-e jelen vagy sem, ha a ftúrásokat az illető képződ- 

ménynek és a helyi viszonyoknak megfelelő mélységig eszközölte. 

Ha ezen intéseimmel egyik vagy másik vállalatot a helyes nyomba 

igazítani, vagy pedig túlságos nagy pénzkiadásoktól megóvni sikerülend, 

akkor jelen soraimmal czélomat teljesen elértem. 

Jó szerencsét ! 

IRLAND PETROLEUM - FORRÁSAIRÓL. 

Nem ujság, de mindenesetre említésre meltó esemény, hogy nem 

régen Irland Sligo kerületében a sGeelaghs melletti c Rannatoutfarmv terü- 

letén petroleum-forrásokat fedeztek fel. A petroleum mennyiségét jelenté- 

kenynek hirdetik ugyan, de az cIngenieurv ennek daczára azt hiszi, hogy az 

orosz, amerikai termeléssel még sem fognak versenyezhetni. A források 

bősége alig lesz nagyobb, minthogy a szomszédos árkok vizét petroleum 

réteggel takarja be és így hasznos aknázásra ez idő szerint még nem igen 

lesz alkalmas. 
Az egyesült királyság több helyén találkozunk a petroleum nyomaival, 

nevezetesen : Shropshire , Lancashire. és Staffordshire széntelepes vidékein. 

Young, mielőtt rájött volna a paraffinnak bitumenes palákból való előállítá- 

sára, Derbyshireben az Alfreton melletti Reddings-féle szénbányákban egy 

kis petroleumforrásból meríté a nyers anyagot. Nem régen pedig Wiltshire 

egyik részében bukkantak új petroleum forrásra. 
Az említett telepek bősége; összehasonlítva a pensylvániai és orosz- 

országi forrásokkal, melyek már ősrégi időtől fogva gazdagon folynak és 

néha naponként több millió gallon olajat adnak ; igazán jelentéktelen s még 

a galicziai, burmahi és canadai forrásokkal sem állanák ki a versenyt. Ezek 

szerint Irland kilátásai egy nagyobb, versenyképes petroleum-termelésre és 

kereskedésre egyelőre igen kétesek és alig vehetők számba. 

Allg. öst. Chem. u. Techn. Zeit. (1887. Nr. 3.) 
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MAGYARORSZÁG FÉMBÁNYÁSZATA ÉS KOHÁSZATA A BUDAPESTI 
1885-IKI ORSZÁGOS KIÁLLITÁSON. 

BELHÁZY JÁNos jelentése a cHivatalos Jelentésv II, köt. 4. füzetében. II. Fémbányászat 

és Kohászat. 

GEZELL SÁNDoRk-tól. 

BEnHázy a témbányászatot következő négy főcsoportra osztja és pedig : 

aranybányák, ezüstbányák, rézbányák és egyéb fémbányák. 
Hogy tisztelt olvasóink a hazai férahány ászatnak jelen állásáról tájéko- 

zást nyerjenek, a kiállításon képviselve volt fémbányákat röviden bemutatjuk. 

1. Aranybányák közül résztvettek a kiállításon a következők : 

Az állami és társulati orlai Szt-Kereszt altárna V/erespatakon ; 

a vulkói Péter Pál-bányatársulat Zalathnán, mely a Bucsum és 

Zalathna határában fekvő 12,25—120 "v, vastag teléreket míveli ; 

a botosi Jakab és Annabány atátsulák Zalathnán, melynek míiívelési 

tárgyát 5 telér képezi ; 

a rudai 12 apostol-bányatársulat Rudán, lemível 14, átlag 177 vastag- 
sággal biró telért ; 

a zdráholczi Szt.-János evangelista biny atársulat Kristyoron Hunyad- 

megyében, mely 5 teléren bányászkodik ; 

az állami és magánbányatársulati bányamű Nagyágon Hunyadme- 
gyében, mely az erdélyi aranybányák között, úgy az aranyat tartalmazó 

teléreknek sokasága, kiterjedése és a nyert érczeknek gazdagsága; valamint 

az egész üzemnek szakszerű vezetése és a jövőre való gondoskodása által 

méltán a legelső helyet foglalja el ; 

Stach Frigyes cs. kir. építészeti tanácsos cZsigmond és Lászlóv bányája 

Zalathnán és sMindszentv bányája Almáson Hunyadmegyében, melyek 
míivelése a régente igen dúsnak ismert, de időközben majdnem teljesen 

elpusztult úgynevezett faczebájai bányászatnak újból való felélesztését, 

különösen az ottani teléreknek mélyebb színben való föltárását meg- 

indította ; 

Pohl Endre bányaműve Budfalván Máramarosmegyében 4 teléren 
mivel. 

2. Ezüstbányák vagyis oly bányaművek, melyeknél a fősúly az ezüst- 

nyerésre esik. Ezek legtöbbje azonban az ezüstön kívül még aranyat, e 

mellett ólmot és csekélyebb mennyiségben rezet, híganyt, antimont stb. termel. 

Ezek közül kiemelendők: Az állami c Felső-Bibertárnaiv  bányadalom 

Selmeczbányán. Ez foglalja el hazánk fémbányái között az első helyet és 

mint régi korára, mint terjedelmére és nagyszerűségére nézve az Euro- 

pában létező elsőrendü bányaművekhez sorakozik. 
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Az e bányászathoz tartozó művek a selmeczbányai és szomszédos Klin- 

ger-tárnán, stefultói, szélaknai, hodrusi, vihnyei és bélabányai völgyekben 

feküsznek. 

Haladásnak konstatálja szerző ezen bányadalomnál az egész vidék 

geologiai részletes felvételét bányászati szempontból, a sűrített levegővel 

hajtott fúrógépeknek alkalmazását, valamint az érczelőkészítésnél a kétszeri 

zúzást, miáltal az iszap képződése tetemesen alászáll. 
A .Szt-Mihály altárnaiv bányatársulat Sclmeczbányán, melynek bánya- 

telkei csak határozott mélységgel bírnak és a felső-bibertárnai telkek felett 

fekszenek ; 

a cGeramb János József bányaegylet Selmeczbányán, melynek 
bányatelkei a hodrusi völgyben feküsznek, és mely jelenleg egyike a legjöve- 

delmezőbb ezüstbányáknak ; 

a ckörmöczi állami bányászats, mely a selmeczinél régibb és az 

1546-ik évig csak magánbirtokosok által miveltetett. A cKároly-aknai 

bányatársulat, mely a körmöczbányai főtelérek fedőjében található számos 

kisebb, nagyobbára aranyban dúsabb telérek lemívelésére van állapítva. Kör- 

möczbánya városának cZsigmond György bányászata Körmöczbányán, mely 
az előbbinek szomszédságában hasonló kisebb telerek lemívelésével foglalkozik ; 

az állami bányamű Aranyidkán ; 
Gróf Andrássy Manó Szent-Háromságiy bányaműve Alsó-Sajón 

Gömörmegyében, mely három párhuzamosan vonuló higanytartalmú fakó- 

érczeket és eczinóbert tartó telért mível ; 

a veresvizi állami bányamű Nagybányán több arany és ezüstöt tar- 

talmazó telér lefejtésével foglalkozik ; 

az állami kereszthegyi bányamű Nagybányán, melynél mívelés alatt 

áll három telér, t. i. a főtelér, a Csora-ér és a Csora feku-ér ; 

az állami bányamű Felsőbányán és Kapnmikon, mely utóbbinak 
bányászata 15, 1—6 "/ vastagság közt ingadozó teléren folyik ; 

a cRota Miklós Annav bányatársulat Kapnikbányán a 12 "/ vastag 

Miklós-telért míveli : . 
az állami bányamű Oláhláposbányán, melynek míivelési tárgyát a 

4—12 "V vastag esten gondviselésv telér képezi ; 
az állami és magánbányamű 0-HRodnán. Ezen bányamű Ó-Rodnától 

észak-keletre 12 7/, távolságban, a mészkő és zöldkőtraechyt érintkezési 

lapján előfordúló éreztömzsök lemívelésére alapíttatott ; 

az állami bányamű Rézbányán. Ezen igen régi és gyakran igen virágzó 

és jövedelmező bányamű 1865-ik évben teljesen felhagyatott és csak 1870-ik 

évben vétetett újra míivelés alá ; 
a szabadalmazott osztrák-magyar államvasúttársaság fémbányászata 

Dognácskán, Csiklován, Oraviczán és Moldován. E. bányászat nagyrészt 
parlagon hever és csak egyes pontokon miveltetik ; így nyeretnek zúzóérezek 

xx 
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az cErzsébetv nevű aranybányából Oraviczán ; arzénkovandok a cLobkowitzv 

altárnából Csiklován; auripigment és realgár a xFlorimundav altárnából 

Moldován; mig a Ferdinand: altárnában Dognácskán nehány feltárási 

munkálat folytattatik. 
3. Rézbányák, melyeknél a réznek termelése bír a legnagyobb jelentő- 

séggel, habár e mellett ezüst is nyeretik. Ilyenek : 

Az állami bányamű Urvölgyön és 
az állami rézbányamű Szomolnokon, mely utóbbi tőképpen a tömege- 

sen előforduló pyritek termelésével foglalkozik és 

az — erdélyi rézbányarészvénytársaságiy bányaműve  Balánbányán 
Csikmegyében ; négy párhuzamosan haladó chalkopyrites teléren mível. 

4. Egyéb bányák : 

Schneider Gusztáv rLaurentiv bányája Szomolnokon pyritre ; 
a czajlai sSzt-Ágostonv bányatársulat bányái szintén pyritre ; 
a Seybel testvérek bányamüvei Bazin, Czajla és Perneken pyritre 

és antimonérczekre ; 

Beck Antal köz- és váltóügyvéd, pyritet, ólom- és rézérczeket mutatott 

be pozsonymegyei Cseszte község határában fekvő kukatásából ; 

a cCzembergv bányatársulat bányái Dobsinán nickel- és kobalt- 
érczekre ; I 

a cGugler Mariastolleny bányatársulat Dobsinán szintén kobalt- és 

nickelérczekre ; § 

Miller J. M. és társa bányája Szalónak mellett Vasmegyében antimon- 

érczekre ; 

Schmidt János antimonbányája Hozsnyón ; 
Fritsche Herencz antimonbányája Szomolnokon ; 
Pellady Lajos antimonbányája [Felső-Vissón Máramarosban az u. n. 

Gurgujata völgyben; 
(S. B. Anna Vilmos, barnakő-bányatársulat Solymos-Buczava helység 

közelében Aradmegyében, hol az érczek egy 24 "7/ vastag agyagpalarétegben 

előfordulnak ; 

Pellády Lajos magánbányája Felső-Vissón a Glimboka nevű völgyben. 
Összes fémbányászatunk nemzetgazdasági jelentőségét — a termelt 

vason kívül — az országos statistikai hivatalnak 1884. évre vonatkozó ki- 

mutatásai tüntetik elő és pedig pénzértékben : 

AVAT a eze e SEA ze aze JOVAN ka 

Ezüst und sa ösze 2 kget z 1 .393,989 c 90 a 

hay péreáájk : sleázbtse zen ge aézztbeő 4198.109 c 45 c 

Ólomérez, fémólom és mázag --- 339,994 c 32 a 

Pyvit ds] Tee égeT 173,661 c 58 a 

Antimon, nyers és fémantimon .... 70,303 c 82 a 

Nickel, kobaltércz ég fémeg .. ... 125,016 c 17 e 
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Kénsavas mad ( seb ás 107775 Írt 12 kr 

ÉS Ay set! b ágent se ágáke etszgllzene 14.123 c 60 c 

MANSGÁANÉTOZŐK ses RYA sé ét 18447 u 27 u 

Rézgálicz zs ány Az) pete ke 1,051 c — a 

Vasgálicz LETE Á7 E MANN VIT Cög i Ek. SSZGBOÁ RŰ Öö. 291. c AO04K 

Kén diság g ! ka? dos, ERÖ ÉS Se 1,680 ( — 4 

Összesen  4.895,368 frt 25 kr. o. é.-ben. 

Fémbányászatunk hanyatlásának főokait BELHÁzY a következőkben s0- 

rolja fel : 
A munkabérek emelkedése és a bányászkodáshoz szükséges segéd- 

anyagoknak megdrágulása mellett a mostani kornak a mélyen fekvő, nehe- 

zebben hozzáférhető és némi tekintetben szegényebb érczek maradtak fel. 

A réz és ólom piaczi árának folytonos lejebb szállása a kisebb, pél- 

dául szepesmegyei rézbányák felhagyására kényszerítette a tulajdonosokat. 

Szerző nagyon találóan jegyzi meg, miszerint — — — akétséget alig 

szenved, hogy hazánk igen sok fémbányája, mely az itt előadott kedvezőtlen 
viszonyok miatt csak csekély nyereséggel vagy épen veszteséggel miveltetik, 
szakszerű és az újabb kornak minden téren tapasztalható haladásatt és javi- 
tásait felkaroló vezetés, természetesen az ezekhez. szükséges összegeknek beru- 

házása mellett jövedelmezővé volna tehető, és ez az, mire a bányabirtokosokat 
különösen figyelmeztetni kell. 

Ezen javitásokhoz tartozik első sorbau a bányák pontos és teljes felmé- 

rése, térképezése és ennek alapján minél több szelvénynek a szerkesztése ; a 

fúrógépeknek és a hathatósabb robbantó anyagoknak, mint a dynamitnak 

alkalmazása ; a drága faácsolatnak helyettesítése száraz falakkal ; az érczelő- 

készítésnél a zúzóérczeknek kétszerre való zúzása és az elszórva feküdt zúzó- 

műveknek összpontosítása. 

Miután ismeretes, hogy a mostani nedves úton való érczelőkészítésnél 
a kihozatal korántsem megfelelő és különösen az arany tönkre zúzódik; az 

arany és ezüstérczek száraz úton való előkészítésének újbóli megpróbálását 

czélszerűnek látnók annyival is inkább, miután majdnem 50 évvel ezelőtt 

ezen érczelőkészítési móddal Selmeczen már is sikeres kisérleteket tettek. 

A kísérletek rövid története és leírása a következő : 

MAxaY ÁGosrox ur 1839-ben 22446/1689. számú legfelsőbb elhatáro- 

zással feldarabolt testeknek szemnagyság szerinti száraz uton való elkülöni- 

tésére (egy fúvó által előidézett egyenletes légáramban) 10 évre szóló szaba- 

dalmat nyert. Lobkowitz herczeg, az akkori osztrák birodalmi bányászat 

főnöke e szabadalom tulajdonosát, eljárásának egy állami bányaműhelyben 

való keresztülvitelével bizta meg és e czélra az akkori 3. számű selmeczi 

zúzómű szemeltetett ki. 

A kísérleti munkálatok folytonos ellenőrzés mellett történtek és 300 
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mázsa zúzőérez a szilárd sehminterintárnai telérekből csakis 89/o elporzást 

és egyéb veszteséget szolgáltatott. 

A lisztek szérelésénél az első lapáton a széren és lököszéren a, legtisz- 

tább ólommara töményítve mutatkozott, ez után a pyrit és sphalerit. Az 

aranymosó a kézi szérkén némelykor oly nagy aranyszemeket kapott, hogy 
azokat késsel több darabra lehetett vágmi, holott a szokásos érczelőkészítési 
mód mellett eddig a schminterintárnai zúzóérczekben az arany csak is a leg- 
finomabb lisztekben volt található. Minden egyes osztály lisztjei a kézi szér- 
kén aranytartalmukra megpróbáltatván, az eredmény az lett, hogy az arany- 

szemek a lisztszem nagyságának csökkenésével a finom lisztekig, mind. cseké- 
lyebb mennyiségben mutatkoztak. 

A nagymennyiségű és tiszta ólommara iránt kételyek támadtak, mi- 

után az eddigi tapasztalatok szerint a schminterintárnai szilárd zúűzóérczek 

ólommarában igen szegények voltak. A szabadalomtulajdonos véleménye 

szerint az akkori és jelenleg is alkalmazásban levő nedves úton való ércz- 

előkészítésnél úgy az arany, mint az ólommara tönkre zúzódik. 

Ezen mindenesetre figyelemre méltó kísérletek folytatását, melyeket 

azonban az akkori főtisztek úgy látszik kevés érdeklődéssel kísértek, fájda- 

lom, Lobkowitz herczeg hirtelen halála félbeszakította; hogy pedig ezen, 

már 50 évvel ezelőtt megpróbált érczelőkészítési mód egészséges alapon 

nyugszik, bizonyítja az is, hogy egy londoni czég, Jordan és társa az arany- 

és ezüstérczeknek száraz úton való előkészítésre szolgáló készülékek előállí- 

tásával foglalkozik." 

A selmeczi állami bányászatra áttérve, jelenlegi kedvezőtlen eredmé- 

nyei abban gyökereznek, hogy elegendő kellően feltárt érczközökkel nem 

rendelkezik, mely ferde helyzetnek alapja azonban már a mult században 

vettetett meg ; a hosszadalmas háborúk nagy pénzösszegeket szükségelvén, a 

selmeczi bányákban oly űzemrendszert követtek, mely valóságos rablóbányá- 

szatnak nevezhető ; mindig pénzt kellett teremteni a szabályos üzem árán, a 

feltárások visszamaradtak és a selmeczi bányák jövőjét egyedül biztosító 

II-ik József altárnának hajtása is, mely a tervezők által 1782-ben azzal a 

szándékkal kezdetett meg, hogy az 30 év alatt elkészíttessék, 12 évi üzem 

után be lett szüntetve. Ha ez a terv 30 év alatt végre hajtatik, akkor a 

selmeczi bányászat mai napig jövedelmező marad. 

A magyar kormány közegei felismervén a helyzet veszélyes voltát, 

azonnal hozzáláttak az elődök mulasztásainak pótlásához. Nagy erőmegfeszí- 

téssel sikerült a II-ik József altárnán 1878-ban a selmeczi műveletekkel lyu- 

kasztani és a feltárásokhoz csak most lehetett hozzáfogni. 

xX A már régen lejárt szabadalom tulajdonosa, MAKAY ÁGOSTON ur kész, min- 

denkinek, a ki érczelőkészítési eljárását óhajtaná alkalmazni, a legrészletesebb felvilá- 

gosításokkal szolgálni. 
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Időközben azonban folyvást kisebbedett a lefejthető érezközök terje- 

delme és az ily módon megapadt termelés okozta azután a költségek apasz- 

tásának daczára a deficiteket. Némileg hasonló viszónyokkai találkozunk a 
körmöczi bányáknál is. 

Ezek volnának fémbányászatunk sötét pontjai, de vannak örvendetes 

részei is. Az aranybányák t. 1. daczára annak, hogy üzemberendezései 

nagyobbrészt még a legprimitivebbek, szépen jövedelmeznek és évi termelé- 

sük meghaladja az 1500 kg. színaranyat. Hogy pedig az erdélyi aranybányá- 

szat kellő vezetés és szükséges beruházások mellett igen jövedelmező lehet, 

bizonyítja az, hogy a külföldi tőke előszeretettel ott keres elhelyezést. Igy a 

vulkóji Péter Pály és a botesi cJakab Annap bányaműveket egy franczia tár- 

saság vette haszonbérbe és ott máris tetemes beruházásokat eszközölt. A rudai 

c12 apostol, bányaművet megvette a Harkort-féle német bányarészvény- 

társaság; a boczai cRudolfo bányaművet pedig Klein Henrik németországi 

bányavállalkozó ; Kajanell helység határaiban egy németországi bányatár- 
sulat folytat nagyszabású feltárási munkákat és épít egyúttal egy nagyobb 

érczelőkészítési művet ; végre a régi faczebányai bányatarsulatnak felélesz- 

tésével foglalkozik Stach Frigyes bécsi építkezési tánácsos. Mindezek után 

csak az sajnálatos, hogy e téren épen a belföldi tőke nem vállalkozott. 

Ezüstbányáink közül igen szépen jövedelmeznek az aranyidkai, veres- 

vizi, kereszthegyi, felsőbányai, kapniki és ó-rodnai kincstári bányák és jövő- 

jük kellő feltárások által évtizedekre biztosítva van. A magánbányák közül 

pedig kiemelendők a cGerambo -féle hodrusbányai, valamint a kapniki cRota- 
Miklós-Annav bányatársulatok. 

A fémkohászatot BELHÁZY azfországos kiállításon majdnem teljesen és 

igen instructiv módon találta képviselve. A kohótermények összes értéke 

3,200,303 Írt és az utolsó évtizedben ezen iparágnál jelentékenyebb javí- 

tásai a következők : 

a ) A körolvasztónak alkalmazása a lösz kohónál ; 

b) a fekete réznek ezüstelenítése és színréznek előállítása elektro- 

mos úton ; 

c) Hauck Antal kohósítási rendszerének alkalmazása Zalathnán; 

d)a dúsólomnak ezüsttelenítése czinkkel a fernczelyi kohóban, és 

végre 

e ) a kapniki lúgzást. 

A fémbányászat jogosúltan követelheti a kohásztól, hogy az érczeiben 

levő összes hasznosítható anyagokat értékesítse, de e tekintetben is majd 

mind a jövőnek teendője, mert daczára annak, hogy az arany, ezüst, réz és 

ólom kibozatalára nézve a haladások jelentékenyek, az érczekben előforduló 

kén, czink, arzén, bismut és antimonnak nagy része még maig vagy a leve- 

gőbe, vagy a salakba hajtatik és így teljesen elvész. 

Hazánk ezen hajdan virágzó östermelési ágazatnak nemzetgazdasági 
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fontosságát tekintetbe véve, szerzőnek a fémbányászat és kohászatnak újból 

virágzóvá tételére irányuló javaslatai méltán megérdemlik a döntő körök 

figyelmét. 
Itt gyökeres reformok és nagy pénzáldozatokat követelő javításokról 

van szó, melyeket állami háztartásunk jelenleg el nem bír; volna erre azon- 

ban mód : annuitásokban visszafizetendő kölcsön felvétele által, mint azt 

Keleti Károly miniszteri tanácsos Magyarország közgazdasági és művelődési 

állapotai a budapesti 1885-iki országos kiállítás szempontjából a cbányászat 

és kohászatra vonatkoztató következtetéseibeny helyesen kiemeli: 

cAz állami fémbányászatra és kohászatra nézve pedig, miután az 
magasabb közgazdasági szempontból már csak a más megélhetési módot nél- 
külöző népességre való tekintetből okvetetlenül fentartandó, igen meggondo- 
landónak látszik : nem volna-e czélszerű talán nagyobbszerű kölcsönműve- 
lettel egyszer-mindenkorra megtenni azon nagyobb investitiókat, melyek az 
évi budgetból nem tellenek s a haladottabb tudomány legújabb vívmányait 
alkalmazva, a beruházott tőkét a fokozott termelés jövedelmeiből ammititá- 
sokban törleszteni? Manapság, mikor a tőke oly nehezen talál bővebben 
kamatozó alkalmazást, bányászatunk és kohászatunk emelése megérdemelné 
e gondozást. Annál inkább megfontolandó pedig e kérdés, mert a bányá- 
szat szolgáltatja az éltető anyagot számos oly iparágnak, mely nálunk, 
úgy szólván, még pólyában hever és tetemes népességet volna képes jöve- 
delmezőleg foglalkoztatni. 
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Az 1885-iki év nyarán a Freiberg melletti . Himmelsfürst Fundgrubes nevű 

tárnában egy új szokatlan kinézésű, ezüstben gazdag éreczet találtak, melyet WEIs- 

BACH rargyrodit,-nak nevezett. WINKLER az érczet mennyilegesen megelemezte s 

tisztasága szerint 0-219/9 higanyt, 73—75"/o ezüstöt, 17—18"0 ként s csekély 

mennyiségű vasat s arzént talált benne; de a többször nagy gonddal ismételt 

elemzéseknek daczára még mindig hiányzott 6—7"/o. Végre sikerült WwvxrERnek 

kimutatni, hogy az argyrodit egy új, az antimonhoz igen hasonló, de ettől élesen 

megkülönböztetett elemet tartalmaz, melynek cgermanium? nevet adott. 

Ha az argyrodit levegő kizárása mellett hevíttetik, fekete, kristályos, meg- 

lehetősen illékony és barnavörös csöppekké olvasztható fellengületet ad, mely 

kevés higanysulfidon kívül főleg germaniumsulfidból áll. Ez kénammoniumban 

könnyen oldódik, az oldatból sósav hófehér germaniumsulfidot választ el, mely 

ammoniumhydroxydban is könnyen oldódik, tehát úgy viselkedik mint egy 

sulfosav. 

5 WINKLER CLEMENT : (Germamium, egy új a nemfémekhez tartozó elem. (Zeitschrift 

f. anal. Chem. 1876. II. Heft. p. 226.) 
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Ha a germaniumsulfid levegőn hevíttetik vagy salétromsavval melegítjük, 

akkor egy fehér, vörös izzásnál nem illékony, kaliban oldható oxydot képez, ezen 

oldatból megsavanyítás után kénhydrogengáz a jellemző fehér germaniumsulfidot 

választja le. 

Ha az oxyd vagy sulfid hydrogennel redukáltatik, egy gyenge fényű, szürke 

színű, az arzénhez hasonló testet nyerünk, mely vörös izzásnál illékony s gőze a 

jodra emlékeztető kis kristályokban rakódik le. 

A germanium vagy sulfidja chlorgázáramban hevítve fehér, könnyen illó 

chloridot képez, melynek megsavanyított vizes oldatában kénhydrogengáz fehér 

csapadékot idéz elő. 
WINELER! a germanium paránysúlyát 72:75-nek és faji súlyát 5-46-nak 

találta. Ezen számok nagyon közel állnak azon értékekhez, melyeket MENDELEJEFF 

a periodikus törvény alapján előre mondott Eka-Siliciumnak tulajdonított, t. i. az 

Eka-Silicium paránysúlya MENDELEJEFF szerint 72 és faji súlya 5-5. 

WINKLER a germaniumot újabban mint ezüstfehér, törékeny, könnyen 

szétdörzsölhető testet nyerte. 

A germanium két oxydot képez: GeO és GOe, melyeknek két sulfid 

felel meg. A germaniumsulfür, GeS, barnafekete, alkáliákban oldható s a jodéhoz 

hasonló kristályokban fellengíthető; a germaniumsulfid,. GeS2, fehér s úgy visel- 

kedik mint egy sulfoanhydrid. A germaniumtetrachlorid GeCl folyadék, mely 

88 90-nál forr. A tetrajodid, GeJ4s, narancsvörös kristályos s szintén illékony test. 

A germanium szikraspektruma LEcog DE BOISBAUDRAN? vizsgálatai szerint 

egy kék és egy ibolyaszínű vonalat mutat. 

Ezek után kétség nem fér hozzá, hogy a germanium és az Eka-Silicium 

azonosak. A germanium az óncsoportba tartozik s tulajdonságaira nézve legköze- 

lebb áll ezen elemhez. 3 

Érdekes, hogy eddig már három a periodikus törvény alapján előremondott 

elem tényleg föl is födöztetett. Ezek : Gallium, Scandium és Germanium. Gallium 

— Eka-Aluminium :; Scandium — Hka-Bor ; Germanium — KEka-Silicium. 

LISNEmax EpE WEszEL úrral közösen több éven át az arendali orthit össze- 

tételének gualitativ vizsgálatával lévén elfoglalva, ez ásványban egy új fémet fede- 

zett föl, melyet caustrium)-nak nevezett el." 

A sósavval fölbontott orthit, melynek savanyú oldatából az oxalsav körül- 

belül 8"/9, s ha a vas főtömege feroxalat alakjában eltávolíttatik s az erről leszűrt 

savanyú oldat ammonnal telíttetik s azután sóskasavas ammonnal kezeltetik, úgy 

még körülbelül 16"/o ritka földet szolgáltat, a földekről leszűrt oldatból kénhydro- 

géngáz, lényegileg ólom-, réz-, ón- és arsensulfidokból álló csapadékot választ le. 

Ha azonban a lehetőleg közömbös- vagy eczetsavas natriummal kezelt szűr- 

1 Die Identitát des Germaniums mit MENDELEJEFFrs Eka-Silicium. Naturfor- 

scher. XIX. Jahrg. p. 341. 

? LECOg DE BOISBAUDRAN: Ueber das Atomgewicht und das Spectrum des 

Germaniums. Naturwissenschaftliehe Rundschau I. Jahrg. p. 311. 

? LINNEMANN EDE: Austriun, egy új a fémekhez tartozó elem (Sitzungsb. der 

kais. Akad. der Wissenschaften XCIII. Band. II. Abth. Maiheft 1886.) 

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 79 
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leten keresztül ujolag kénhydrogengáz vezettetik, vagy ha a fémek kénammo- 

niummal választatnak le, s ha a csapadék a kénammoniumos oldattal a kénammo- 

nium elbontásáig a levegőn áll, s ha a csapadék mindig közömbös eczetsavas 

natriumoldatból kénhydrogengázzal leválasztatik, oly csapadék keletkezik, mely 

Cu-, Pb-, Zn-, Cd-, T1-, Fe-, Ca-, Mg-, Aus- s kevés aluminiumot tartalmaz. 

E fémek a vizes chloridoldatban a szikraspektrumban ki lettek mutatva. 

Ezen kénegek forró sósavban feloldva, bepároltattak s híg sósavban föloldva 

Hogy a föntebbi fémektől az austriumot elválaszthassuk, a chloridokhoz 

fölös natriumhydroxydot adunk, a csapadékot megszűrjük s a szürlethez gyenge 

melegítés közben kevés natriumkéneget adunk, a keletkezett sulfidokat lefiltrál- 

juk, a leszűrt oldatban az austrium van. Ha ezen oldat addig áll a levegőn, míg 

carbonattá alakult, úgy az austrium egy része kénnel együtt leválik, egy része 
oldatban marad. 

Az ily módon leválasztott austrium egy minimalis mennyisége esetleg tisz- 

tán nyeretett. A chlorid-oldat szikraspektruma a natrium-vonalon kívül (D — 100 

a szerző skálájában) csak két az austriumra jellemző vonalat adott a spektrum 

ibolyaszínű részében, a vonalak szerző skálájának 183 és 196-nál fekszenek. 
A 183-nál fekvő vonal az austrium fővonala. 

Ha az austriumot tartalmazó alkalikus oldatot eczetsavval gyengén túl- 

telítjük, egészen bepároljuk, vízben oldjuk, akkor ezen oldatból kénhydrogengáz az 

austriumot leválasztja. A leválasztás azonban nem tökéletes úgy, hogy a csapa- 

dékról leszűrt oldatot újolag kell bepárolni, vízben oldani és kénhydrogéngázt rajta 

keresztül vezetni. A csapadék austrium mellett nyomokban még Cu- és Pb-ot 

s különösen Zn-ot tartalmaz, úgy hogy az elválasztást minden esetre ismételni 

kellene. 

Úgy látszik, hogy az austrium legnehezebben a Zn-tól választható el. A lán- 
got nem festi, de chloridoldata kitünő szikraspektrumot ad. 

Szerző az austrium két spektrumvonalának hullámhosszát meghatározta 

s e szerint az Aus a (fővonal) 4 — 4165, Aus 8, 2 — 4030. Az eddig ismert fémek 

közől egyik sem mutatja ezen vonalakat. 

Így A.J. ÁwGsrgömnek a normál napszínképet ábrázoló atlasza az Aus c 

(4 — 4165) körül fekvő részében csak vas és titan-vonalakat mutat; azonban 

e két elem a megfigyelt színképi vonalak magyarázatára nem szolgálhat, mert a 

titan, mely az orthitban ugyan előfordul, egész más módon választatott le mint 

az austrium s a titan chloridja a szikraspektrumban e két vonalat nem mutatja. 

Azonban AwxGsrgöxm atlaszában a napszínképének említett részében három 

nem identificált vonal van, t. 1. : . — 4155, 4 — 4160 és ) — 41647, ez utóbbi az 

austriuméval megegyezőnek vehető, ugyanis Aus a 4 — 4165. 

Ennek ellenében LEcoo DE BorsgaupRaw (Chem. Centralblatt. XVII. 28. p. 

516. 1886) azt mondja, hogy LINNEMANN austriuma chemiai sajátságai — előállí- 

tási módja — valamint szikraspektruma szerint nem volna egyéb, mint gallium, 

melynek kis mennyisége az orthitban foglaltatik. 1Ea je 
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(20.) Dr. KocH Anrat : Ásványtani közlemények Erdélyből. (Orvos-természet- 
tudományi Értesítő, XI. Kolozsvár, 1886, p. 211—226.) 

E czímen szerző Erdély ásványainak kritikai átnézetét tárgyaló munkájá- 

hoz pótlék gyanánt rövidre szabott ásványtani jegyzeteket közöl, a melyeket folyó 

számozással időről-időre folytatni szándékozik. E nembeli első közlése az alábbi 

ásványokat tárgyalja. 1. Mészpát Szász-Lónáról. Alsó eocenkori finomszemű 

mészhomokkő üregeiben egész 10 "nm magas és 5 "m széles kristályok (— 2 R és 

egy meredek skalenoeder, ez utóbbi csak nyomokban). Ezen calcitot már BENKő G. . 
ismertette. 2. Mészpát a kis-sebesi dacitban. A nevezett kőzet mállott részleteiben, 
az üregekben és repedésekben, desmin társaságában lelhető a, calcit, a mely utóbbi 

vagy nagyszemű kristályos, vaskos, vagy pedig jól kiképződött kristálycsoportok- 

ban találtatik. A kristályok sárgásak vagy barnás színűek (co R, — 9": R), félig 

áttetszők és kurta oszlopos kifejlődésűek. 3. Szemcsés mészpáterek a, gyalui amphi- 

bolandesítben. Gyalunál, Meleg-Szamos felé a városi malmok mellett nyitott nagy 
köbányában a zöldköves amphibol-andesit mállottabb részeiben néha 3 §n vastag 
szemcsés calcit-erek találhatók. Ez erek közepén olykor a hézagokban lencsefor- 

mára legömbölyített calcit-kristályokra is akadni. Itt-ott rozsdasárga barnapát- 

csíkok vonúlnak a fehér calciton végig. 4. Öregszemcsés fehér mészpát M.-Peterd- 

nél. A falu felső végén a Gyálu-Ungurusuluj hegyfarkban phyllit közé telepedett 
szürkés-fehér mészkőben csaknem köbméternyi üregeket igen durvaszemű fehér 

calcit tölt ki, melyből csaknem 10 9n élhosszaságú rhomboedereket lehet kihasí- 

tani. 5. Amethyst, köz-guarz és calcit a sztolnai zöldköves dacitban. Sztolnánál a, 
felső-krétakorú homokkőrétegek közül kibukkanó dacittelérben a mállottabb 

helyek repedéseit és üregeit a megnevezett ásványok töltak ki. A hézagokat köz- 

vetlenül szürkés parányi guarz-kristályok "2"/mn vastagon kérgezik, a melyekre 

2—5"/m hosszú, 1—3"/n széles, élénk fényű, világos ibolyaszínű amethyst-kristá- 

lyok rakódtak. Ezekre sárgás- szürkésfehér áttetsző calcit következett és a mész 

apró lyukaiban barnapát található. 6. Mészpát és húsvörös kövelő a. sztolnai Val.- 

Fetyi dacitjában. A sztolnaival megegyező dacitban, az Ó.-Fenes felé eső Val.- 

Fetyi nevű mellékvölgy elején a mállott kőzet üregeit és repedéseit részint sárgás- 

fehér öregszemű calcit tölti ki, részint egy testszínű-húspiros, lágy földes anyag, a 

mely szerző vizsgálatai szerint a kővelőnek egy félesége, a BREIrHAupTr-féle carnat. 

A mint a sziklából kifejtik, tehát nedvesen, áttetsző, zsíros tapintatú és a stearin- 

hoz feltűnően hasonlít ; megszáradva azonban összevissza repedezik s valamivel 

megszilárdul, bár még mindig oly lágy, hogy körömmel karczolható, zsíros tapin- 

tásu. 7. (Juarzfjajták, barnapát, chlorophaeit és wad-kiválások a kis-kapusi 
augitandesítben. Kis-Kapuson és környékén az augitandesit-telérek mandula- vagy 

értöltelékeiből fehér guarzot, carneolt és amethystet, valamint a czímben meg- 

nevezett ásványokat ismerteti szerző. A Köveshegy közeteinek üregeit egy kaoli- 

nos anyag, tele sötétbarna barnapát-kristálykákkal, világos zöld chalcedon-kéreg 

295: 
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és világos zöld chlorophaeit-féle ásvány béleli. Helyenkint még guarzrétegcse, így 

a chalcedon és guarz helyett apró calcitrhomboederek ülnek a barnapátos 

kaolinanyagon. Az ilyen utóbbi üregeket végül mangan-wad tölti ki teljesen, mint 

egy igen lágy, finom pikkelyes-habos, sötétbarna, félig fémfényű ásványanyag. 

A szalagos szerkezetű érdarabok közől a következő ásványsuccessiókat sorolja fel 

a) barnapát, b ) jáspis, c ) chalcedon, d) guarz ; a) barnapát, b) jáspis, c) ame- 

thyst; a) barnapát, b) chalcedon, c) barnapát, d) amethyst, e) chalcedon. 

8. (Juarz és barnapát krist. mészkóben a. Hideg-Szamos völgyéből. Hideg-Szamos- 

tól mintegy 1 kilométer távolságban, a talkpalában találtató, guarzot bőven tar- 

talmazó kristályos mészkőnek üregeiben szerző csínos guarz- és rozsdabarna 

barnapát-kristálykákat lelt. 9. Jértöltelékek a, chloritpalában a Hideg-Szamos völ- 
gyében. Az imént említett kristályos mészkőnél a talkpalán túl ehloritpala követ- 

kezik, mely utóbbinak ereit guarz és calcit elegye tölti ki; e keverékben gyakran 

hámatit fénylő pikkelyeire is akadni. 10. (Juarz-kristálycsoport a hesdáti chlorit- 

palában. Hesdát felett a gyálu-sztinei hegy nyugati oldalán a chloritos phyllitből 

egy guarz-kristálycsoport származik, melyet kisebb tejfehér guarzok formálnak. 

11. Chalcedon a túri lajtaconglomerátból. Túrnál a juramészdarabokból és diabas- 

porphyritok töredékeiből kisebb-nagyobb chalcedon-gumók származnak. Színök 

kékes fehér, néha barnás fehér, itt-ott tejguarz-kristálycsoportokra is akadni. 

192 Új cölestin- es baryt-előfordulás Túr mellett. Túr községétől délre, a Nagy- 

Köhegynek délkeleti nyúlványain vastag gipszrakodás található, a mely a mező- 

ségi rétegek alsó részéhez tartozik. A meredekebb gipszes oldalokon kisebb- 

nagyobb, feltünően súlyos, legömbölyített darabok lelhetők, melyek nyilván a 

gipszrakodásból lúgoztattak ki. E darabokban a cölestin szép fehér, rudas vagy 

rostos ásvány módjára található. A cölestin ezen új és igen gazdag előfordulását 

szerző a kibányászásra is talán érdemesnek véli. A gyűjtött darabok között négy- 

féle változat van : a ) Fehér, hosszú rostos, tiszta cölestin ; a kitünő hasadás a ros- 

tok irányában halad ; b) egy vékony gipsz és büdösmész-kéreggel ellátott gumó- 

ban kívülről befelé haladva először 5—10 9n vastagon világos kékes szürke, közép- 

szemcsés, ezután pedig hófehér, selymes üvegfényű rendes cölestin található ; 

c ) hófehér, igen finom rostos, selymes fényű cölestin, körsugaras pamatokba 
szedve ; d) a legnagyobb fészkekben végre a finom rostok kelyett 1—2"/n vastag 

rudacskákban, körsugarasan elrendezve van a hófehér cölestin, melynek egyes 

rétjei között barnás sárga gipsz és büdösmész keverékrétegek fekszenek, de az érint- 

kezésnél sok üreg marad, melyekbe a cölestinrudacskák oszlopos kristályok alak- 

jában is benyúlnak. A kristályok azonban világosan nem ismerhetők meg. A baryt 

a barnás sárga büdösmész kisebb-nagyobb üregeiben lelhető. A kristályok szürkés 

fehérek, félig átlátszók, inkább apróbbak. Formáik: c (001). oP, m (110) caoP, d 

(102). "/ePoc, 1 (104). VáPco, o (011). Pcc és b (010) coPco. A kristályok faji súlya 

14,267, BExkő meghatározása szerint 3 mérésnek a közepe. 13. Limonitvesék augit- 

amdesitgörélyek átalakúlása által Kis-Kapusról. A czímben megnevezett dolog a 

kis-kapusi Köveshegy magasabb (augitandesit) és alacsonyabb (guarztrachyt) 

kúpjai közötti lankás nyergen tapasztalható. 14. Tridymath, guarz, cacholong, 

barnapát és aszfalt a kis-kapusi guarztrachytban. A kis-kapusi Köveshegy kelet- 

nek fekvő alacsonyabb és laposabb guarztrachytkúpjából a kőzetdarabok litho- 

physáiban tridymith, guarz, cacholong, barnapát található. A tridymath 92"n 
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vastag kéregformában borítja az ürességeket, parányi kristálykák csomójából 

támadva, a melyek sárgás-fehérek, de rendesen élénk sárgák a bekérgező vasrozs- 

dától. A tridymithhártyákon a cacholongszerű cseppköves vagy fürtös sárgás 

fehér, áttetsző opál, olykor egyes guarzkristálykák, de rendesen sötétbarna barna- 

pát parányi rhomboederei találhatók. A tömött kőzetben magában, annak legfino- 

mabb repedéseiben is egy aszfaltnemű ásvány apró, szögletes zárványonként 

van, a melyet a próba csekély mennyisége miatt szerző behatóbban nem vizsgál- 

hatott. 15. Mészpátkristályok Sárdról Gyulafehérvár mellett. Sárdnál a Dum- 

brava-hegy nagy kőbányáiban a lajtabreccia meg a másodkori mészkőzárványok 

lyukait és repedéseit csínos calcit-kristálycsoportok béllelik. A világos barnasárga, 

sűrű mészkőben borsárga, áttetsző rhomboederek (olykor 7"/mn élhosszasággal 

találhatók, melyeknek lapjai azonban nem a legjobban tükröznek. Több kristály 

polusélszögét egy MEYERSTEIN-féle kézi goniometerrel többször megmérvén, közép- 

érték gyanánt szerző 979-t nyert. Ezen mérésből a kérdéses rhomboedert 
— "/5 R-re vonatkoztatja. Más esetekben a — "/5 R kristályok lapjai símák és jól 

csillognak, sok ikerbarázdával a — "2 R szerint. Még az R5 skalenoedert is 
találta a — "/5 R-el kombinálva. A calcit-kristályok színe borsárga, világossár- 

gásfehér, víztiszta. (Kár, hogy ezen kristályok formabeli sajátságait szerző rész- 

letesebben meg nem állapította, annyival inkább, mert a calcitnál — "5 R egy- 

magában alig találtatott még.) 16. Vaskos és kristályodott pyrit Csík-(Gyergyó- 

megyéből. A gyergyói Békásvölgyben vaskos pyrit talkos csillámpalában guarz- 

zal keverve a 4—5 fn vastag ért tölti ki. Csikmegyéből származnak még 1—2 9n 

élhosszaságú pyrit-kristályok is, melyek valószínűen az ottani neocom agyagmár- 

gából valók. A nagy kristályok lapjait apró kristályok egyenközes lapjai mozaik 

módjára borítják. 17. Hümatit Intra-Gáld vidékéről. A vékony hümatit-telepedés . 

a Valye-Blagulujban a csillámpala és a veruccano-conglomerat határán van. 

A hámatit sűrű, sötétbarna, vaskos. 18. Barnaszén Homoród-Almás vidékén. 

Ipari fontossággal nem bír, mert állandó telopedésben még nem találtatott. Az 

erdélyi muzeumnak küldött darab különben igen jó minőségű. Homoród-Oklánd 

határán is lehet barnaszént találni. Végezetül: 19. Greenockit Új-Sinkáról, 

20. rodnai sphalerit vegyi elemzése, 21. zalatnai és rodnai arsenopyrit vegyi 

elemzése, 22. offenbányai sylvanit vegyi összetétele, 23. nagyági krennerit: vegyi 

összetétele, 24. nagyági nagyágitnak vegyi összetétele, 25. nagyági sphaleritnek 

vegyi összetétele, 26. nagyági bournonit vegyi összetéle és 27. vöröspataki arany 

vegyi összetétele, mely közleményben más szerzők dolgozatainak kivonatát adja, 

a melyek már a . Földtani Közlönyv olvasóinak jobbára ismeretesek. — SCHMIDT 5. 

(21.) THas KáRony: A szliácsi források chemiai elemzése. (Értek. a, term. 
tud. köréből. Kiadja a m. tud. Akad. XV. kötet. 7. sz. Budapest 1885. 

28 old.) 

A szliácsi források közől az I-ső számú tükörfürdő, a József-, a Lenkey-, az 

Ádám- és Dorottya-forrás elemeztetett. Az I-ső számú tükörfürdőt THáN KáRoLny, 

a többi négy forrás vizét LENGYEL BÉLA elemezte. 

Az I-ső számú tükörfürdő vize frissen merítve egészen átlátszó, de ha egy- 

ideig a medenczében állott, csekély mennyiségű vashydroxydból álló rozsdaszínű 
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üledék képződik. A szénsav oly erővel és oly mennyiségben tódul ki, hogy szén- 

savmérgezés elhárítása végett legyezőkkel folyvást mozgásban tartják a fürdő 

színe fölött a levegőt. 

Az elemzés némi módosítással a BuwxsEwx által megállapított módszerek sze- 

rint végeztetett s minden főbb alkatrész kétszer határoztatott meg s a középérték 

vétetett számításba. 

A seliácsi források chemiai alkatrészei. 

Első számúl  . , vioYi 
ESELYE ENE TOZSBE Lenkey- Adám- Dorottya- 

A k ! tükörfuürdő 3 F ! A s: 
Alkotó részek (10.000 forrás ] forrás ! forrás forrás 

zés 10 literben 10. literben10 literben!10 literben 
, súlyreszben) ! 

j li 

Calciumbicarbonat CaHxAX(COs2e.. .  . [ 14568] 2:5907] 3-6663] 3"1347] 3"8298 

Magnesiumbicarbonat MgH2(COs3e . .  [ 0-525] 0-6485] 8-1134] 108624] 9-1017 
Ferrobicarbonat FeH2(COs32 . 0 .. . [ 0 02411 1-4424] 1-1953] 0-1551] 0"5742 

Manganbicarbonat MnHAX(COsjJa. 0"021] 0-0269 az 0-0289/ nyoma 
Natriumbicarbonat NaHCOs3 --. .. --- — 0-1323 — — — 

Lithiumbicarbonat LiHCOs-... 7 [/ — 0-O816] 0-3414! 0-2371] nyoma 
Calciútasuldhat" GAS a 0 azal Veér EE KE BAD SZESZ TEA 17"1811) 182960] 16-4847 

Magnesiumsuúlphat MgS04 .. ..  .. [/ 8644]  — -— —- — 
Natriumsulphat Na2z50s . -.- ---  -1- ---[[. 4742] 0:1250] , 1:2689.]  0-7290] 156821 

Kaliumsulphat K2S0s - 2-. --- - [1 078231 0ZTO2L] 40-52531 , 0-80994 103566 
OLTONtUINSULDNAt SEDO4 ZOTT 0-"229]1 0-OI90] "0-0248 — zt 

Magnesiumchlorid MgCle vat J6505056 — — —— — 
Natriumchlorid NaCl . . ez rggttes ge Alla 65 0-0224! 070464]! 0-OGIO]/ 0-0486 

hi t ! hi 

Tathiúumeblorid Ei0l4 s ssza et öt El Eei 0-003 - -- ] . — — 
CalciumfliuoridCa FL . É SZ ezta SS eS OLTEK ÉKE -—— : [/ — — 

Aluminiumhydroxyd Al2(OH)sG- ... (I 07101] nyoma He I — nyoma 
Hydrogensilicat H2SiOs 202 24 zst 22 0307] 1"-07821 0"-1761] 0-2436] 0-1885 

Szabad. szénsay COzs ek szeszet 12-625 ) 21:6117 ] 17:6375 [ 12:7699 [ 16:9594 
Kisebb tömecssúlyú szervi savak 0 0. 0-0221  — se Ez Ass 
Nagyobb tömecssúlyú szervi savak. . 0-007]  — — — z 
Bromvegyületek 378 JATAT STT B l --- [igen csekély] — — — "] — 

! nyomai ] 

A vízben oldott alkatrészek összege I 49-435 27:8803 / 50-1765 ) 47"3275 ) 49"4256 

TIER ÉS TÁRSA VET, KER GET YÁST BAT 1 6419:74) 10953 ! 8940  ! 6489-7 0] 9585 
elvált ÁT gt EKET E Pszt dág ets köbem. / köbem. ; köbem. , köbem, / köbem. 

SAE TG EL EE ea (90.28 ] 97-91 ] 99-62 ] 97-90 ! 99-67 
A kiíitöduló szensavgaz . més aes az Itérf. 9/o] térf. 9/o] térf. 9/o ! térf. 9/o ( térf. "/o 

ÖN AGÉEZTZBES TE SE EBÉ I o72 209 1" 038 240 ] 033 
A kitóduló nitrogengáz  ... ... (-— . téri. "/o] térf. "o ] térf. 9/o ! térf. "/o ] térf. "/o 

] ! 

ÉV váz TAJGÜLYA IL MET ESES 100393 !" 1"000236 / 1"003144! 170032 ! 1"0031 
A váz DÖMÉrSŐke ss, élet za [[ 3307€ ] 12-19C.] 23-090C ] 25690 21590 

A tükörfürdő vizéről szerző ezeket mondja : s Legértékesebb sajátsága azon- 

ban e forrás vizének, hogy magas hőfoka 33 "C. mellett viszonylag dús szénsav- 

ban és hogy nem csekély vasbicarbonatot tartalmaz. Ezen alapon a tükörforrás 

magas hőfokú vasas savanyú hévvíznek tekintendő, mely csaknem egyetlen a 

maga nemében és e szempontból a némileg hasonló hévvizek között a legérdeke- 

sebb és legértékesebb, . 

A Lenkey-, Ádám- és Dorottya-források többé-kevésbbé vegyileg úgy van- 
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nak jellemezve mint a tükörfürdő vize, hőfokuk sokkal alacsonyabb s úgy szén- 

savban is gazdagabbak mint a tükörfürdő. A Lenkey-forrás azonkívül jelentékeny 

vas- és lithiumtartalma által tünik ki. E három forrás viszonylag sok calcium- 

sulfatot 15 tartalmaz. 
A József-forrásról szerző egyebek közt így nyilatkozik: Alacsony 121 7C€. 

hőfokának megfelelőleg annyi oldott szénsavat tartalmaz, melynek súlya három 

akkora, mint a szilárd oldott részeké. Lényegében véve ezen forrásvíz tehát csak- 

nem tisztán az alkalikus földek és vas bicarbonatjait tartalmazza, igen sok sza- 

bad szénsav mellett. Vastartalmának absolut mennyisége, a buziási József-forrást 

kivéve, a többit mind fölülmulja. Ha vastartalmának relativ mennyiségét hason- 

lítjuk a többi alkatrészekéhez, azon meggyőződésre jutunk, hogy e forrás a hasonló 

jellemű hírneves ásványvizek mindenikénél tisztább vasas savanyúvíz és bátran 

állíthatjuk, hogy e vizek között a legkiválóbb helyek egyikét foglalja el. ; 

DLoczga JözSEr. 

(22.) SCHERFEL V. AURÉL : A koronahegyi fürdő (Smerdzonka) kénes vizének 

vegyelemzése. (Értek. a term. tud. kör. Kiadja a m. tud. Akad. 1885. 

Budapest. XV. kötet. 5. sz.) 

A koronahegyi fürdő (Smerdzonka) a Pienin-hegységben a lipniki völgy 

torkolatánál fekszik s az eperjesi g. k. püspökség és káptalan közös tulajdonát 

képező lechnitzi uradalomhoz tartozik. Az irodalomban következő művekben 

említtetik a koronahegyi fürdő: 1. J. H. Cgaxrz, Gesundbrunnen der oesterrei- 
chiscehen Monarchie. Wien 1777. 2. Ungarns Curorte und Mineralguellen 

von Dr. DaAvin WacH1Ec. Oedenburg 1859. Ezeken kívül van egy 1823-ik évből 

való kézirat, melyben a fürdőről bővebb említés tétetik; e kéziratot valószínűleg 

dr. EsGEL János, Szepesmegye 1775—1831. évig főorvosa, írta. 

E fűrdőnek két forrása van, mely egy kazánház két oldalán fakad. Szerző 

az elemzéshez szükséges vizet az épület baloldalán lévő forrásból merítette. 

A víz hőmérséke 1884-ik év okt. 23-án -- 6-25 9C léghőmérsék mellett 

972 GC volt. Fajsúlya 145 "C-náal — 1000979. 

A minőleges elemzés következő alkatrészeket mutatta ki: Kali, natron, 

ammon nyoma, mész, magnesia, aluminiumoxyd, vasoxydul, kénsav, szénsav, 

foszforsav, kovasav, borsav nyoma, chlor, kénhydrogen. 

A mennyileges elemzés eredményének összeállítása : 

a ) A szénsavsókat mint egyszerű carbo- — b) A szénsavsókat mint vízmentes bicar- 

natokat számítva. bonatokat számítva. 
10,000 s. r. vízben. 10,000 s. r. vízben. 

IKénszvas nkalis estin ágeésa titok d JeKénsávása kaltap sé ese ela b 

a mész c eltagkltsi 138622 ( mész skies 138622 

c natron BENT e TR Mek a A a natron S ROD 

Chlornatrium. . szgk TEN2JOD . , Uhlórtattauma a stee 1"02702 

Chlormagnesium ... .. .. 113334  Chlormagnesium . .. .. 113334 

Foszforsavas aluminiumoxyd — 0-702200 — Foszforsavas aluminiumoxyd — 002200 

( haészsszzán sa 0-700591 ( ÜNŐBÁ e ea 000591 

Szénsavas mész .. .. .—— 091000  Ketted szénsavas mész sé 34040 

( magnesia ... 165280 a a magnesia 251855 
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Szénsavas vasoxydul .. 

Kovasáv! 2.1 

--.  0700217  Ketted szénsavas vasoxydul. . 0-00299 

TÁ TTESej, hát 014500 . Kovasav .. 014500 

A szilárd alkatrészek összege — 898829 A szilárd alkatrészek összege 10-25526 

a ) A szénsavsókat mint egyszerű carbo- — 0) A szénsavas sókat mint vízmentes 

natokat számítva. bicarbonatokat számítva. 

Félig kötött szénsav  ... ... 126697 

Szabad szénsav . . . JAT 0-78605 — Szabad szénsav... ... - 0-78606 

Kénhydrogen den haée melee OOJATÓ Lau Kénlhydtogénsány E dtsllat et KÖODÁG 

Közömbös szerves anyag . 0-21600 Közömbös szerves anyag .. . 021600 

Valamennyi alkatrész összege 11"35148 — Valamennyi alkatrész összege 11735148 

Ammon és bórsav a és b-ben meg nem mérhető mennyiségben foglaltatnak 

a vízben. 

A szénsav mennyisége a víz tk 9-2 90-nál és 760 "/n barométer állásával 

térfogatokban kifejezve : 

a) Szabad szénsav 1000 k. e. vízben c. ... - SRV ZEKZIk Vet 

b) Szabad és félig kötött szénsav 1000 k. c. vízben TO7Z90kie 

c) Kénhydrogen: 1000 k.sesviízbemeleztzezéi, aha 6"38 k. c. 

Szerző a fürdő vizét az elemzési adatok alapján a sós- vagy meszes-kénes 

vizek közé sorolja. Több kénhydrogent tartalmaz mint Weilbach fürdője Német- 

országban, s másfélszer többet tartalmaz e gázból, mint a leibitzi fürdő kénes 

vize; szilárd alkatrészekben is kétannyit tartalmaz, mint a leibitzi fürdő, csakhogy 

ez utóbbi jellege égvényes kénes — míg a koronahegyi sós -—— vagy meszes kénes 

víz. A már fentebb említett dr. ENGEL is a sóskénes vizekhez számítja. Ugyancsak 

dr. EsGEL a következő bajokban dicséri a víz gyógyhatását : Idült ízületi csúzos és 

köszvényes bántalmaknál, görvélyes és bújakóros természetű mirígydaganatoknál, 

idült bőrkiütések- és régi fekélyeknél. Belsőleg pedig altesti pangásoknál, arany- 

eres-hystericus-hypochondricus, valamint  vesebántalmaknál s egyáltalán oly 

bajoknál, hol a kénes vizeket sikeresen alkalmazzák. 

Szerző reményli, hogy a fürdőt gyönyörű környékénél, kies kirándulási 

helyeinél, és az ott tartózkodás olcsóságánál fogva nemcsak betegek, hanem 

nyaralni kivánó közönség is szaporábban fogják látogatni. DLoczxka JÓzsErF. 
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TINNYEA VÁSÁRHELYII NOV. GEN. ET NOV. SPEC. 

Von 

MAx von HANTKEN. 

(Vorgetragen in der am 14. Márz 1887 abgehaltenen Fachsitzung der ung. Akad. der 

Wissenschaften.) 

(Mit Tafel IV). 

In dem Becken von Tinnye-Bia sind die Schiechten der pontischen Stufe 

(Congerienschichten), wie ich dies bereits in meinen früheren Abhandlun- 

gen" angab, unter der Lössdecke sehr verbreitet. 

Dieses Becken wird rundherum zum grössten Theile durch die vor- 

nehmlich aus Kalksteinen bestehenden Schichten der sarmatischen Stufe 

(Cerithienschichten), zum geringeren Theil durch oligocáne Sandsteine 

(Pectunculus obovatus-Sandsteine) und obertriasisehe Dolomite begrenzt. 

Nur zwischen Tinnye und Puszta-Jászfalu erstrecken sich die Congerien- 

schichten in das Csaba-Dorogher Thal. In dem letzteren Gebiete befindet 

sich eine Sandgrube, in welcher Melanopsis Martiniana FER. massenhaft in 

vorzüglicher Erhaltung und in grossen Exemplaren — und ausser dieser 

noch Melanopsis Bouéi FER., Melanopsis avellana FucHs und Congeria bala- 

tonica PARrscn vorkommen. An dieser Stelle habe ich und Géza v. Vásár- 

helyi, damals Rechtshörer, schon in den sechziger Jahren ausser den ange- 

führten Arten Bruchstucke einer grossen Schneckenart gefunden, deren Be- 
stimmung indessen nicht möglich war, weil von den gefundenen Bruch- 

stücken keines mit der Schalenmündung versehen war. Die üussere Structur 

- Die Umgebung von Tinnye. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1859 p. 567. 

Geologiai tanulmányok Buda és Tata között. Math. naturw. Mitthlgn. Herausg. 

v. d. ung. wiss. Akad. I. Bd. 1861. 
xk 
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dieser Schalenbruchstücke. erinnert wohl an jene der Melania Escheri, 

welche in einigen Congerienschichten auch vorkommt, doch traute ich mich 

nicht, die gefundenen Bruchstúcke mit dieser Art zu identifiziren, weil sie 

auf eine ungewöhnliche Schalengrösse deuteten, wie sie die Melania Escheri 

nie besitzt. Seitdem ist es, dem Gutsbesitzer.in Tinnye, Géza v. Vásárhelyi, 

der seit seiner frühen Jugend für die Naturwissenschaften ein grosses 

Interesse hegt und sich um die Sammlung der in der Umgebung von 

Tinnye vorkommenden Versttinerungen hervorragende Verdienste erwarb, 

gelungen, in der erwáhnten Sandgrube ein wohlerhaltenes Exemplar und 

mehrere mit der Schalenmundung versehene Bruchstücke der in Rede ste- 

henden Schneckenart zu finden, welche er so freundlich war, gelegentliech 

meines bei ihm im Jahre 1885 gemachten Besuches dem palzontologischen 

Museum der Universitát zu schenken. 

Schon der erste Anblick der Schalenmündung überzeugte mich davon, 

dass diese Schnecke von Tinnye keine Melania ist, sondern zu einer Unter- 

familie der Melaniadeen, zu den Melanopsineen, und zwar in den Formen- 

kreis des Fauxus Moxrr. gehört und wahrscheinlich ein neues Genus re- 

prásentirt. Damit ich in dieser Beziehung ins Reine komme, verglich ich 

die Tinnyeer Exemplare mit dem im National-Museum in Budapest, und 

gelegentlich der im Jahre 1885 zum Zwecke der Theilnahme an dem inter- 

nationalen geologischen Congresse in Berlin gemachten Reise mit den in den 

zoologisehen Museen in Wien und Berlin aufbewahrten, in den Formen- 

kreis des Fauwus gehőrigen Exemplaren. Aus den Vergleichungen ergab 

sich, dass das Tinnyeer Petrefact ein neues Geschlecht der Melanopsineen 

reprásentirt. Ich habe dieses neue Geschlecht nach der Ortschaft, in deren 

Terrain es zuerst gefanden wurde, Tinnyea benannt. 

Tinnyea nov. gen. 

Die Schale ist thurmförmig. mit Rippen verziert. Die öchalenmündung 

ist eifőrmig, sehr schief, oben mit einer Bucht, unten mit etnem engen kurzen 

Kanale und unmittelbar über diesem mit cinem Wulst versehen. Die Ránder 
sind zusammenhüngend, die üussere Lippe dick, fast gerade, die innere 

auch dick und bedeckt den Nabel vollstándig. 

Die Tinnyea ist nahe verwandt mit Faáuxus Mownrr. (Pirena Lam.)" 

und Melanatria Bopwrcm. Von beiden Gesehlechtern unterscheidet sieh 

t The genera of recent mollusca arranged according of their organisation by 

Henry Adams et Arthur Adams. London 1858. Vol. 1 p. 310. 

xx Die Melaniaceen in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen von 

Dr. Brol in Gent (Systematisches Conchylienkabinet von Martini und Chemnitz. 

Dr. Kusten. 1. Bandes 24. Abtheilung. Nürnberg 1874.) 



TINNYEA VÁSÁRHELYII. 347 

Tinnyea ganz bestimmt durch die Beschaffenheit des Kanales, der eng und 

kurz ist und über dem ein Wulst sich befindet, der bei beiden genannten 

(Geschlechtern fehlt. Von Fauwsus unterscheidet sich übrigens Tinnyea da- 

durch, dass seine Schale glatt ist, bei Tinnyea aber berippt, wodurch sie sich 

der Melanatria nühert. Bei Melanatria ist die üussere Lippein der Regel 

mehr weniger zungenförmig vorgestreckt ; bei Tinnyea hingegen fast gerade. 

Bisher ist nur eine Art der Tinnyea bekannt, welche ich zu Ehren 

des Gutsbesitzers Géza v. Vásárhelyi, Tinnyea Vásárhelyii benenne. 

Tinnyea Vásárhelyii n. sp. 

Die Schale ist sehr (das abgebildete Exemplar 13 Centim.) lang mit 

starken Ouerrippen und schmalen Lángsbündern. An den ersten Windun- 

gen erstrecken sich die Rippen von der unteren zu der oberen Naht, an 

den übrigen Windungen bedecken die Hauptrippen nur ungefáhr $/5 der 

Höhe der Windungen und endigen in mehr oder weniger zugespitzten Kno- 

ten. An den letzten Windungen verkümmern die Rippen mehr oder weni- 

ger. Zwischen den Rippen verlaufen schwáchere oder stárkere Streifen von 

einer Naht zur anderen. An den Stellen, wo die Rippen mit den Ouerbán- 

dern zusammentreffen, ist die Schale mehr oder weniger knotig. 

Wie ich schon erwáhnte, sind Exemplare der Tinnyea Vásárhelyii zuerst 

in der Gemarkung von Tinnye in der sich dort befindlichen Sandgrube gefun- 

den worden. Hin anderer Fundort derselben befindet sich im Stuhlweissen- 

burger Comitate in der Gegend von Ettyek am Heidelberge in den neben der 

von Ettyek nach Alcsuth führenden Strasse gelegenen Weingárten. An diesen 

interessanten Fundort hatte der Arzt in Ettyek, Herr Dr. Johann Siegel die 

Güte gehabt, mich zu führen. An diesem Orte bestehen die Schichten der 

pontischen Stufe vorwaltend aus Kalkstein, wáhrend an den übrigen Oert- 

lichkeiten des Tinnye-Biaer Beckens dieselben überwiegend aus Tegel, unter- 
geordnet aus Sanden bestehen. 

Der Kalkstein von Ettyek ist sehr fest und wird an mehreren Stellen 

gebrochen. Er enthált reichlich Versteinerungen, doch ist die Schale der- 

selben grösstentheis versehwunden und nur Steinkerne und Abdrücke kom- 

men vor. Unter den letzteren zeichnen sich die Abdrücke der Tinnyea 

Vásárhelyit aus, welche so scharf sind, dass die Artbestimmung mit Sicher- 

heit möglieh ist. Ausser Tinnyea kommen noch Congerien und Melanopsen 

in grosser Menge vor. Die Tinnyea ist hier háufiger als bei Tinnye. In einem 

Steinhaufen fand ich eine Steinplatte, deren eine ungefáhr 600 ( ] Centim. . 
grosse Seitenfláche 16 Abdrücke der genannten Art enthielt. 

Sehliesslich erachte ich es für meine angenehme Pflicht dem Herrn Géza 

v. Vásárhelyi, dem ich die sehr schönen Exemplare von Tinnye verdanke, 

so wie den Herren, die mir bei den in den betreffenden Museen gemachten 
ok 



348 J. NOTH: 

Vergleichungen behilflieh waren und zwar dem Herrn Jon. v. FRIVALDSZEY.. 

Custos am Nationalmuseum, dem Herrn Dr. EMIL v. MARENZELLER, Custos 

am  zoologisehen  Hofmuseum in Wien und dem Herrn Professor 

Dr. MARTENS, Vorstand des zoologisehen Museums der Berliner Universitüt,. 
meinen besten Dank amszudrücken. 

ERKLÁRUNG DER TAFEL, 

Fig. 1, 2, 3. Tinnyea Vásárhelyii in verschiedenen Stellungen. 

c 4. Die letzte Windung eines Exemplares, an welchem der Wulst über 

dem Kanale sehr gut erhalten ist. 

BERGTHEER UND PETROLEUMVORKOMMEN IN KROATIEN, 
SLAVONIEN UND IM SUDWESTLICHEN UNGARN. 

VoN 

JuLius Norn. 

(Vorgetragen in der Fachsitzung vom 6. April 1887.) 

Die Murinsel nennt man jenen überaus fruchtbaren Landesstrich, 

welcher von der steieriscehen Grenze bis zu dem Zusammenmünden der 

Flüsse Drau und Mur zwischen diesen beiden Gewássern liegt. 
Wahrend der östliche Theil dieser Halbinsel sehr flach, ja an man- 

chen Stellen noch heute der Uebersehwemmung ausgesetzt ist, und sich 

nicht über eine Meereshöhe von 130 bis 170 "/ erhebt, steigt der westli- 

che Theil, von der Csáktornya mit Mura-Szerdahely verbindenden Strasse, 
bis zu einer Meereshöhe von 350"V an, den sogenannten Bergdistrikt. 

bildend. 
Die Geologie dieses Landstriches stimmt mit der Topographie dessel- 

ben überein, indem wir östlich und südöstlieh vom Bergdistrikte, abgese- 

hen von Alluvionen, grösstentheils Diluvien und nur bei den Dörfern Szer- 

dahely, Peklenica, Krizsovec, Miklovec, Ferketinec und bei einigen wenigen 

andern Orten im Westen des niederen Theiles der Murinsel pannonische 

Schichten antreffen. 
Am Füusse des Beredistriktes, in den tief ausgewaschenen Thülern bis 

hoch in das Gebirge hinaufreichend, begegnen wir neogenen Ablagerungen, 

die allerdings an den meisten Stellen von Diluvialgebilden überlagert sind. 

In einem der Thüler des Bergdistriktes, und zwar in dem Szelnica- 

Thale, entdeckte ich am linken Bachufer, 400 "Y südlieh von der Dorfkirche 

Szelnicas ein schönes, hochgrüdiges Petroleum. 
Die Ortschaft Szelnica liegt unterm 3497 3" östl. L. von Ferro und 
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44." 291/2" nördl. Br. zwischen Mura-Szerdahely und Csáktornya, 3 ?/, von 

der Reichsstrasse, 14 ?/, von der Bisenbahnstation Csáktornya entfernt. 

Die Meereshöőhe betrügt 188 "7. 

Am nördlichen Eingange des Dorfes, stehen mehrfach Sande an, wel- 

che von blaugrauen Schieferletten unterteutit werden. Dieser Thon ist an 

der erwáhnten Position auf eine Ausdehnung von einigen Hundert Metern 

horizontaler Erstreckung stark mit Petroleumgeruch geschwángert. 

An mebhreren ötellen sickert ein dünnflüssiges, aromatisch riechendes 
Petroleum, dessen Farbe bei darautffallendem Lichte grünliech, bei durch- 

scheinendem Lichte gelblich braun ist. 
Dieses Bergöl besitzt ein spec. Gew. von 0791 bei 129C€., giebt bei der 

trockenen Destillation zwar nur 259/9 lampane Öle, allein 309/0 werthvolles 

Schmieröl von 0.93 spec. Gew. und hellgelber Farbe. Ausserdem finden wir 
409/0 Theer, in welehem Paraffin und Vaselin vorkommt. Das Petroleum ist 

von Ouellabsátzen begleitet, in denen man reichen Eisengehalt erkennt. 

Ueber die Menge des vorhandenen Petroleums fehlen bis nun Aut- 

sehlüsse, da erst im Herbste 1886 die Schurfrechte von einem belgischen 

Consortium erworben wurden, welches die Schurfarbeiten energisch zu trei- 

ben beabsichtigt. 

Das Petroleumvorkommen von Szelnica erinnert an jenes von Lepa- 

vina und Ludbreg in Slavonien. 

Am letzteren Orte, welcher im Comitate Varasd liegt, treffen wir Pe- 

troleum in Congerienschichten, die von Hieroglyphen- und Fucoidenschichten 

unterteuft werden. Es scheint, als ob diese Sehiefer- und Sandsteinwech- 

sellagerungen, welche an mehreren Stellen, namentlich im Bachbette der 

Bednja am Park bei Szlanik gut entblösst sind, dem Alttertiár angehőren. 

Das Schichtenstreichen ist von O nach W, das Verflachen 20 bis 3097 ge- 

gen Nord. 

In dem Schieferletten bei Ludbreg fand ich Petrefakten, deren Vor- 

kommen den Tegel als zu den Congerienschichten gehörend horizontiren : 

Cardium Lenzi, R. Hönrn. Valenciennesia cfr. Pauli, R. Hönx." 
Aus dem Bette des Flüsschens Bednja, südwestlich von Ludbreg, ent- 

standen zu manchen Zeiten hüufig Bergölblasen, welche beim Zerplatzen 
eine irisirende Ölhaut zurücklassen. Unweit dieser Stelle, südwestlich ge- 

gen das Gebirge zu, finden sich Schieferletten bis zu einer Tiefe von 80M. 

von Petroleum imprügnirt. 

Das Abteufen eines Schachtes in diesem Schieferthone ergab nur 

wenige und nicht máchtig entwickelte sandige Einlagen, ohne welche kaum 

auf einen grösseren Oelzufluss zu rechnen sein dürfte. 

- Herrn Chefgeologen Dr. K. HorMaNN verdanke ich die nühere Bestimmung 

der obigen Fossilien. 
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Es wáre demnach Sache weiterer Schürfungen, zu untersuchen, wohin 

Bohrungen zu placiren seien, damit dieselben solche Schichten erschroten, 
welche ausser intensiver Imprágnation auch eine günstige Zerklüftung 

aufweisen. 

Auch bei Lopatinec und Zaszadfalu dringt aus Tegeln Petroleum, des- 

sen Vorkommen jedoch bis zur Zeit noch nicht náher untersucht worden ist. 

Noch einige Orte will ich anführen, an denen dickflüssiges Rohöl 

und Bergtheer vorkommt, und von denen ich mehrere, in Begleitung des 

damaligen Agramer Berghauptmannes C. KAUFMANN besichtigte (1835). 

Bacindol ist ein Dorf bei Neu-Gradiska, welches zu dem Gute Czernyk 

gehört. 

Nordöstlich von Bacindol sind. einige Schüchte, aus denen man Berg- 

theer und Rohöl schöpft, welches aus Schotter guillt, der mit Asphalt zu- 

sammengebacken ist. Seiner Zeit war sogar eine Destillirhütte hierselbst im 

Betriebe. 
Auch südöstlieh von Neu-Gradiska bei dem Dorfe Petroveselo trifft 

man in Obstgárten auf Scháchte, aus denen Asphalt und Bergtheer gewon- 

nen wird und welches die Dorfbewohner im selben Zustande, wie es von 

der Oberfláche des Wassers gewonnen wird, als Wagenschmiere verkaufen. 

Von einem ziemlich intensiven Betriebe zeigen Schacht und Fabriksanlagen 

bei Moslavina. 

Diese Position liegt 35 74, nordöstlich von Sissek am Fusse des Mos- 
lavinagebirges, dessen Massiv auf der geologiscehen Karte der österreichisch- 

ungarischen Monarchie als Granit aufgefuhrt ist. 

Im Osten des Gebirges lehnt sich Glimmerschiefer an, und am Fusse 

desselben treten Congerienschichten und Belvedereschotter aut. Aus den 

Lösssehichten, die von Diluvialschotter umgürtet werden, tauchen hie und 

da Cerithienbánke auf, im Norden ein schmaler Streifen von Leithakalk. 

Bei der Mühle des Dorfes Mikloska verlüsst man die Fahrstrasse und 

gelanet in ein Thal, dessen Gelünde weisse Mergel und schwarzblaue harte 

Schiefer erkennen lassen. Wenige Spatenstiche in der Thalsohle genügen, 

um auf reiche Ölspuren zu stossen. Man hat hier mehrere Schüchte aus- 

gegraben und schőpít von. der Oberflüche des Wassers, mit dem dieselben 
angefüllt sind, seit Jahren dickflüssiges Bergöl. Die Tiefe der Schüchte 

wurde mit 20 bis 30 "V angegeben. 
Das Haldengestein zeigte einen gelblich weissen Mergel und harte 

blaugraue. Schiefer. Sandsteine fand ich wenig, wohl aber Sand, welcher 

imprágnirt war. I 

Bachaufwaárts, etwa 3. Af, von der Werksanlage, " traf ich am Rande 
eines Hochwaldes einen verlassenen Schacht, welcher angeblieh 60 "7 tief 

gegraben sein soll und von dessen Sohle aus kurze Strecken nach zwei 

tichtungen getrieben worden sind. 
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Der Schacht, weleher 3.577? Ouerschnitt , besitzt, steht bis an den 

obersten Kranz voll Flüssigkeit, deren obere Decke aus einer, einén halben 

Meter dicken Schicht reinen Bergtheeres besteht. Das Wasser, welches den 

Schacht austfüllt, stinkt nach Bergtheer und Sechwefelwasserstoff. 

Das Gestein der Schachthalde zeigt eine grosse Mannigfaltigkeit. Ne- 
ben groben Kalk- und Sandconglomeraten, die an Grauwacke erinnerten, 
fanden sich Stücke eines gneissartigen Granites und Glimmerschiefer. 

Alle Gesteine waren durch und durch mit Öl getrünkt, besonders 

ein Kalk von dunkler Farbe (Trias ?). 

Leider fehlen authentische Mittheilungen nicht nur darüber, wie die 

Lagerungsverháltnisse der Gesteine in den Strecken gefunden wurden, son- 

dern auch Daten, wie das ÖL in denselben zum Vorsechein kommt. Der 

Zufluss des Öles soll tügliceh mehrere Centner betragen haben, solange die 

Strecken nicht mit Wasser sich anfüllten. Es treten Öl und Bergtheer 

nicht blos vereinzelt und als Spuren in dieser Position auf, sondern in Men- 

gen, welche eine fabriksmássige Gewinnung und Verarbeitung des Rohpro- 
duktes reechtfertigen. 

Schon fruher hatte man hier eine Destillirhütte errichtet, deren ver- 

fallene Baulichkeiten noch jetzt zam Theile stehen. Es lagern sogar einige 

Tausend Kgr. Rohöl am Platze; doch hat man entweder Wasser mit dem 

Beretheer in die Fásser eingefüllt, oder das Wasser hat sich im Laufe der 

Zeit selbst vollkommener abgeschieden, als dies beim Sammeln des Roh- 

produktes stattfand. Das nach Oravicza behúüfs Destillation gesendete Roh- 

produkt enthielt fast ein Drittel Wasser. Allerdings ist das Wasser bei 

sehweren, diekflüssigen Ölen und Bergtheer auf das innigste, wenn auch 

blos mechanisch vermengt, so dass eine vollstándige Trennung beider Flüs- 

sigkeiten nur durch Destillation möglieh ist, eine für gewöhnlich  hinrei- 

chende Abscheidung jedoch durch Erwüármung mittelst Dampf in Röhren 

erzielt werden kann." 

Prof. Dr. NEsprvicH hat bereits im Jahre 1843. mehrere Öle. von 

Südungarn analysirt. Er fand das spec. Gew. des Bergtheeres von Moslavina 

bei 3-1697C€.— 0.936, den Gehalt an : 

Koltlenőtott ús mirJojs 48248 
Wasserstoff ETEN STT? 11.42 
MALOTALDOLLÉL CVS sen 0 6.10 

100.00 

Ueber die Ausbeute des Bergtheeres an lampanen Ölen existirt mei- 
nes Wissens noch keine Analyse, nur ein Produkt habe ich bei der Destil- 

lation erhalten, welehes gerade jetzt für jene Gegend, in welcher leider 

wieder. die Cholera auftaucht, von unschátzbarer Wichtigkeit ist: Carbol- 

süure. "Dass überhaupt das Petroleum und seine verwandten Bitumina anti- 

septisch" wirken, ist ja lángst bekannt. 
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Dass diese Position aufgelassen wurde, liegt einestheils an den Trans- 

portverháltnissen, andertheils daran, dass die Sehurfrechte mit allen Schach- 

ten und Gebüuden bei einer Licitation von der kroatischen Escomptebank 

in Agram für eine Forderung erstanden wurden, die Bank jedoch auf dem 

ihr fremden Industriezweige nicht arbeiten lásst. Es ist jedoch lebhaft zu 

bedauern, dass hier, wo sich das Rohöl- und Bergtheervorkommen in reich- 

licher Menge auf mehrere Tausend Meter Distanz erstreckt, nicht mit Hilfe 

einer Landesunterstützung fachmánnisech geleitete Untersuchungen vorge- 

nommen werden, die möglicherweise eine Industrie von volkswirthschaftli- 

cher Bedeutung schaffen würden. 

Es sind námliech, wenn wir von der Emanationstheorie absehen, nur 

zwei Fálle denkbar, auf welche Weise die Ölmoleküle in die Gesteine 

krystallinischer Schiefer gelangt sein können : 

Entweder die Congerienschichten waren reich an Bitumen, überlager- 

ten die krystallinischen Schiefer und gaben durch Druck ihren Gehalt von 

Ül an die liegenden Schichten ab ; 

oder es sind zwischen den kánozoisehen und primitiven Formationen 
Glieder eingesehaltet, welche selbst die Bedingungen zur Petrolbildung in 

sich besassen. Solche ölbildende Gesteine können in den Formationen der 

Kreide, Jura, Lias oder Trias vorkommen, die wir mehrfach an den hán- 

dern der Inseln des früheren kroatisch-slavoniscehen Meeres entwickelt 

finden. 

Es würde demnach vor Allem klar zu stellen sein, ob man es in dem 

Moslaviner tiefern Schachte mit anstehendem Gesteine, oder mit Geroll- 

stücken zu thun hat, welche in grösseren oder kleineren Blöcken durch die 
Brandung des Meeres von den Felsriffen herabgestürzt und eingelagert sind. 

Ich meinerseits würde mich jener letztern Anschauung ansehliessen, 

weil ich Ölgehalt und Imprágnation der Congerienschichten auch bei 

dieser Position an Punkten angetroffen habe, welche ersichtlich in keinem 

Kontakte mit jenen tieferen Gliedern standen, oder doch durch grosse 

Entfernungen und sehr miüchtige Schichten plastischer Thone von ihnen 

getrennt sind. 

Kehren wir nach diesem Ausfluge in die östlich gelegenen Reviere 

zurück, in die mehr westlich liegenden Petroleumfundorte, so treffen wir 

6 7/, östlich von Szelnica auf ein seit Jahren bekanntes und auch in Aus- 

beute befindliches Bergtheervorkommen bei 

Peklenica. 

Ueber das Vorkommen des Bergtheeres berichtet bereits im Jahre 

1864 Dr. Joser Rózsav im Jahrbuche der Wanderversammlung der ungari- 

schen Árzte und Naturforscher, sowie in den Jahresberichten der königl. 
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ungarischen geologisehen Anstalt 1878 S. 76—77. der Geologe J. MATrya- 

sovszkY, welcher die geologische Aufnahme der Murinsel durchführte. 

MaryaAsovszkY hebt hervor, dass sich das ÖL auf sekundárer Lagerstütte 

im Sehotter, welcher Congerienschichten überlagere, vorfinde, und verlegt 

die Bildungsstátte in die Braunkohlenflötze, welche nördlich von Peklenica 
abgebaut wurden, und noch jetzt am Murflusse Ausbisse erkennen lassen. 

Auf diese Erklárung des Ursprungs vom Peklenicaer Bergtheer komme 

ich im Weiteren zu sprechen, nachdem ich die Örtlichkeit nüher beschrie- 

ben haben werde. 

Peklenica liegt im Comitate Zala am rechten Murufer, östlieh von 

Mura-Szerdahely in einer Meereshőhe von 175 "YV. Die Gegend ist flach, 

hügelig.  Einzelne Erhebungen bestehen ganz aus losem Sande, unter 

welchem bláuliche, sandige Schieferthone und sehliesslich reine sandfreie 

Tegel auftreten. Stellenweise wird der blaue Letten von Sand und Schotter 

überlagert, wie dies auf der Hutweide südwestlieh vom Dorfe Peklenica am 

linken Ufer des Brodecbaches der Fall ist. 

Auf dieser Hutweide finden wir beilüufig 500 "YV vom Dorfe entfernt, 

einen mit Dorngebüsceh eingefriedeten Platz mit 8 bis 10 Wassertümpeln, 

deren Oberfláche mehr oder weniger von gelblich braunen bis sehwarzen 

Fettaugen bedeckt ist. Die Ausschachtungen haben eine Tiefe von 3—10 ?"V 
erreicht, wurden aber wegen des starken Wasserzutlusses aufgelassen. Man 

durchteufte 2—3 "7 Schotter, hierauf blaugrauen Tegel mit Sand. 

Nach den Aussagen von Arbeitern, welche diese seichten Brunnen 

gegraben haben, sickerte der Bergtheer besonders lebhaft aus der losen 

Sandschicht, welche an der Sohle zum Vorschein kam. 

Man begnügte sich damit, den durch die Wassersáule mit Gasblasen 

empordringenden Bergtheer von der Oberfláche des Wassers zu sammeln. 

Dies geschieht noch jetzt auf eine höchst primitive Weise. Man nimmt lan- 

ges Riedgras, fáhrt mit dessen feinen Stángeln über die Oberfláche des 

Wassers, die Fettaugen, wie überhaupt die Theertropfen bleiben an den 

Fasern hüngen und werden, nachdem das Bündel Gras herausgezogen 

wurde und das Wasser von demselben abgelautfen ist, in ein Gefüss mit der 

Hand vom Bündel ausgepresst. ! 

Durch die geringe Verschiedenheit der specifischen Gewichte des 

Wassers und Bergtheeres (1 : 0.935—0.96) wird wohl nach und nach die 

Hauptmenge des mitgeschőpíten Wassers abgesondert, allein in Folge der 

dickflüssigen Consistenz der Substanz, die sogar bei niedriger Temperatur 

erstarrt, bleiben noch sehr viele Wasserpartikelehen zwischen den Theerkü- 

gelchen mechanisch eingeschlossen. 

Eine Probe des so gewonnenen Productes, welches ohne weitere Ver- 

arbeitung oder Reinigung als Wagenschmiere verkauft wird, ergab 259/0 

Wassergehalt. 

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 23 
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Zur vollkommenen Trennung des Wassers vom Bergtheere müsste 

auch hier Dampf angewendet werden. 

Der Zufluss von Bergtheer schwankt von 2 Liter bis 5 Liter táglich, 

je nachdem die Witterung sich veründert und zwarnimmt der Ölauftrieb. 

bei teuchtem Wetter im Allgemeinen zu. 

Maryasovszky, welcher ebenfalls die Unregelmássigkeit des Bergtheer- 

Auftriebes erwáhnt, erklárt die Erscheinung durch den grössern oder gerin- 

geren hydrostatischen Druck, der auf jene Schichten wirkt, welche das Öl 

bilden. 

Dies ist zum Theil begründet, allein die Erfahrung lehrt uns bei vielen 

Orten, an denen Petroleum ohne Wasser auftritt, dass hauptsáchlich die 

Veránderung des Luftdruckes Ursache des variablen  Ölzuflusses ist. 

Mit dem Emporsteigen von Ölmolekülen ist fast stets ein Empordrin- 

gen von Ölgasen verbunden. Ist die Spannung des Ölgases in dem 

unterirdisehen Rinnsale gross geuug, um den hydrostatischen und atmos- 

phárischen Druck zu überwinden, so wird das Ölgas aufsteigen und 

mechanisch . einige Ötheilchen seiner nüchsten Umgebung als Ölblasen 

emporreissen. 

Da nun der hydrostatische Druck bei durchlássigen Schotterschichten, 

also bei unveránderter Hoóhe der gleiche bleibt, so können wir ihm nur 

insoferne einen BEinfluss auf den Zufluss von ÖL einráumen, als durch ver- 

mehrte Wassermenge einzelne unterirdische háume, welche oft trocken waren , 

mit Wasser getránkt wurden und etwa eingesehlossene Ölteile abgaben. 

Die Bauern, welche das Gewinnungsrecht vom Grafen FESTETICS um 

einen jöhrlichen Pachtschilling von 30—40 Gulden erworben haben sollen, 

verfrachten den Bergtheer nach Kroatien und Steiermark und verkaufen 

den Liter mit 20 Kreuzer. Dies ist allerdings ein sehr hoher Preis, den man 

für das ausgiebigste Rohpetroleum wohl nirgends bezabhlt. 
Bekanntlich gehört in Ungarn die Gewinnung von Petroleum und 

Beretheer zum Bergregale; daher auch jene von Peklenica auf Grúnd 

einer bergbehördlichen Verleihungsurkunde erfolgt. 
Was nun den Ursprung dieses Bitumens anlanegt, so elaube ich nicht 

fehl zu gehen, wenn ich annehme, dass dasselbe zum Teil animalisehen 

Charakters sei und in den pannonischen Schichten selbst gebildet wurde. 
Die jungtertiüren Sedimente enthalten in ungeheurer. Menge Ueber- 

reste von Meeresthieren wie Mollusken, Crustaceen, Infusorien, deren Hart- 

theile durch chemiséhe Processe theils zersetzt und ausgélaugt wurden, theils 
noch jetzt als Petrefaktenreste wahrnehmbar sind. Viele dieser  Bewohner 

des neogenen Meeres besassen überhaupt gar keine Harttheile, wurden durch 

Meeresschlamm und Sand überdeeckt, und bildeten unter dem Drucke. über- 

lagernder Gesteinsmassen und durch Eintfluss von Wárme. unter Abschluss 

der Atmosphárilien durch Wasser Kohlenwasserstoffe, welche sich theils als 
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Bitumina in unmittelbarer Náhe der Organismen absetzten, theils in gasför- 

migem Zustande die Gesteine imprágnirten, oder auch unter günstigen 

Bedingungen sich zu Bergöl oder Bergtheer condensirten. Infolge des 

Zurückweichens der Meeres- und Binnengewüásser entwichen die Kohlen- 

wasserstoffe, welche noch jetzt Gasexhalationen bilden, begünstigt durch 

Verminderung des auf ihnen lastenden Druckes durch die Wármeentwicke- 
lung und durch Zerklüftung únd Berstung ihrer ursprünglichen Bildungs- 

oder ihrer secundáren Ablagerungsstátten, bituminőse Sehichten, schwere 

und leichte Öle zurücklassend. 

Die Verschiedenheit der physikalischen und echemischen Eigenschaf- 

ten des Bergöles nicht nur ein und desselben Fundortes, sondern sogar ein 

und des námlichen Bohrloches, ist auf lokale Bedingungen zurüekzuführen 

und sehliesst den gemeinschaftlichen Ursprung der Ölsorten durchaus nicht 

aus. Es ist also recht wohl denkbar, dass ein und das námliche Glied der 

pannonischen Schichten ein dickflüssiges Rohol, wie jenes von Peklenica, 
und ein hochgrádiges Rohpetroleum, wie jenes von Szelnica erzeugte. 

Dieselbe Erscheinung zeigt sich bei vielen Petrolfundorten in Galizien 

z. B. in Ropianka, woselbst ein  Bohrloch bei 70 "7 Tiefe 387" Beaumé, bei 

120 "7 429, bei 240 "77 529 grádiges Rohöl lieferte. 

Um nun das Vorkommen des Bergtheeres auf der Murinsel zu erklá- 

ren, müssen wir die chemischen Eigenschaften des Rohöles im Allgemeinen 

ins Auge fassen. 

Die Kohlenwasserstoffe, aus denen: das Petroleum besteht, bilden eine 

homologe Reihe von Verbindungen, welche nach der Formel C, H,, ,a (nach 

früherer Annahme C,H, 2) zusammengésetzt sind, Grubengas oder Sumpf- 

gas, als unterstes Glied der Verbindung von Kohlenstoft und Wasser- 
stoft (CH2), wurde zwar bisher im Rohöle nicht nachgewiesen, allein manche 

Erscheinungen und in ihren Entstehungsursachen unaufgeklárte Explosio- 

nen sprechen für die Annahme, dass gewisse Bergölsorten auch von schla- 

genden Wettern (Grubengas) begleitet sind. 
Die náchst höhern Glieder, Aethylwasserstotff (Ca1Hs) und Propylwas- 

serstotf (C6Hs) sind bei gewöhnlicher Temperatur gasförmig; auf sie folgen 

Flüssigkeiten, und als letzte Glieder starre Körper (Paraffine) von der For- 

mel Cs0H42 bis Cs Has. 

Den Bergtheer von Peklenica spreche ich für nichts anderes an, als 

ein Residuum von Petroleum, dessen Verdunstung durch diluviale Sehotter- 

lagen begünstigt wurde, dessén Hauptansammilungspunkt jedoch sandige Ab- 

lagerungen der pannonischen Schichten bilden. 

Der Ansicht des Geologen Marvasovszky, dass gáraljóli der Bergtheer 
von Peklenica den in den Congerienschichten abgelagerten Braunkohlen 

entstamme, kann ich mich aus folgenden Gründen nicht anschliessen : 

Erstens ist nicht erwiesen, ob die nördlieh von Peklenica vorfindlichen 

231 
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Braunkohlenlager die Petroleumftundstelle unterteufen oder sich bis in eine 

Náhe zu derselben erstrecken, dass ein Emporsickern bis zu den bekannten 

Ölausbissen wahrscheinlich wáre. 

Das Feblen zerklüfteten Sandsteines, welcher das Emporsickern von 

Petrol aus grösserer horizontaler Entfernung von der Bildungsstátte des 

Petrols ermöglichen würde, spricht weiter gegen die Annahme, dass, wenn 

auch südlich von Peklenica keine Kohlen vorhanden würen, das Bergöl von 

den an der Mur nördlieh von Peklenica abgelagerten Kohlen an den Fund- 

ort des Beretheers getrieben sein könnte. 

Zweitens: an den wenigen Orten (Schottland, Wales), an welchen 

Bergetheer und Petrol in Verbindung mit Kohlen vorkommt, beobachten wir 

nur unbedeutende Spuren. 

Drittens: Kohlen, besonders schwefelarme, wie jene Braunkohlen 

nördlich von Peklenica, bilden bei der natürlichen Zersetzung unter Ab- 

sechluss der Atmospháarilien, Kohlensáure, Kohlenoxydgas und schlagende 

Wetter. Letzteres Gas, das Sumpfgas ist eben jenes Glied der Kohlenwasser- 

stoffverbindungen, welches wenigstens bis jetzt nicht im Petroleum nachge- 

wiesen werden konnte. 

Im Bergdistricte südlieh und westlich von Szelnica bei Dragoslavec 

und Lopatinec, sah ich ein anderthalb Meter máchtiges Braunkohlenflötz 

ausstehen, auch bemerkte ich auf dem Haldensturze eines verfallenen Stol- 

lens Stücke von schöner, reiner Glanzkohle. Die Kohlenflötze scheinen sich 

über viele Ouadratkilometer zu erstrecken, da wir nördliech und westlich 

ebenfalls Kohle von egleicher Beschaffenheit und unter gleichen geologisehen 

Liegenden. 

Die Verhültnisse áhneln hier jenen, welche ich an einigen Orten Ru- 

miniens zu beobachten Gelegenheit hatte, wo die Paludinenmergel zu Tage 

dickflüssiges Bergöl und Beretheer ausschwitzen, die in ihnen liegenden 

Sande jedoch reiche, aber nach einiger Zeit der Gewinnung versiegende 

Petrolmengen enthalten. 

In den Paludinenmergeln sind zahllose Petrefakten enthalten, unter 

denen besonders cylinderfőrmige auffallen, welche Algen gleichen. 

Um jedes einzelne Individuum sind Salze und Bitumina ausgeschieden 

und man hat hier einen deutlichen Beweis, dass sich wenigstens ein Theil 

des Rohöles in den Paludinenschichten bildete. 

Diese Versteinerungen — von denen ich einige Exemplare der 
Sammlung der k. ung. geologiscehen Anstalt übergab — erinnern wohl leb- 

haft an gewisse Hieroglyphen des Alttertiár oder der Kreide der Karpaten- 

gesteine, können aber hier keine Kriechspuren sein, weil sie offenbar in 

einem genetischen Zusammenhange mit dem sie umgebenden Bitumen 

stehen. 
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Uebrigens wissen wir aus den neueren Untersuchungen des Tiefsee- 

sehlammes, des sogenannten Globigerinenschlammes, welcher viele Tausende 

(uadratmeilen Meeresboden überdeckt und eine műáchtige Schichte bildet, 

dass sowohl früher, ebenso wie noch jetzt, alle Bedingungen in diesem Ma- 

teriale vorhanden waren und sind, dass Kohlenwasserstoffe aus ihnen ent- 

wickelt werden und sich Bitumina abscheiden könmen. 

Hierin liegt wohl auch die Erklárung, dass Petroleum an ein nnd dem- 

selben Fundorte pflanzlichen und thierischen Ursprunges sein kann. 

Ammoniakgehalt ist dem Rohpetroleum thierischen, wie ptlanzlichen 

Ursprunges öfters gemein und nicht, wie manche Gelehrte irrthümliech be- 

haupten, nur dem Rohöle animalischen Ursprunges eigenthümlich. 

Die Frage nach der Entstehung des Petroleums ist nicht etwa blos von 

wissenschaftlichem Interesse, sondern hat in einzelnen Füllen, wie hier, un- 

streitig eine praktische Bedeutung. 

Würde die Bildung des Bergtheeres in den Kohlenlagern stattfinden, 

so würe jeder Versuch, die Menge des Öles durch tiefere Bohrungen zu ver- 

mehren, vergeblich. t 

Gerade Peklenica wáre ein Ort, an welchem die hochinteressante Frage 

ohne grosse Kosten aus Staatsmitteln gelőst werden könnte. 

Geologiseche und volkswirthschatftlich wichtige Fragen werden in andern 

Löándern durch Bohrungen auf Staatskosten gelöst, hierdureh entweder 

die IRdustrie gehoben, oder Kapital vor Verlusten bewahrt. 

Warum geschieht dies nicht in Ungarn, welches doch in allen Zwei- 

gen des kulturellen Strebens unverkennbar eifrig fortschreitet ? 

Wenn ich hier noch einige Winke für Petroleumschürfer beifüge, so 

geschieht es unter der Voraussetzung, dass dieselben objektiv aufgenommen 

werden und man ihnen nicht, wie es mir schon einmal durch die Három- 

széker Ölunternehmung geschah, Sonderinteressen unterschiebt. 

In Wirklichkeit ist Ungarn bis heute noch nicht vom Háromszéker 
Petroleum überschwemmt worden. 

Ich setze ferner voraus, dass der Petroleumsehurfer nicht blos Frei- 

sehurfspekulant ist, nicht blos zum Schein arbeitet, sondern hinlángliches 

Kapital, gutes Terrain und Sachkenntniss besitzt oder letztere sich verschafít, 

seine Schürfungen energisch und rationell durchzuführen. 

Es ist zunáchst Sache des Geologen oder Petroleumtachmannes zu 

untersuchen : erstens, in welcher Formation das ÖL autftritt ; 

zweitens, ob es sich auf ursprünglicher, oder sekundáfer Lagerstátte 

befindet ; 

drittens ist zu erörtern, ob Petroleum auch an andern Orten unter 

gleichen oder áhnlichen Verháltnissen in lohnender Menge vorkommt., 
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Endlich sind die tektonischen Momente in7s Auge zu fassen : 

Ist das Schurffeld von gleichförmiger geologischer Beschaffenheit? 
Sind die Schichten horizontal abgelagert, oder flach geneigt ? 

Man sondire durch Grabungen, wie weit sich die Petroleumspuren 

erstrecken und lege gegen die Mitte des Feldes Bohrungen an. 

Bei einem unbekannten, — darunter verstehe ich durch Bergbau 

noch nicht aufgeschlossenem Terrain, wie z. B. Recsk, Háromszék, Luch, 

Kőrösmező, — lasse man sich in keine Spekulationen ein, wenn nicht Kapital 

für mehrere und wenigstens für drei Bohrungen von grosser Tiefe (500 "V) 

vorhanden ist. 

Hiernach wáhle man den Durchmesser des Bohrloches und das Bohr- 

system, und lasse sich in der Einhaltung bergmánnisch-technischer Regeln 

durch keine Illusionen beeinflussen. 

Im Karpatengebirge sehen wir sowohl in Galizien, als auch in Ungarn 

das Petroleumvorkommen zumeist an. Schichten gebunden, welche eine 

grössere oder geringere Neigung zeigen, hüufig in der Náhe der Axen von 

Scehichtensütteln. 

Ist auch das Schichtenverfláchen vorherrsechend ein südwestliches 

unter Winkeln von 40 bis 507 geneigtes, so richten sich die Schichten doch 

an vielen Stellen steil auf und wir beobachten, wie in Fig. I, dass der 

Schichtenabfall gegen Norden oder Nordosten viel steiler ist, als jener gegen 
Südwesten. 

Es folgt hieraus, dass die schiebende Kraft im Wesentlichen von 
SW her wirkte, und dass in der Nahe der Axe (Scheitellinie) der Süttel 

oder in der Nühe der Faltungen der Druck am grössten, die Berstung 
der Schichten am intenstvsten war ; 

daher hier die Bedingungen zur Ansammlung des Petroleums am 
vollkommensten erfüllt waren. 

In der That sind fast alle ergiebigeren Ölwerke Galiziens in die Nühe 

von Anticlinalen situirt, deren Scheitellinie oftmals langgestreckte Auf- 

bruchswellen bilden. 

Bei Gründung mehrerer Ölwerke, die noch nach 20 Jahren produk- 

tiv sind, hielt ich mich an diese Erscheinung, so in Ropianka, Wiertzno 

Mrukowa, Kryg, Pohar, Watra, Moldavitza u. a. 0. 

Wir wollen daher diesen Schichtenbau besonders nüher betrachten. 

Fig. I stelle einen Aufbruchsattel oder eine Knickung, oder eine tief 

greifende Gebirgsfalte cretaceischer Gebilde ( 4) dar, welche im Karpaten- 

gebirge den bis jetzt bekannten tiefsten Ölhorizont bilden. 

Ueber ilnen lagern háufig rothe, blaue, bunte Thone ( B, B ) "deren 

Hangendes ( C, C ) eocüne, meist plattige und Nummuliten führende (N, N) 

Sandsteine und Mergel bilden. 

Als höchstes Glied des Flysehkomplexes bemerken wir in vielen Gegen- 
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den obereocáne Fischreste und Hornsteine enthaltende Menilitschiefer ( M, M ) 

die auf dem Scheitel des Sattels bei D fehlen; auch aus dem Thale bei E 

zum Theil ausgewaschen, in der Náhe des Sattels stark  zúsammengepresst 
und steil gerichtet, wohl auch überstürzt sind. 

PFigur I. 

Ist nun die Position bei A ölreich, so werden sich vermöge der Ex- 
pansion der Gase und der Capillarkraft, die Ölmoleküle in die nach oben zu 
geöfineten Spalten und Klüfte emporziehen und am nordöstlichen Abhange 
des Bergrückens Ölausbisse zeigen. 

Kags 1. 

54 NE. 

(de KÉSZ 
Hiufig durchdringen in diesem Falle die schönsten Ölspuren auch 

noch die Gebilde der Menilitsehiefergruppe, welche so manchen Schürfer zu 
erfolglosen Versuchen verleiten. I 

. Denn ausser an einigen Punkten Rumüniens ist mir ein reicher Ge- 
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halt an ÖL in flüssigem Aggregatzustande in den Menilitsehiefern un- 

bekannt. 

Was nun die Muldenbildung der Schichten anbelangt, so will ich kei- 

neswegs behaupten, dass Synklinalen Petroleum ausschliessen, aber erfah- 

rungsgemáss ist die grössere Tiefe, welche oft nöthig sein wird, die ölfüh- 

Fig. III. 

renden Schichten aufzuschliessen, allein schon hinlánglicher Grund, derar- 

tige Positionen zu vermeiden, weil die Kosten der Gewinnung, in keinem 

günstigen Verhültnisse zu der Ölausbeute stehen. 

Es ist jedoch noch ein anderer Grund vorhanden, aus welchem die 

Muldenbildung der Ölansammlung nieht so vortheilhaft entgegengewirkt 

zu haben scheint, als die Sattelbildung. Dies veranschaulicht Fig. II. 

Fig.LV. 

Bine Berstung der Gesteinsschichten erfolgte bei der, ich möchte sagen 
passíven Bildung einer Mulde entschieden nicht so intensív und in dem Grade 
für die Ölansammlung günstig, wie dies die Natur des Sattelbaues bedingt. 
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Hierzu kommt, dass im ersteren Falle gewisse Gesteinsspalten 5" §" 
nach unten geöffnet, nach oben geschlossen, wohl auch gar nicht vorhanden 
sind, wáhrend in letzterem Falle die Spalten KH" R" nach oben geöffnet er- 
seheinen, somit der Capillarkraft und Expansion der Petroleumgase Gele- 

genheit geboten haben, die Ölpartikelehen gegen die Erdoberflüche empor- 

zutreiben. 

Aus dem Schichtenbau nach Fig. I und II, der sich, wie erwáhnt, im 

Karpatengebirge hüufig wiederholt und in dessen Nöhe namentilich reiches 

Petroleumvorkommen beobachtet wurde, geht hervor, dass Schürfungen auf 
Petroleum  möglichst nahe den Scheitellinten der Aufbrüche oder Faltun- 
gen angelegt werden sollen. 

Sich ganz in den Scheitel des Sattels mit einer Schürfung, sei es 

Bohrung oder Grabung zu setzen, ist jedoch aus folgenden technischen 

und geologiscehen Gründen nicht rathsam : 

Fig. V. 

Erstens biegen sich die Schichten von sehr vielen Anticlinalen auf dem 

nordöstlichen Flügel bei einer gewissen Tiefe gegen Nordosten um, schiefe 

Sáttel bildend: man würde daher die ölführenden Scehichten, wie Fig. III 

versinnlicht, entweder gar nicht, oder in grosser Tiefe erst wicder erreichen. 
Zweitens ist die Arbeit, namentlich diejenige des Bohrens in der Axe 

des Sattels sehr sehwierig und kostspielig. 

Es empfiehlt sich aus den vorfindlichen Daten oder Ergebnissen 

sorgfáltiger Lokalbeobachtungen folgendes Verfahren: Mit Hilfe seichter 

Grabungen trachte man die etwa vorhandene (produktive) Oellinie XA A" 

annáhernd zu ermitteln und festzustellen ; alsdann lege man drei Objekte 

in Abstánden von 50 bis 100 Meter derart an, dass das eine (Fig. IV und 

Fig. V) rechts (a), das zweite (b) unweit der Oellinie, doch schon in das 

Fallen der Schichten, gewöhnlich südwestlich, und das dritte Objekt (c) 

offenbar südwestlich situirt wird. 

Dass diese Schurfmethode je nach den örtlichen Verháltnissen ver- 

sehiedene Umünderungen erleiden wird, ist einleuchtend, allein jedenfalls 

ist es rationell nach ihr vorzugehen. 



362 A. GEZELL: 

Wenn auch kein Fachmann, trotz der schönsten Petroleumspuren 
und günstigsten Lagerungsverhültnisse bei Petrolschürfungen für sichern 
Erfolg einstehen kann, so verschafft er sich doch bei Einhaltune jener 
beschriebenen Schurfmethode die Ueberzeugung, ob wirklich Petroleum in 
lohnender Menge an dem aufzusehliessenden Fundorte vorhanden ist, wenn 
die Schürfungen bis zu einer, der Formation und Lokalitüt entsprechen- 
den Tiefe getrieben werden, und führt dieser Weg manche Anlage zu 
erwunschtem Ziele oder bewahrt er das Kapital vor grösserem Verluste, 
so ist der Zweck dieser Winke erreicht. Glück auf! 

METALLBERGBAU UND HÜTTENWESEN UNGARNS, 

( Bericht über die Budapester Landesausstellung v. Jahre 1885 VI. Gruppe 
— Geologic, Bergbau und Hüttenwesen — II. Theil aMetallbergbau und 

Hüttenwesen.v Verf. von Joh. Belházy). 

BELHÁZzY theilt in seinem Berichte den Metallbergbau in vier Gruppen 

und zwar : Bergbaue auf Gold, Silber, Kupfer und schliesslieh Bergbaue auf 

diverse Metalle. . 

Damit unsere geehrten Leser einen Ueberblick gewinnen, werden wir 

die auf der Ausstellung vertretenen Metallbergbaue kurz vorführen. 

1. Von Goldbergbauen beschickten die Ausstellung folgende Gewerk- 

schaften : 

Otaatlicher und gewerkschaftlicher Orlaer H.-Kreutz-Erbstollen in 

Verespatak. 

Vuliojer Peter Paul Gewerkschaft in Zalathna, welche auf 12.25— 

120 Cm. müchtigen Gángen in den Gemeinden Zalathna und Bucsum baut. 

Botoser Jakob und Anna Gewerkschaft in Zalathna, deren Betrieb 

sich auf 5 Güngen bewegt. 
Die 12 Apostel Gewerkschaft in Ruda, welche 14, im Durchschnitt 

1 Meter máchtige Gánge abbaut. 

Die Zdraholczer Johann Evangelist Gewerkschaft in Kristyor, Hunya- 

der Comitat, baut auf 5 Gángen. 
Der köniel. und gewerkschaftliche Bergbau von Nagyág im Hunyader 

Comitat, der sowohl in Betreff der Menge und Ausdehnung seiner goldhálti- 

gen Göünge, des Reichthumes der gewonnenen Erze, sowie in Hinsicht der 

zweckentsprechenden technischen Leitung und bezüglieh der Voraussicht in 

die Zukunft unter den siebenbürgisehen Goldbergbauten mit Recht den 

ersten Platz einnimmt. 

Die Sigmund und László Grube in Zalathna, sowie 

die cAllerheiligengrubes von Almás im Hunyader Comitat des Herrn 
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k. k. Baurathes Friedrich Stach, der die Wiederbelebung des einst als 

reich bekannten Faczebájer Bergbaues, insbesonders den Aufschluss der 

tieferen Horizonte dieser Güánge in Angriff genommen. 

Bergbau des Herrn Andreas Pohl in Budfalu, Marmaroser Comitat, 

auf 4 Güngen. 
2. Silberbergbaue oder solche Bergbaue, bei welchen der Hauptsache 

nach Silber, bei den meisten jedoch ausser diesem noch Gold, Blei und in 

geringen Mengen Kupfer, Ouecksilber, Antimon etc. den Gegenstand der 

Gewinnung bilden. 
Von diesen sind hervorzuheben : 

der staatliche Oberbieberstollner Bergbau in Sehemnitz. Diesem 
gebührt unter den vaterlándischen Metallbergbauen der erste Platz und 

reiht derselbe sowohl bezüglich seines Alters, sowie nach seiner Ausdehnung 

und Grossartigkeit zu den ersten Bergbauen Europa"s. Die hieher gehőren- 

-den Werke befinden sich im Schemnitzer, dem nachbarlichen Klingerstoll- 

ner, Stefultóer, Windschachter, Hodriczer, Vihnyeer und Dillnerthale. Als 

Fortschritt bemerkt Autor bei diesen Werken die montangeologiscehe De- 

tailaufnahme des ganzen Districts, die Anwendung der Bohrmaschinen mit 

comprimirter Luft, sowie bei der Erzaufbereitung das zweimalige Pochen, 

wodurch die Schlammbildung bedeutend herabsinkt. 

Die St. Michaeli-Stollner Gewerkschaft in Schemnitz mit sehwebender 

Markstatt, deren Felder oberhalb der Bieberstollner Grubenfelder gela- 

gert sind. . 

Die Joh. Josef Gerambsche Union in Schemnitz, deren Grubenfelder 

im Hodricser Thale liegen, die gegenwártig zu den am meisten Ertrag liefern- 

den Gewerkschaften záhlt. 

Der Kremnitzer Staatsbergbau, der noch ülter als der Schemnitzer ist, 

und bis zum Jahre 1546 im Privatbesitz war. 

Die Karlschachter Gewerkschaft, die im Hangenden der Kremnitzer 

Hauptgánge liegende an Goldgehalt reichere Metallgánge abbaut. 

Der cSigmund-Georgiv Bergbau der Stadt Kremnitz, der auf áhnlichen 

in der Náhe der Karlschachter Erzmittel liegenden kleineren Gángen baut. 

Der Staatsbergbau zu Aranyidka. 
Das Heil. Dreifaltigkeits-Bergwerk zu Alsó-Sajó im Gömörer Comitat 

des Grafen Emanuel Andrássy gewinnt auf 3 parallel lautenden Göngen 

guecksilberháltige Fahlerze und Cinnober. 

Der Veresvizer Staatsbergbau in Nagybánya betreibt die Gewinnung 

mehrerer gold- und silberhültigen Gánge. 
Der Kreuzberger Staatsbergbau in Nagybánya, wo die Erze der Csora- 

kluft, sowie der Csoraer Liegendkluft abgebaut werden, 

sowie die Bergbaue von Felsőbánya und Kapnik, welch letzterer sich 

auf 15, 1—6 Meter máchtigen Göngen bewegt. 
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Die Rota Miklós Anna Gewerkschaft in Kapnik, die den 12 Meter- 
müchtigen Miklósgang gewinnt. 

Der Staatsbergbau zu Oláhláposbánya auf dem 4—12"y máchtigen 
cIsten" gondviselés; Gang. 

Die Staats- und gewerkschaftlichen Gruben zu Ó-Rodna, 12 Kilometer 
von Ó-Rodna in nordöstlicher Richtung, verarbeiten Erzstöcke, die am 

Contact zwischen Kalk und Grünsteintrachyt liegen. 

Das Rézbányaer Staatswerk. Dieser einst blühende Bergbau wurde 

im Jahre 1865 gánzlich aufgelassen und erst im Jahre 1870 wieder in Be- 
trieb gesetzt. 

Die Metallbergbaue der priv. österreichisceh-ungarischen Staatseisen- 

bahngesellschaft in Dognácska, Csiklova, Oravicza und Moldova sind meist in. 

Verfall ; es wird nur an einzelnen Punkten gebaut. S0 gewinnt man Pochgünge 

im aklisabeth; Goldbergbau zu Oravicza; Arsenkiese durch Páchter am 

c Lobkowitzo -Erbstollen in Csiklova; Auripigment und Realgar im xFlori- 

munda)-Erbstollen zu Moldova und betreibt am Ferdinand, -Erbstollen in 

Dognácska einige Aufschlussarbeiten. 

3. Kupfergruben, bei welchen Kupfer den Hauptgegenstand der Ge- 

winnung bildet, wenn auch nebenbei Silber erzeugt wird. 

Die árarischen Bergbaue in Herrengrund und Schmöllnitz, welch" 

letzterer sich hauptsáchlich mit dem Abbau von Eisenkiesen befasst. 

Die Kupferwerksgesellschaft zu Balánbánya im Csiker Comitat, welche 

4. parallel laufende Kupferkiesgánge gewinnt. 

4. Bergbaue auf diverse Metalle. 

cLaurentiv, Sehwefelkiesgrube von Gustav Schneider in Sehmöllnitz. 

Die Czajlaer St.-Augustiner Gewerkschaft auf Sehwefelkies. 
Die Schwefelkies- und Antimonerz-Bergbaue von Bösing, Czajla und 

Pernek der Gebrüder Seybel. 
Schwefelkies, Blei- und Kupfererze von der Schürfung des Advokaten 

Herrn Anton Beck auf dem Cseszteer Gemeindehotter im Pressburger Comitat. 

Die Czemberger, sowie die aMaria Guglers-Stollner Gewerkschaften in 

Dobschau auf Kobalt- und Nickelerze. 

Die Antimongruben von J. M. Miller und Cp. von Szalónak im Eisen- 

burger Comitat. 
Die Antimongruben des Joh. Sehmidt in Rosenau, Franz Fritsche in 

Schmöllnitz und Ludwig Pellády bei Felső-Vissó im Marmaroser Comitat 

im sogenannten c Gurguiala) - Thale. 

Die S. B. A. Vilmos Braunsteingewerkschaft in der Náhe von Solymos- 

Bucsava im Arader Comitat, wo die Erze in einer 24 Meter müchtigen Thon- 

schieferlage auttreten ; 

schliesslich die Mangangrube des Ludwig Pellády in Felső-Vissó im 

sogenannten cGlimboka-Thale. 
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Die volkswirthschaftliche Bedeutung unseres gesammten Metallberg- 
baues mit Ausnahme des Eisens zeigen uns in Geldwerth ausgedrückt die 
Ausweise des statistiscehen Amtes vom Jahre 1884. 

Gold: "ek. -.-  2.249,984 f.94 kr. 

Silber Sen szag ze ttbáneett 1.353,989 c 90 a 

Kupfer rea Fv geesszt nézet esteleg erot sét 438,109 a 45 a 

Bleierze, metallisches Blei und Glötte ... 339994 c 32 

Schwefelkies TEMÉSZA PLLT TYRSSETB 173,661 c 58 a 

Antimon (erudum und regulus) ... 0... 70,303 c 82 a: 

Kobolt-Nickelerze und Speise 195016. £ 17 a 

Schwefelsüure a de SE TO 7756 42 

Ouecksilber ( BELÉT AZ TA 14,193 a 60 a 

Manganerze . éhesek sze ÖRS 18447 a 27 a 

Kupfervitriol ik sat napa téne sát 1,051 c — a 

Bisenvitriol . E Alá OZAT, a POA 

NOGDNYOLOLI És Meggy áréteb MS 6 

Zusammen .. " 4.895,368 fi. 25 kr. ö. W. 

Indem Autor die Existenzfrage unseres Metallbergbaues bespricht, 
züblt er in Folgendem auch die Ursachen seines Verfalles aut : 

Ausser Erhőhung der Arbeitslöhne und Vertheuerung der zum Berg- 

baubetrieb nöthigen Materialien, sind der Jetztzeit die tieferen, sehwerer zu- 

gönglichen und theilweise auch üármeren Erzmittel verblieben ; ferner das 
fortwáhrende Fallen der Kupfer- und Bleipreise, was z. B. das Auflassen 
der Zipser kleineren Kupfergruben veranlasste. 

Sehr treffend bemerkt der Autor : ves unterliegt wohl keinem Zweifel, 

dass viele heimische Metallbergbaue, die in Folge der angeführten ungün- 
stigen  Verhültnisse mit wenig!Nutzen, ja sogar mit Einbusse betrieben 
werden, bei entsprechender technmischer Leitung und Verwerthung der auf 
diesem (gebiete gemachten Fortschritte und Verbesserungen, selbstverstündtich 
durch Investition der nöthigen Summen noch ertragsfáhig gemacht werden 
könnten, und, das ist es, worauf die Aufmerksamkeit der Grubenbesítzer ins- 
besonders gelenkt werden soll. 

Zu diesen Verbesserüungen gehőren die genaue und vollstándige Carti- 

rung der Gruben und auf Grund derselben die Herstellung möglichst vieler 

Profile; die Anwendung der Bohrmaschinen und der wirksameren Spreng- 
mittel sowie des Dynamites; der Ersatz der theueren Grubenzimmerung 

durch Trockenmauern ; bei der Aufbereitung das zweimalige Pochen der Erze 
und die Concentrirung der zerstreut liegenden Aufbereitungswerkstütten. 

Nachdem es eine bekannte Sache ist, dass das Ausbringen mittelst der 
jetzigen nassen Aufbereitung keineswegs entspricht und besonders das Gold 
todtgepocht wird, wáre die Aufbereitung der Gold- und Silbererze auf tro- 
ckenem Wege wohl eines abermaligen Versuches werth, umsomehr, naclidem 
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bereits vor beinahe 50 Jahren mit dieser Methode in Schemnitz erfolgreiche 

Versuche durchgeführt wurden ; wir halten die Sache für genug wichtig, um 

eine kurze Beschreibung dieser Versuche hier einzuschalten. 

Mit allerhőchster Entschliessung Zahl 22,446/1689, ddo 23. Juni 1839 

erhielt Herr August v. Makay ein Privilegium auf 10 Jahre, beruhend auf 

dem Prinzipe der Absonderung jedes zerkleinerten Körpers nach der Grösse 

des Kornes auf trockenem Wege. (In einem durch Ventilator erzeugten 

gleichförmigen Luftstrom). 

Der damalige Chef des österreichischen Montanisticums, Fürst Lob- 

kowitz betraute den Privilegiumsinhaber mit der Durchführung vonVersuchen 

auf einem árarischen Werke und wurde zu diesem Behufe das seinerzeitige 

Pochwerk Nr. 3 ín Schemnitz bestimmt. 

Alle Arbeiten wurden unter steter Controle durchgeführt, und er- 

gaben 300 Ctr. Pochgánge von festen Schminterinstollner Gángen nur 89/0 

Calo als Verstaubung und Verzettelung. Beim Schlámmen der erhaltenenMehle 

zeigte sich in der ersten Schaufel auf den Schlámm- und Rostherden der 

reinste Bleischlich concentrirt, hierauf der Eisenkies und die Zinkblende. An 

(Gold erhielt der (Groldzteher auf dem Sichertrog Körner, welche mitunter mit 
dem Messer in mehrere Stücke geschmitten werden konnten, wo sonst das (old 
aus den Schmintertenstollner  Pochgáüngen nur in den feinsten Mehlen zu 
erhalten war. Es wurden hierauf von jeder Abtheilung Mehle auf dem Sicher- 

trog durch den Goldzieher auf Gold probirt, was ergab, dass die (Goldkörner 
nach der Grösse des Kornes bis in die feinsten Mehle regelmássig abnah- 
men. Gegen den grossen Bleischlich hatte man jedoch Bedenken, weil nach 

den bisherigen Erfahrungen die Schminterinstollner festen Pochgánge an 

Bleischlichen sehr arm waren. Nach Ansicht des Patentinhabers wurde sowohl 

das Gold, sowie auch die Bleischliche bisher todtgestampft. Die Weiter- 

ftührung dieser gewiss beachtenswerthen Versuche — denen übrigens von 

Seite der damaligen Oberbeamten in Schemnitz wenig Verstündniss entge- 

gengebracht worden zu sein scheint — wurde durch den plotzlieh eingetretenen 

Tod des Fürsten Lobkowitz leider unterbrochen. Für die gesunde Grundlage 
des aufgestellten Principes spricht wohl der Umstand, dass die Firma Jor- 

dan und Cie. in London sich mit Herstellung von Vorrichtungen zur trocke- 

nen Aufbereitung von Gold- und Silbererzen befasst." 

Aut den Schemnitzer Bergbau übergehend sind die Ursachen von des- 
sen ungünstigen Resultaten darin zu suchen, dass derselbe an aufgeschlos- 

senen Erzmitteln Mangel leidet. An diesem Uebelstande krankt der Berg- 

bau seit dem vorigen Jahrhundert; die langjáhrigen Kriege erforderten 

k Der Inhaber des bereits lüngst abgelaufenen Patentes, Herr AUGUST v. 

MAKAY, ist bereit Jedem, der die Verwerthung seiner Aufbereitungsmethode durch 

Versuche etwa beabsichtigt, die detaillírtesten Anleitungen zu ertheilen. 
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grosse Summen, was zur Folge hatte, dass in den Sehemnitzer Gruben ein 

wahrer Raubbau eingeleitet wurde; fortwáhrend musste Geld beschafft wer- 

den auf Kosten raisonmássigen Betriebes, die Aufschlüsse blieben zurück 

und auch der Ausbau des Josefi Secundi Erbstollens, der allein berufen 

war, die Zukunft des Sehemnitzer Bergbaues zu sichern — und welcher von 

den Projectanten im Jahre 1782 angeschlagen wurde in der Voraussicht, 

denselben in 30 Jahren zu vollenden — wurde nach 12-jáhrigem Betriebe 

eingestellt. Würe dieser Erbstollen innerhalb 30 Jahren vollendet worden, 

so wurde Schemnitz auch heute noch Ertrag liefern. 

Die Organe der ungarisehen Regierung erkannten die gefahrdrohende 

Lage und waren bedacht, die Versáumnisse der Vorgünger gut zu machen. 

Mit grosser Anstrengung gelang es im Jahre 1878 am Josefi Secundi Erb- 

stollen mit den Schemnitzer Bauen zu löchern und erst jetzt konnten die 

Autschlussarbeiten in Aneriff genommen werden. 

Mittlerweile verringerten sich jedoch fortwáhrend die Abbaumittel, wag 

mit dem Herabsinken der Erzeugung nebst Verringerung der Unkosten 

Deficite zur Folge hatte. Aehnlichen Verháltnissen begegnen wir auch bei 

dem Kremnitzer Bergbaue. 

Dies wáren die dunklen Punkte unseres Metallbergbaues, derselbe hat 

aber auch lichtere Seiten aufzuweisen. Der Goldbergbau z. B. liefert sehöne 
Ertráge, trotzdem die Betriebseinriehtungen grösstentheils noch die primi- 

tivsten sind und erreicht die jáhrliche Erzeugung 1300 Kg. an metallisehem 

Golde. Dass der siebenbürgisehe Goldbergbau bei entsprechender Leitung 

und Vornahme der nöthigen Investitionen sehr ertragsfaáhig sein kann be- 

weist der Umstand, dass das auslándische Capital sich daselbst mit Vorliebe 
engagirt. 50 sind die Vulkoier cPeter Paul, sowie die Botoser cJakab Anna 

Gewerkschaften einem französisehen Consortium in Pacht gegeben, welches 

bereits betráchtliche Investitionen gemacht hat; den Rudaer 12 Apostel - 

Bergbau hat die Harkortsche deutsche Gesellschaft küuflich erworben ; 

den c Rudolf -Bergbau in Bocza der deutsche Bergbauunternehmer Heinrich 

Klein ; auf dem Gebiete der Gemeinde Kajanell betreibt eine deutsche Ge- 

sellschaft ausgedehnte Aufschlussarbeiten und baut zugleich ein grosses 

Aufbereitungsetablissement ; sechliesslich befasst sich mit der Wiederbelebung 

des alten Faczebányaer Gewerkschaft der k. k. Baurath Friedrich Stach und 

ist eg nur zu bedauern, dass heimisches Capital bei all diesen Unterneh- 

mungen nicht betheiliet ist. 
Unter den Silberbergwerken liefern scehőne Ausbeuten die Staatsberg- 

baue zu Aranyidka, Veresviz, Kreuzberg, Felsőbánya, Kapnik und Ó-Rodna, 

und ist deren Zukunft durch entsprechende Aufschlüsse auf Jahrzehnte 

hinaus gesichert; von Privatgruben sind hervorzuheben die Gerambsche 

Union in Hodrics und die Rota-Miklós-Anna-Gewerkschaft in Kapnik. 

Das Metallhüttenwesen fand Autor auf der Landesausstellung beinahe 
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vollstándig und in sehr instructiver Weise vertreten; der Werth sámmt- 

licher Hüttenproducte betrügt 3,200,303 f. o. W. uud wurden bei diesem 

Industriezweige im letzten Jahrzehnt folgende Verbesserungen eingeführt : 

a ) Die Anwendung des Ringofens bei der Schemnitzer Hütte. 
b) Die Entsilberung des Schwarzkupfers und die Herstellung von 

metalliscehem Kupfer aut electrisehem Wege. 

c ) Die Einführung der Hauck"schen Verhüttungsmethode in Zalathna. 

d) Die Entsilberung des Reichbleies mittelst Zink in der Fernczelyer 

Hütte und endlich die Einführung 
e ) der Kapniker Extraction. 
Der Metallbergbau darf vom Hüttenmann wohl mit Recht erwarten, 

dass sümmtliche in seinen Erzen enthaltene verwerthbare Stoffe ausge- 

bracht werden; in dieser Hinsicht ist jedoch beinahe Alles noch Sache der 

Zukuntt, denn, obwohl bezüglieh des Ausbringens an Gold, Silber, Kupfer 

und Blei die Fortschritte wesentliche sind, so verbleibt dennoch das in den 

Erzen enthaltene Zink, Arsen, Antimon, Sehwefel und Wismuth auch heute 

noch meistin der Schlacke oder entweicht durch die Esse und geht voll- 

stándig verloren. 

In Anbetracht der nationalókonomischen Wichtigkeit dieses einst blu- 

henden Zweiges der heimischen Urproduction verdienen die Vorschláge des 

Autors bezüglien Wiederbelebung unserer Bergbau- und Metallhütten- 

industrie die volle Würdigung der massgebenden Kreise. 

Es ist hier von gründliehen Reformen und betráchtliche Geldopfer er- 

heischenden Verbesserungen die Rede, die unser Staatshaushalt bezüglich 

des árarischen Metallbergbaues gegenwártig kaum ertragen würde; es gábe 

übrigens ein Mittel durch Aufnahme eines in Annuitáten rückzahlbaren grös- 

seren Anlehens, wie dies Ministerialrath KARL KELETI in seinem Werke cUn- 

garns volkswirthschaftliche und kulturelle Zustánde vom Standpunkte der 

1885-er Budapester Landesausstellungi in den auf das Berg- und Hütten- 

wesen Bezug nehmenden Reflexionen zutreffend hervorhebt — — — awas 

jedoch den staatlichen Metallbergbau und das Hüttenwesen betrifft, nachdem 
dieselben vom höheren wirthschaftlichen Standpunkte ausgehend, mit Rück- 
sicht auf die eine andere Erwerbsguelle entbehrende arme Bevölkerung 
aufrecht erhalten werden müssen ; so ist es wohl zu überlegen, ob es micht 

zweckmássig würe, mit Hilfe einer grösseren Creditoperation ein für allemal 
diejenigen grossen Inwestitionen vorzunehmen, welche das jührliche Budget 
nicht ertrügt und. mittelst Verwerthung der neuecsten Errungenschaften der 
Wissenschaft das investitirte Capital aus dem erhöhten Ertrügniss in Anmui- 
tüten zu tilgen? Heutzutage, wo das Capital zu höherem Fercentsatz s0 schwer 
placirt werden kann, würde die Hebung unsercs Berg- und  Hüttenwesens 
diese Pflege wohl verdienen. Dicse Frage ist wohl zu erwügen, nachdem der 

Bergbau zahlreichen Industriezweigen das Lebenselement liefert, die bei uns 
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noch so zu sagen in den Windeln lhiegen und diem Stande würen eine be- 
tráchtliche Bevölkerung eintrüglich zu beschüjftigen.s v 

A. GEZELL. 

ANTIMONERZBERGBAU BEI KIRÁLY-LUBELLA TM LIPTAUER 
COMITAT. 

Von 

ALEX. GEZELL. 

Ich fand in der Bibliothek des kel. ung. geologiscehen Institütes im 

Manuskript die Beschreibung dieses Erzvorkommens und duürfte es von Inter- 

esse sein, dieses bis nun ganz unbekannte Bergbaugebiet unseren geehrten 

Lesern vorzuführen. 

Die Grube befindet sich im Bezirke Liptó-Szt.-Miklós auf dem Gebiete 

der Gemeinde Király-Lubella, letzte Post Német-Lipcse ; die nüchste Eisen- 

bahnstation ist Tepla an der Kassa-Oderberger Bahn. 

Erőfiínet wurde der Bergbau am Berge Prikza in den Liptauer Bergen. 

Wenn wir das Waagthal verlassen und uns von der Liptó-Olaszier 

Eisenbahnhaltestelle bei der Einmündung des Lubellaer Gebirgsbaches in 

gerader und südlicher Richtung im Thale hinauf begeben, passiren wir die 

Dörfer Király- und Nemes-Lubella und stossen oberhalb der am Fusse des 

Berges gelegenen Colonie Klacany, bei welcher in circa 3000 Meter das Thal 

sich gabelt, in dessen linker Abzweigung an der Seite des Gebirgskessels 

cHolywrychv am Fusse des Prikzaberges auf die schon im Jahre 1801 an- 

gelegten ersten Schurfbaue. 

Die aus Granit bestehende Spitze des Berges reicht mit 1300 Meter 

Meereshőhe bis in die Krummholzregion. 

Die Antimonerze brechen auf Ouarzgángen mit südliehem Streichen 
bei östlichem Fallen. 

Die Lagerungsverháltnisse werden in der mit cJosef Strobl Verwalter, 

gezeichneten Handschrift folgendermassen geschildert : Bevor das aus- 

sehliesslich aus Granit bestehende feste Muttergestein erreicht ist, bewegen 

sich die Schurfbaue in thonig-sandigen Schichten, hierauf in grobem Sand 

und haldenartigem Trümmergestein, zwischen welchem sich scharfkantige 

Erzstücke befinden ; das Vorhandensein dieser Erztrümmer bewog den Autor 

zu der Annahme, dass dieselben das Product der Zertrümmerung eines in 

der Náhe befindlichen Erzganges darstellen. 

Diese Erzgangtrümmer finden sich nicht nur zerstreut an einzelnen 

Stellen, sondern überall auf dem für den Bergbau oceupirten Terrain und 

nicht selten als grosse Erzgangschollen, so dass man auf die Náhe eines 
Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 94 
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máchtigen, im Inneren des Gebirges eingebetteten Erzganges schliessen darf. 

Nebst diesen Gangtruümmern wurden bis nun nur einzelne guarzige Erz- 

gangklüfte angefahren, doch weisenauch diese mannigfache Störungen aut ; sie 

scheinen die Nebenklüfte oder Begleiter des noch nicht anstehend gefunde- 

nen müchtigen Erzganges zu sein und deren háufige Dislocationen scheinen 

die Wirkung der Zertrümmerung des Hauptganges zu bilden. 

Autor bemerkt, dass bis nun nur die oberen Partien dieses Erzvorkom- 

mens zum Verhau gelangten, und die mittleren und tiefen Theile noch 

unverritzt wáren. 

Im den LubellaerErzgeruben werden aussebhliesslich Antimonerze gebro- 

chen, die arsen- und kupferfrei sind und von Blei nur Spuren enthalten ; die 
Erze sind sehr leicht schmelzbar. 

Diese Grube wáre daher den reinen Antimon-Bergbauen anzureihen. 

Nach der im technischen Laboratorium von A. GAvALOvSZKY in Prag im 

Jahre 1875 vorgenommenen Analyse ist der Halt der Antimonerze folgender : 

Schwefel-Antimon " .. ... 83-399/0, entspricht 59"559/0 Antimon 

Sehwefel-EBisem — ---  --- 0-SZ a 

TBTGÜ gés e e e EM E EBÉT ÚTON 

Arsen, Zinn, Kupfer .. —- 

CAO AT GE RAS E EE AEK ess Os ÜS 

Total: 100-34 

Nach einer anderen in demselben Laboratorium ausgeführten Analyse : 

dreifach Schwefelantimon ... 85-439/6 

entspricht Antimon .. 0... 61"259/0 

. Nach den Aufnahmen der k. k. geologisehen Reichsanstalt passirt. 
man lángs dem Lubellaer Bache von Nord nach Süd folgende Gesteins- 

sehichten : 

Magurasandstein und Sulower Conglomerat ( Bocán), 

Neocomkalk, 

rothen Jurakalk, 

rothen Sandstein und 0Ouarzit, 

weisse und rothe Ouarzitsandsteine und Granit. 

Die Gruben erőöffneten seiner Zeit Grundbesitzer der Umgebung aut. 

eigenem Grund und Boden und bildeten eine Gewerkschaft ; das mit Wald 

bedeckte Gebiet des Prikzaberges und des Thalkessels aMutunoks, in unmit- 
telbarer Umgebung des Grube wurde zu Bergbauzwecken reservirt. Die 

Erweiterung des Grubenbetriebes erfolgte im Jahre 1877 durch Vorstossen 

des zweiten Erbstollens um 68 Meter und durch Eröffnung des cGabriel,- 

Erbstollens in einer Lünge von 368 Meter. 
Es ist uns unbekannt, welehen Aufschwung der Lubellaer Antimon-. 

bergbau in der letzten Zeit nahm ; es wáre nur sehr wünschenswerth, die 
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Massenexploitation dieses nach den ámtlich beglaubigten Analysen " unge- 

mein reinen Antimonerzvorkommens von Erfolg gekrönt zu sehen, um der 

dortigen armen Bevölkerung slavischer Zunge dauernden Verdienst zu bieten. 

LITERATUR. 

(19.) Dr. A. Kocn : Mineralogische Mittheilungen aus Stebenbürgen. (Orvos- 
természettudományi Értesítő. Jhrg. XI. Klausenburg, 1886. Pag. 211— 

224 "Ungarisch].) 

Unter diesem Titel gibt der Verf. als Appendix zu seiner übersichtlichen 

Zusammenstellung der Mineralien Siebenbürgens kurzgefasste mineralogische 

Notizen, die mit fortlaufender Zahl versehen von Zeit zu Zeit publicirt werden 

sollen. Die erste derartige Mittheilung enthált Folgendes : 1. Kalkspath von Szász- 

Lóna. In den Höhlungen eines untereocánen feinkörnigen Kalksandsteines fanden 

sich bei 10 "nm lange und 5 "fm breite Krystalle (— 2 R und ein steiler Skale- 

noüder, letzterer aber nur in Spuren). Diesen Calcit hat schon früher G. BENKkő 

bekannt gemacht. — 2. Kalkspath im Dacit von Kis-Sebes. In den verwitterten 

Partien, den Höhlungen und Sprüngen des benannten Gesteins ist im der 

Gesellschaft von Desmin Calcit zu finden und zwar entweder in grossen Krystal- 

len, derb, oder in gut ausgebildeten Krystallgruppen. Die Krystalle sind gelblich 

und bráunlich (co R, — "e R), halb durchscheinend und kurzsáulig. — 3. Kör- 

nige Kalkspathadern im Amphibolandesit von (Gyalu. Bei Gyalu gegen Meleg- 

Szamos zu, neben den stüdtisehen Mühlen sind in dem grossen ersehlossenen 

Steinbruche in den verwitterten Partien des Grünstein-Amphibol-Andesites 

manchmal "/s §n starke körnige Calcitadern zu finden. In der Mitte dieser Adern 

trifft man manchmal in den Lücken derselben linsenförmig abgerundete Calcit- 

krystalle an. Hie und da durchziehen den weissen Calcit rostfarbige Braunspath- 

streifen. — 4. Grobkörniger weisser Kalkspath bei M.-Peterd. Am oberen Ende 
des benannten Dorfes im Auslaufe des Berges Gyálu-Ungurusuluj ist zwischen 

Phyllit graulich weisser Kalkstein eingelagert. Die beinahe Kubikmeter grossen 

Höhlungen desselben sind von sehr grobkörnigem weissem Calcit ausgefüllt, aus 

dem man Rhombotder mit einer Kantenlünge von beinahe 10 9n herausspalten 

kann. — 5. Amethyst, Zwischenguarg und, Calcit im Grünstein-Dacit von Sztolna. 

Bei Sztolna tritt in den obercretaceischen Sandsteinschichten ein Dacitgang her- 

vor, in welchem die Sprünge und Höhlungen seiner verwitterten Partien mit den 

benannten Mineralien ausgefüllt sind. Die Lücken sind unmittelbar mit einer 

Ve "mm starken Rinde von graulichen winzigen WOuarzkrystallen bedeckt, auf 

welche sich 2—5 "fm lange, 1—3 "nm breite, lebhaft glönzende, lichtviolette 

Amethystkrystalle abgelagert haben; auf diese folgt gelblich-graulich weisser 

durchscheinender Calcit; in den kleinen Löchern des Kalks trifft man Braunspath 

- Die Richtigkeit der Abschrift der Analyse bestüttigt das Bezirksgericht 

von Bad Stubnya im Jahre 1878. 
24 
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an. — 6. Kalkspath und fleischrother Stetnmark im Dacit von Val.-Fetyi bei 

Sztolna. Am Hingange des gegen Ó-Fenes liegenden und Val.-Fetyi benannten 

Nebenthales trifft man Dacit an, der mit dem von Sztolna übereinstimmt. Die 

Höhlungen und Sprünge dieses verwitterten Cresteines werden theils von gelblich- 

weissem grobkörnmigem Calcit, theils von einer fleischrothen, weichen erdigen 

Masse ausgefüllt. Letztere ist nach der Untersuchung des Verfassers eine Varietüt 

des Steinmark, der Carnat BREITHAuPT"s. Entnimmt man ihn dem Gestein, also in 

feuchtem Zustande, so ist er durchscheinend, fettig und dem Stearin auffallend 

Áhnlich ; in trockenem Zustande erhült er nach allen Richtungen Sprünge und 

wird etwas fester, obwohl er noch immer so weich ist, dass man ihn mit dem 

Fingernagel ritzen kann und sich noch fettig anfühlt. — 7. (DJuarzarten, Braun- 

spath, Chlorophaeit und Wadausscheidungen im Augitandesit von Kis-Kapus. 
Aus den Mandel- oder Gangausfüllungen der Augitandesíitgánge von Kis-Kapus 

und Umgebung beschreibt der Verf. weissen Ouarz, Carneol und Amethyst und 

die übrigen in der Aufschrift benannten Mineralien. Die Höhlungen des Gestei- 

nes des Berges Kapus sind mit einer mit dunkelbraunen Braunspathkrystallen 

angefüllten kaolinisehen Masse, einer Rinde von liehtgrünem Chalcedon und 

von einem lichtgrünen chloropheitartigen Mineral belegt. Stellenweise trifft man 

noch eine dünne Schicht von Ouarz an, statt Chalcedon und Ouarz sitzen kleine 

Calcitrhomboéder auf der braunspathigen Kaolinmasse. Schliesslich sind die Höh- 

lungen ganz mit Mangan-Wad, einer sehr weichen, feinschuppigen-schaumigen, 

dunkelbraunen, halb metallisch glünzenden Mineralmasse ausgefüllt. Von den 

Gangstücken mit "bandartiger Structur zühlt der Verf. folgende Mineralsucces- 

sionen auf : a) Braunspath, b) Jaspis, c) Chalcedon, d) Ouarz; a) Braunspath, 

b) Jaspis, c) Amethyst ; a) Braunspath, b) Chalcedon, c) Braunspath, d) Ame- 

thyst, e) Chalcedon. — 8. Ouarz- und Braunspathkrystalle im Kalkstein aus dem 

Thale der Hideg-Szamos. Im einer Entfernung von beiláufig 1 7/n von Hideg- 

Szamos trifft man im Talkschiefer krystallinischen, reichlich guarzháltigen 

Kalkstein an, in dessen Höhlungen der Verf. sehöne Ouarz- und rostbraune 

Braunspathkrystállehen fand. — 9. (Gamgausfüllungen im Chlorithschiefer des 

TI hales von Hideg-Szamos. Bei dem vorher erwáhnten Kalkstein folgt über dem 

Talkschiefer Chloritschiefer, dessen Adern ein Gemenge von Ouarz und Calcit 

ausfüllt ; in diesem Gemenge findet man oft die glinzenden Schuppen des Hüma- 

tit. — 10. Juarzkrystallgruppe im Chloritscliefer von Hesdát. Dieselbe stammt 

von der westlichen Seite des Berges Gyálu-Sztinei oberhalb Hesdát aus chlori- 

tischem Phyillit. Sie wird von kleineren, milchweissen Ouarzen gebildet. — 11. Chal- 

cedon aus dem Lajtaconglomerat von Túr. Aus den Bruchstücken von Jurakalk 

und Diabasporphyriten stammen kleinere und grössere Chalcedonknollen her. 

Ihre Farbe ist blaulich weiss, manchmal bráunlich weiss, hie und da trifft man 

auch Gruppen von Milehguarz an. — 12. Ein neues Vorkommen von Cölestin und 

Baryt bei Túr. Südlich von der Gemeinde Túr, auf den südöstlichen Auslüufern 

des Berges Nagy-Kő ist eine starke Gypsablagerung zu finden, die zum unteren 

Theile der Mezőséger Schichten gehört. An den steileren Abhüngen dieser Aus- 

láufer findet man grössere und kleinere, auffallend schwere, abgerundete Stücke, 

die offenbar aus der Gypsablagerung ausgelaugt wurden. In diesen Stücken ist der 

Cölestin als scehönes weisses, stangenartiges oder faseriges Mineral zu finden. Der 



LITERATUR. di 

Verf. meint, dass dieses neue und sehr reiche Vorkommen von Cölestin vielleicht 

der Ausbeutung würdig würe. Unter den gesammelten Stücken kommen viererlei 

Varietüten vor: a) weisser, langfaseriger, reiner Cölestin, welcher in der Richtung 

der Fasern átsgezeichnet spaltbar ist ; b ) in einem Knollen, der mit einer dün- 

nen, aus Gyps und Stinkkalk bestehenden Rinde versehen ist, findet man von 
aussen nach innen zu zuerst 5—10 §9n starken lichtbláulich-grauen, mittelkör- 

nigen; dann aber schneeweissen, seidig glasglánzenden normalen Cölestin ; 

ec) schmecweisser, sehr feinfaseriger, seidig glüönzender Cölestin, in radialen 

Büscheln angeordnet; d) in den grössten Nestern endlich ist der schnee- 

weisse Cölestin statt der feinen Fasern in 1—2 "fm starken Stábchen angeordnet, 

zwischen den einzelnen Schichten liegen Gemengsschichten von Gyps und Stink- 

kalk, aber an der Berührungsstelle bleiben viele Höhlungen, in welche die 

Cölestinstübehen in der Gestalt süuliger Krystalle hineinragen. Letztere sind aber 

nicht deutlich erkennbar. Der Baryt ist in den bald kleineren, bald grösseren 

Höblungen des bráunlich gelben Stinkkalkes zu finden. Die Krystalle sind grau- 

lich weiss, halbdurchsichtig, aber winzig. Ihre Gestalten : c(001).oP, m(110)ooP, 

d(102)./2Poo, I(104)./1Poo, 0(011).Poo und b(O10JoasPoo; das spec. Gew. der 

Krystalle — 4267. Nach der Bestimmung BEwxkös das Mittel von drei Messun- 

gen. — 13. Limonitnieren durch Umwandlung von Augitandesítgerölle bei Kis- 

Kapus. Dieselben traf Verf. in dem seichten Sattel zwischen den höheren (Augit- 

andesit) und niederen (Ouarztrachyt) Kuppen des Berges Köves bei Kis-Kapus an. 

— 14. Tridymith, Ouarz, Cacholong, Braunspath und Asphalt im (Juarztrachyt 

von Kis-Kapus. Im der nach Osten zu liegenden niedereren und flacheren (Ouarz- 
trachytkuppe des Berges Köves bei Kis-Kapus fand der Verf. in den Lithophysen 

der Gesteinsstücke Tridymith, Ouarz, Cacholong und Braunspath. Der Tridymith 

bedeckt in der Form einer Ve Mm. starken Rinde die Höhlungen, entsteht aus 

dem Knoten winziger Krystüllchen, die gelblich weiss, aber von dem sie verhül- 

lenden Eisenrost gewöhnlieh lebhaft gelb sind. Auf den Tridymithhüuten sind 

cacholongartige, tropfstein- oder traubenförmige gelblieh weisse, durchsichtige 

Opale, manchmal einzelne Ouarzkrystüllchen, aber gewöhnliech die winzigen Rhom- 

boüder von dunkelbraunem Braunspath zu finden. Im dichten Gestein selbst und 

in den feinsten Sprüngen desselben ist als kleiner, eckiger Einschluss ein asphalt- 

artiges Mineral enthalten, welches der Verf. seiner geringen Menge wegen nicht 

genauer untersuchen konnte. — 15. Kalkspathkrystalle von Sárd bei Gyulafehérvár. 

Bei Sárd sind in den grossen Steinbrüchen des Berges Dumbrava die Wandungen 

der Löcher und Sprünge der Lajthabreccie und secundüáren Kalksteineinsehlüsse 

mit schönen Calcitkrystallgrappen belegt. In dem lieht braungelben, dichten 

Kalkstein sind weingelbe, durchscheinende Rhombotder (manchmal mit einer 

Kantenlünge von 7 Mm.) zu finden, deren Flöchen aber nicht am besten spiegeln. 

Nachdem der Verf. den Polkantenwinkel mehrerer Krystalle mit dem Handgonio- 

meter MEYERSTEIN s wiederholt gemessen, gewann er als Mittelwerth 979. Aus die- 
ser Messung bezieht er den fraglichen Rhomboeder auf — "/5 R. In anderen Föl- 

len sind die Flüchen der — "/5 R Kyystalle glatt und glünzen gut mit vielen 

Zwillingsfurchen nach — Ve R. Er fand auch den Skalenoüder R5 mit — "/5 R 
combinirt. Die Farbe der Calcitkrystalle ist weingelb, licht gelblich weiss, wasser- 

hell. (Schade dass der Verf. die Gestaltseigenthümlichkeiten dieser Krystalle nicht 
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detaillirter begründete, um so mehr, da beim Calcit — "/s R für sich allein bis 

jetzt kaum gefunden wurde.) — 16. Derber und krystallisirter. Pyrit aus dem 

. Comitate Csik-Gyergyó. In dem Thale Békás bei Gyergyó füllt derber Pyrit mit 

Ouarz gemengt in talkigem Glimmersehiefer eine 4—5 "na starke Ader aus. Aus 

dem Comitate Csik stammen noch Pyritkrystalle mit einer Kantenlünge von 

1—92 a die wahrscheinlich aus dem dortigen neocomen Thonmergel herrühren. 

Die Flichen der grossen Krystalle sind von den parallelen Flüchen kleiner Kry- 

stalle mosaikartig bedeckt. — 17. Hümatit aus der Umgebung von Intra-Gáld. Die 
dünne Hümatitablagerung fand sich an der Grenze des Glimmerschiefers und 

Verrucanocongelomerates im Thale V. Blaguluj. Der Hümatit ist dicht, dunkel- 

braun, derb. . . 18. Braunkohle von der Umgebung von Homoród-Almás. Hat 

keine industrielle Bedeutung, da siein continuirlieher Ablagerung noch nicht 

gefunden wurde. Das dem siebenbürgisehen Museum eingesandte Stück ist aber 

von sehr guter Oualitát. An der Grenze von Homoród-Oklánd kann man auch 

Braunkohle finden. — Zum Schlusse theilt der Verf. auszugsweise die chemische 

[/usammenseteung mit von 19. Greenockit von Új-Sinka ; 20. Sphalerit von 
Rodna ; 21. Arsenopyrit von Zalathna und Rodna ; 22. Sylvamit von ÖOffenbánya ; 

93. Krenmerit von Nagyág ; 24. Nagyágit von Nagyág ; 25. Sphalerit von Nagyág ; 

96. Bournonit von Nagyág und 27. Gold von Vöröspatak, die er den Arbeiten 
anderer Autoren entnommen hat und die den Lesern des c Földtani Közlönyv zum 

grössten Theile schon bekannt sind. A. SCHMIDT. 

(20.) Kagn THawx : Chemische Analyse der Mineralguellen von Szliács. 
(Naturwissenschaftliche Abhandlungen. Herausgegeben von der ung. 

Akad. der Wissenschaften. Budapest 1885. XV. Band. Nr. 7. p. 28. 

Ungarisch.) 

Es wurden das I-te Spiegelbad, die Josefs-, Lenkey-, Adams- und Dorotheen- 

guellen der chemischen Analyse unterworfen. Das I-te Spiegelbad untersuchte 

Prof. THax. die letzteren Ouellen aber Prof. LENGYEL. 

Das Wasser des I-ten Spiegelbades ist frisch geschöpft ganz durchsichtig ; 

nach einigem Stehen im Bassin bildet sich ein aus Eisenhydroxyd bestehender 

rostrother Niederschlag. Die Kohlensüure dringt in solcher Ouantitát und mit 

solcher Kraft empor, dass, um Kohlensüurevergiftungen vorzubeugen, die Luft 

ober der Oberfláche des Wassers mit Füchern in steter Bewegung gehalten 

werden muss. 

Die chemische Analyse ist nach den einigermassen modificirten Bunsen- 

schen Methoden durchgeführt. Jeder bedeutendere Bestandtheil ist zweimal 

bestimmt worden und das Mittel dieser zwei Bestimmungen in KRechnung 

gebracht. 

Verfasser üussert sich über das Wasser des I-ten Spiegelbades folgender- 

massen : cSeine werthvollste Higenschaft ist, dass es bei seiner hohen Temperatur 

(332€.) an Kohlensüure verhültnissmüssig sehr reichhaltig ist und dass es nicht 

wenig Bisenbicarbonat enthült. Demzufolge ist die Spiegel-Ouelle als eine hoch- 

gradige Bisen-Sünuerlings-Therme zu betrachten, welche fast die einzige ihrer Art 
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Bestamdtheile der Szliácser (uellen. 

I-tes JTosef- Lenkey- Adam- j Dorothea- 

: Spiegelbad ) — Ouelle Ouelle Ouelle Ouelle 

Bestandtheile in 10,000 / in 10 Literlin 10 Literlin 10 Literlin 10 Liter 

Th. Wasser, Wasser Waszer Wasser Wasser 

Calciumbicarbonat CaHe(COsje 1... .14"568] 2:5907] 3:6663] 3"-1347]/ 3"8298 

j Magnesiumbicarbonat MgH2xX(COsJa .. 3] 0-525/ 0-6485] 871134) 108624] 9-1017 
Ferrobicarbonat FeH2(COsa .. .. . [ 0241] 1-4424] 171953] 0-1551] 0-5742 

Manganbicarbonat MnH2(COsje. ... 0. 0"021] 0"0269 — 0:0289 ! Spuren 
Natriumbicarbonat NaHCOs .. .. -.-- — I. 071325 — I  — — 

Lithiumbicarbonat LIHCOs .--.- ..-. --- [j) — 0-O816]1 0-3414]) 0-2371] Spuren 
1 Calciumsulphat CaSO4 . ... .. . L 94821  — 17"1811 ) 182960 / 164847 

§ Magnesiumsulphat MgS04 .. .. .. 8" 644] —- — TEZÉTESE — 
Nalriamsúlphat, Nas50s sz cg 02 zt 1742] 0"1250] 1-2689] 0"-7290] 1"6821 

Kalramsúlphat KSSÖOL 0 sogyezi Az 0:823] 01021] 0:5253] 0-8099] 0-:5566 
Strontiumsulphat SrSO4 Eznkdőet 4 0-229]1 0-OI90] 0-0248]  — Sai 

1 Magnesiumchlorid MgCle  . HO AKÖSŐBÉ tét ea - - — 
! Natriumchlorid NaCl . . esz gt, peta et, 34 00224) 4 Ö.0464.) , 070610 200486 

Lithiumchlorid LiCI zi eset tét 0-003 - — - — 
Calciumfluorid CaF!l. k nt sotekel Aha 0"015]  — -— SS — 

J Alaminiumhydroxyd Al((OH)s-  - 07101 / Spuren — —— Spuren 
Hydrogensilicat H2SiOs .. . Szál E OSSOZ E OZB2N OF AZOT ROZZÁSÓ 0:1885 

]JFreie Köhlensüure CO2 (5 12:625) 21:6117! 17-6375 / 12:7699 ( 16"9594 
Organische Süuren mit kleinerem Molekulargewicht 0"022 / a — — ei 

Organische Söuren mit grösserem Molekulargewicht ! 0"007 Z — ; — e 

Bromyerbindungeny szt ian 4 esze a ajisebitekleimelkti Ez — —- —- 
Spuren 

Summe der in Wasser gelösten Theile.. 49:435 ) 278803) 50-1765 ! 

ri Fej k. 419" 74 53 9 
] Volumen der gelösten freien Kohlensáure ségét Ke sági 

] ] 

vi 3 A If 90.28 97-31 99:62 
Ausströmendes Kohlensáure-Gas 0 vol. GÁT azét 0 Vol. 9/o 

re at Has sz MT OTZAÉ ÁL ÉOB 038 
Ausströmendes Nitrogen-Gas (Vol. 90! Vol. 9/o OL: 

ij 

HOG AdESNWASBOTS E et stat jESSSSE Tét 1 100398 1"000236 ! 17003144! 170032 ] 1"0031 
Temperatur des Wassers . . zzz zszii[ SZOT AZTC 235050] 35: 600. .26BeG 

ist, und von diesem Gesichtspunkte aus ist sie unter den gleichartigen Thermen : 

die interessanteste und werthvollste. 

Die Lenkey-, Adams- und Dorotheenguellen sind chemisch mehr weniger so 

charakterisirt wie die Spiegelguelle; die Temperatur dieser drei Ouellen ist nicht 

so gross wie die der letzteren und sind sie daher auch reichhaltiger an Kohlensüure ; 

ausserdem enthölt die Lenkey-Ouelle bedeutende Mengen von Eisen und Lithium. 

Die drei Ouellen sind auch an Calciumsulfat verhültnissmássig reichhaltig. 

Ueber die Josefguelle schreibt Verfasser: eIhrer niedrigen Temperatur 

(12:19€.) entsprechend, enthált sie dreimal so viel gelöste Kohlensüure als die 

Menge der gelösten fixen Bestandtheile betrügt. Wesentlich enthült also diese 

Ouelle neben viel freier Kohlensüure fast nur die Bicarbonate der alkalischen 

Erden und des Hisens. Die absolute Menge des Eisengehaltes ist, ausgenommen 

den der Buziáser Josefsguelle, grösser als in den übrigen. Wird der relative 
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Eisengehalt mit dem der übrigen Bestandtheile verglichen, so kommt man zu 

der Ueberzeugung, dass diese Ouelle ein reinerer Bisensüuerling ist, als alle 

ühnlichen berühmten Mineralwásser und es kann behauptet werden, dass diese 

Ouelle unter diesen Wüssern eine der hervorragendsten Stellen einnimmt. 

J. Loczka. 

(21.) KaáRL v. NExprvrcH : Chemische Analyse der Bilasoviczer ( Comitat 
Bereg ) Irma-()Juelle. (Naturwissenschaftl. Abhandl. Herausgegeben von 
der ung. wiss. Akad. Bd. XV. Nr. 6. Budapest 1885. 8 S. : Ungarisch]). 

Diese Mineralguelle gehört za dem Munkácser und Szt-Miklóser Besitzthum 

des Grafen Ervin Schönborn, dessen Gutsverwalter an den Verfasser in gut ver- 

korkten Flaschen gegen 20 Liter Mineralwasser behufs chemischer Analyse sandte. 

Da Verfasser das zur Analyse nöthige Wasser nicht selbst besorgte, so konnte er 

weder die Temperatur der ONuelle, weder die freie Kohlensüure bestimmen, noch 

die der Ouelle entströmenden Gase untersuchen. Wegen der kleinen Ouantitát des 

Wassers konnte in der Analyse auf die in Mineralwássern in kleinen Ouantitáten 

vorkommenden Bestandtheile keine Rücksicht genommen werden. 

Das Wasser schmeckt anfangs sünerlich, dann etwas alkalisch und salzig. 

DDG — 100527. 
Oualitativ wurden Kali, Natron, Kalk, Magnesia, Bisenoxydul, Schwefel- 

süure, Kohlensüure, Chlor, Phosphorsüure und Borsüure nachgewiesen. 

Die guantitative Analyse des Wassers ergab folgende Resultate : 

In 1000,0000 Theilen Wasser 

Kaliumsulfat K2504 med 000374 

Kaliumchlorid KC! Dés: Ses ztáte § 008204 

Natriumechlorid NaCl zá JE a ésére e OO BDS 

Natriumbicarbonat Na2C2Os.. 0 500940 

Calciumbicarbonat CaCeOs5 045700 
Magnesiumbicarbonat MgCeO5 0. 0-06850 

Ferrobicarbonat: FeCeOs5 c. -- - 0-701390 
- 

Summe der fixen Bestandtheile : — 5" 73082 

Phosphorsüure und Borsüure konnte ihrer sehr kleinen (Ouantitát wegen 

nicht bestimmt werden. 

Dies Mineralwasser gehört wegen des grossen Gehaltes an kohlensaurem 

Natron in die Classe der alkalischen Sönerlinge und zwar, da die freie und halb 

gebundene Kohlensünure die alkalische Wirkung bedeutend absehwiücht, in die 

Classe der milden alkalischen Süuerlinge. 4 
Dieses Mineralwasser steht seiner Zusammensetzung nach am nüchsten zum 

Gleichenberger und Selterser Mineralwasser und wird folglich auch in denselben 

Krankheitsfállen seine Wirkung üussern, wie die oberwühnten Mineralwüsser d. i. 

in catarrhalischen Affectionen. J. Loczka. 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL MEGVIZSGÁLTA ÉS LEIRTA 

Dr. FISCHER SAMu. 

(Egy térképpel.) 

Iz 

S BISGÉVEESZT EN ORGTÉ TSZ 

1880. évi deczember hó 1-jén BERNÁTH Józser úr, a magyarhoni föld- 
tani társulat választmányának ülésén hazánk konyhasós forrásait illetőleg 

azon nagyon fontos indítványt tette, hogy kerestetnék meg a nagyméltóságú 

m. kir. pénzügyi miniszterium a Magyarországban előforduló konyhasós 

forrásokra és kutakra vonatkozó adatoknak hivatalos úton leendő össze- 

gyűjtetésére, abból a czélból, hogy az így összegyűlendő adatokat a társulat 

majdan szakszerűleg feldolgoztassa. 

Az inditvány elfogadtatott, és a nagymélt. pénzügyi miniszteriumhoz 

ez ugyben kérelem intéztetett; végre a társulat az adatok kényelmesebb és 

biztosabb beszerzése végett egyszersmind kérdőíveket állított ki. 

A nagymélt. pénzügyi miniszterium készséggel teljesítette a társulat 
kérelmét és a hivatalos úton beszerzett adatokat feldolgozás végett a társulat 
rendelkezésére bocsátotta." 

- A választmány nevében kötelességemnek tartom, a nagym. m. kir. pénzügyi 

miniszteriumnak ama hathatós támogatásért, melyben a társulat vállalatát ép úgy mint 

Dr. FiscHER Samu tagtársunk munkálkodását részesíteni kegyeskedett; valamint a 

nagym. ipar-, kereskedelem- és gazdaságügyi m. kir. miniszteriumnak, mely a maga 

részéről is a dolgozat kinyomatása költségeinek részbeni fedezéséhez járult, e helyen 

is legmélyebb hálánkat kifejezni. Dr. STaAuB MógRicz, e. titkár. 

k 
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Ez adatok feldolgozásával a magyarhoni földtani társulat választ- 

mánya 1882. évi január hó 15-én tartott ülésében csekély személyemet 
bizta meg. 

A visszaérkezett kérdőivek azonban feldolgozásra nem voltak kielégi- 

tők, úgy hogy ujabb kérdőíveket kellett az előbbiek nyomán magyarázó 
pontokkal kibocsátanom, és azonfelül a társulat útján a nagymélt. m. kir. 

penzügyi miniszteriumhoz azon kéréssel járulnom : méltóztassék megen- 

gedni, hogy ezen uj kérdőiveken csupán oly adatok kérésére szorítkozhas- 

sam, melyek elemiségöknél fogva a felvevő közegnek nehézségeket nem 

fognak okozni; a nehezebb rész végbevitelére méltóztassék minden forrásból 

két-két üveg vizet beküldeni, a mely vizpróbáknak sürűségét és szilárd 
alkatrészét magam fogom meghatározni. 

Vizsgálatim folyamán azonban nemcsak a sűrűségre és a szilárd 

alkatrészre szoritkoztam, hanem a chlor meghatározása után felvettem a 

lugossági fokot, valamint a minőleges vizsgálatot egyes alkatrészekre ; végre 

még később meghatároztam egyes fontosabb sósviízek chloralkali tartalmát 
18 súly szerint. 

Kiadott útmutatóm a következő volt : 

Útmutató " 

a magyarhoni konyhasós források- és sóskutakra vonatkozó kérdőív 
rovatainak kitöltésére. 

Minden egyes község számára, melyben konyhasós víz előfordul, külön kérdőív 

használandó. 

1. Az első rovatba irandó a sósvízzel bíró község teljes magyar neve és fekvése. 
(Megye és járás szerint.) 

2. A második rovatba jegyzendő a községben előforduló konyhasós vizek száma, 

azon megkülönböztetéssel, vajjon forrás-e? (a hegyoldalból csörgedező víz látható 

kifolyással) vagy kút-e? (álló víz, melynek víztartója láthatatlan földalatti ki- és 

lefolyással bír), vagy vízzel töltött, beomlott vagy felhagyott sóbánya-e ? 

3. A harmadik rovatba jegyzendő minden egyes forrás vagy sóskút helyének 

pontos megjelölése azon czélból, hogy a források összetévesztése lehetetlenné váljék 

és hogy ezen leírás alapján minden egyes forrás vagy kút bármikor fellelhető 

legyen. 

4. A negyedik rovatba fölveendő az, vajjon vizsgálta-e már valaki e kútakat 

vagy forrásokat? mikor és hol közölték a vizsgálat eredményét? Nincs-e a kútnak 

vagy forrásnak, esetleg területének különös neve ? Milyen mély a kút ? Milyen magas- 

ságú benne a vízoszlop? Mire alkalmazzák?  Háztartásban-e vagy gyógycezélokra ? 

Zár alatt van-e, és hatósági ellenőrzés mellett osztatik-e szét? 

5, Az ötödik rovatban kiteendő, vajjon mennyi vizet ad? E mérés a kútnál 

akként eszközlendő, hogy a szétosztásnál határoztassék meg a víz mennyisége (liter, 

£ Az itt bemutatandó útmutatók és kérdőivek a nagym. m. kir. pénzügyi 
miniszterium kegyes intézkedése folytán kitöltés végett megküldettek a kir. pénzügyi 
igazgatóságoknak. 
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iteze, pint vagy kupa). Meghatározandó továbbá, mennyi idő alatt éri el a kútban a 

víz tükre az eredeti magasságot ? Itt feljegyzendő továbbá a szétosztott vízmennyiség, 

továbbá azon idő, mely alatt ismét megtelik a kút az eredeti magasságára. A forrás 

pedig egyszerűen ismert ürtartalmú edénybe vezetendő (ha ez máskép nem eszkö- 

zölhető, ásassék gödör és tétessék ebbe az ismert ürtartalmú edény), a megtelt 

edény kiöntendő, mi bizonyos meghatározott ideig ismételtessék. Ha pl. egy 10 literes 

edény megtelik egyszer-kétszer vagy többször 4 óra 10 percz alatt; feljegyzendő 

az edény 10 liternyi ürtartalma, kiüríttetett x-szer és a víz bele folyt 4 óra 10 perczig ; 

megjegyzendő azonban, hogy e módszer csak oly forrásoknál alkalmazható, melyek- 

nek folyása egyenletes, azaz egyenlő vízsugárban folyik a nap bármely szakaszában. 

Azon forrásoknál pedig, a melyek nem folynak egyenletesen, a kísérlet huzamosb 

ideig, legalább reggeltől estig eszközlendő, és itt is a fent említett tételek irandók 

fel; végre kiszárad-e a forrás nyáron vagy nem? 

6. A hatodik rovatban a beküldőnek czíme kéretik azon czélból, hogy ha bizonyos 

irányban később netalán kivánatossá váló pótadatra szükség mutatkoznék, a tudakozó 

levél rendeltetési helyére biztosan és gyorsan eljuthasson. 

Útmutató 

a konyhasós források- és sóskutakból veendő vizpróbák üvegének czímlap- 
rovatainak kitöltésénél és ezen üvegek megtöltésére. 

Minden forrás és kút vize a merítés előtt jól felkeverendő. A vízzel két darab 

két literes vagy pintes, egészen tisztán kimosott üveg megtöltendő. Mielőtt a víz az 

előbb tisztára kimosott üvegbe töltetnék, öblíttessék a merítendő sósforrás vagy 

kút vizével. 

A palaczkok dugaszoltassanak be új parafa-dugóval, mely hólyaggal, esetleg 

pergament-papirral kötendő be. A palaczkokra czímlap ragasztandó, melyre fel- 

jegyzendő : 

a) A község neve (helység, járás, megye) ; a kút netaláni neve és folyó száma. 
hb) Az év, hónap és nap, melyen a víz merítve lett, valamint a nap illető 

szaka ; reggel, délelőtt, délután, estve). 

c) A levegő hőfoka a merítés idején. Ez a víz hőfokánál előbb mérendő le. 

d) A víz hőfoka Celsius (1009) vagy Reaumur (807) hőmérője szerint. Kútnál a 

merítés legezélszerűbben akként történik, hogy a palaczkokra súlyt erősítünk és 

ezt a vízbe bocsátjuk. Ha a hőmérő befér a palaczk száján, akkor azt ebben elhe- 

lyezzük és palaczkostul a vízbe meritjük, hol huzamosb ideig hagyjuk, mire a felhú- 

zás után a hőfokot leolvassuk." 

A konyhasós vizek elég jó állapotban érkeztek be, kivévén egyeseket, 

melyek valószinüleg a kénsavas sók bomlása következtében kénhydrogen- 
tartalmukat a merítés és csomagolás után kapták; azonban ettől eltekintet- 
tem, miután itt nem tisztán ásványvízzel, hanem inkább konyhasós vízzel 

volt dolgom, és itt nem az egyes alkatrészek, hanem a konyhasó-tartalom 

volt főfontosságú. 

"7 A közlendő adatok egy ásványvízi munka számára fognak szolgálni, mely 
, .. , , , . .. , , 

műnek tökéletesssége és becse a jelentékeny szerepet játszó természetes konyhasós 
vizekre nézve egyedül a kérdőívet kitöltő urak jóindulatától, és ügybuzgóságától 
fog függeni. 

kk 
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Tapasztalataim azt mutatták, hogy ezen kénhydrogén-tartalmú vizeknél 

mindig jodtartalomra is kellett következtetnem, és a jod e vizekben a legegy- 

szerűbb módon mindig kimutatható is volt. Jod majdnem minden forrás- 

vizben elenyésző csekély mennyiségben fordul elő, a hol valaha tenger volt. 

Ott mindig bőven tenyésztek a jodtartalmú tengeri növények, melyek elha- 

lásuk után megszenesedtek és a jodot szétbomlásukig mintegy fogva tartot- 

ták. Nem lehetetlen, hogy a jodfémek konyhasót tartalmazó rétegekből ily 

szétbomlásokból mosattak ki. 

Párosul a joddal a brom, mely hazánk némely konyhasós vizeiben nagy 
mennyiségben fordul elő, pl. Korondon. 

A chlor mintegy elválhatatlan társa a jod- és bromnak, a mennyiben 
nagyobbrészt együtt jönnek elő; miután pedig konyhasós vizekről beszélünk, 

ezen alkatrész egyike a legftontosabbaknak. 

Kénsav és szénsav majdnem soha sem hiányzó alkatrészek. 

Vizsgálataim kiterjedtek továbbá a calcium-, strontium-, magnestum- 
és nalrtumra. 

Hogy ezen vizsgálatokat miként vittem végbe, erre nézve legyen sza- 

bad eljárásomat itt előzőleg leirnom : 

Az útmutató szerint merített vizzel telt és bedugaszolt üveget fölbont- 

ván, a folyadékot színre és szagra vizsgáltam és ha felrázás után netalán 

agyagosnak mutatkozott, leszűrtem és megmértem sürűségét. 

A sürűség megméréséhez 100 grammos négy milliméter vastag nyakú 

üveglombikot használtam, ezen piknometert dr. WARTHA ViNczEe tanár úr 

ajánlata folytán készítettem, valamint egy másikat is, mely gránáttal volt 

ellensúlyozva és tárának szolgált, számításba véve azon levegő súlyát, mely 

a 100 gramm víz által kiszorittatik, valamint azt is, melynek helyét a 100 

grammot mérő tömeg elfoglalja." 

Az ekként készített lombik 15 Celsius fokra lett beállítva. Kisérletei- 

met mind ugyanazon hőmérő- és sürűség-mérővel hajtottam végre, mely 

utóbbi 15 foku vizben lett megtöltve. 

A szilárd alkatrészek meghatározására a WönHLER által ajánlott mód- 
szert "" használtam, t. 1. platin-tégelyben, melyben meghatározott mennyiségű 

olvasztott szénsavas natron volt, egy bizonyos mennyiséget a vízből gyorsan 

lemértem és vizfurdőn bepárologtattam (a gyors mérés azért szükséges, miután 

a magasabb fajsúlyú konyhasós víz rendkívül gyorsan párolog), ezután lég- 

fürdőben 180—200 foknál mindaddig száritottam, míg lehütés után állandó 

súlyt vett fel. 

A víz chlor-tartalmát !/10 normál, pontosan beállított légenysavas 

ezüstoldattal határoztam meg lemért mennyiségű vizben chromsavas kali- 

4 V. ö. cA magyar bors Természettudományi Közlöny 13. kötet. 485. lap. 
44 V. ö. cDie Mineralanalyse in Beispielens von F. WÖHLER, Göttingen 1861. 

pag. 179. 
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indicatorral, és itt nem vettem tekintetbe a csekély mennyiségű brom- és jod- 
tartalmat, mely a számításban mint echlor szerepel. 

A lugossági fokot dr. WaARrra tanár úr módszere szerint határoztam meg 
!/10 normál sósavoldattal vízfürdőn mindig 100 gramm sósvízben. Indicator- 

nak cochenille-oldatot használtam. Egy köbcentimeter sósavoldat 1 fok 

alcalicitásnak, ez pedig 070022 gr. szénsavnak (CO2) felel meg. 

Csekélyebb mennyiségben előforduló fémekre és savakra nem voltam 

figyelemmel; csupán egyeseknél tettem Na-, K-, Ca-, Mg-, Fe-ra, továbbá 

HUL-, H2SO4-, C02-, J- és Dr-ra nézve minőleges vizsgálatot; a strontiumot 

feljegyeztem egyesekre nézve ott, hol nagyobb mennyiségben található volt. 

Salétromsavra és ammontakra nem eszközöltem vizsgálatot, miután 
ezen vizek részint állati trágyával vannak betömve, részint pedig tekintve 

azt, hogy a merítést magam nem eszközöltem és így a külső körülményeket, 

melyek alatt e források és kutak állanak, figyelembe nem vehettem. 

KNénhydrogenre szintén nem vizsgálhattam, csupán a beküldött adatok 

szerint kellett ezen észleletet a táblázatokba felvennem, tekintve azt, hogy 

a merítést és dugaszolást mások eszközölték és a vízben levő organikus 

anyagok a kénsavas sók bomlására nagy befolyással vannak. 

Sajátságos, hogy ama vizek nagy részében, melyek jodot és bromot 

tartalmaztak, kénsavat nem találtam ; bennök csupán kénhydrogen fordult elő. 
Jod- és bromra következőképen vizsgáltam: 200 köbcentiméter vizet 

gyengén kénsavval megsavanyítottam, hozzá tiszta szénkéneget töltöttem és 

ehhez 1—2 csepp salétromos savas kalioldatot adtam, ezt most felráztam és 

midőn a kivált jod és brom a szénkéneget megfestette, lassan töltöttem hozzá 

ehlorvizet, mire a jod ibolyás színe eltűnt és a brom sárgásbarna színe lépett 

előtérbe. E vizekben a jod valószínüleg mint jodmagnesium van jelen, mi- 

után némelyeknél főzés által kiűzhető ; ha a vízhez szénsavas natront nem 

adtam, jodreactiót többé nem mutatott. 

Sajnos, másoldalú elfoglaltságom nem engedé, hogy mindegyik vízben 

hajtsam végre ezen kisérleteket, mert akkor azt hiszem, hogy igénytelen 

munkámban a jod- és bromtartalmú vizek nagyobb számmal volnának 

képviselve; magát a bromot illetőleg még kevesebbet kémlelhettem, mert 

oly hivatalba jutottam, melyben e vizekkel egyáltalában már nem foglalkoz- 

hattam: ez oknál fogva azon csekély adatokra kell szorítkoznom, melyek e 

munkám következő részében felsorolva vannak. 

Chlorra, a vizet légenysavval megsavanyítva, légenysavas ezüst által 

kémleltem. 

Kénsavra a, vizet sósavval megsavanyítva, chlorbaryum-oldattal vizs- 
gáltam. 

NSzénsav már a lugossági fok vizsgálatánál mutatkozott. 

[émekre következőképen vizsgáltam : 
A folyadékot chlorammonium-, ammoniak- és kénammoniummal 
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gyenge hőfoknál kezeltem, huzamosb állás után leszürve kénammoniumos víz- 

zel kimostam a csapadékot, ezután a csapadékot sósavban feloldva, légenysav 

hozzáadása által főzésközben élenyítettem, azután pedig kéncyankaliummal 

vasra kémleltem. A megmaradt szüredéket sósavval savanyítva mind- 

addig főztem, mig kénhydrogén-szagát elvesztette; ezután leszűrtem, feles 

ammoniakkal telítettem és szénsavas ammoniummal lecsaptam, felfőztem 

és átszűrtem: a jól kimosott csapadékot sósavban feloldva nagyobbrészt 

csupán mészre ammoniak- és oxalsavas ammoniakkal vizsgáltam, néhol 

azonban stronttum- és baryumra is kémleltem. 

Azon folyadékhoz, melyből a meszet a szénsavas ammonium és ammo- 

niak kicsapta, phosphorsavas ammonium-oldatot és ammoniakot adtam, 

mire a magnesta kristályos állapotban vált ki. 

Huzamosb állás után a phosphorsavas magnesia-ammoniumról a folya- 

dékot leszűrtem, bepárologtattam és színkép-készülékkel Natrium és Kalium 

után kutattam. 

E módszer azonban negativ eredménynyel járt, minthogy a kisebb 

mennyiségü kalium a natrium intensiv fénye által eltakartatik, és ennek 

következtében annak jellemző sáva nem látható a szinképben. Huzamosb és 

költséges vizsgálatokba nem kezdhettem, miután időm azt nem engedé. 

A chloralkaliákat együtt határoztam meg, és a netalán echlornatrium 

mellett levő chlorkalium a számításban mint ehlornatrium szerepel, meg- 

határozásuknál a következő eljárást követtem : 

Pontosan lemért mennyiségű sós vizet párolt vízzel higítottam, ezután 

baryumhydrát-oldattal főztem, átszűrtem és a szüredéket szénsavas ammo- 

niak hozzáadása által lecsaptam, a csapadékot leszűrtem, bepárologtattam, 

és ha nagyobb mennyiségű szerves anyag volt jelen, az összes ehloralkali- 

ákat kénsavas sókká alakítottam át és hevítettem. 

Az így nyert maradékot csekély vízben feloldva átszűrtem, ha tisztán 

ehlorfém volt, kevés sósavat adtam hozzá és bepárologtattam, gyenge vörös 

izzásnál kihevítettem és kihülés után lemértem. 

Igy az összes alkaliákat chlorfémek alakjában vagy mint az előbbi 

esetben, kénsavas fémeket nyertem. A talált vagy utóbbi esetben átszámított 

chloralkaliák százaléka, viszonyítva a szilárd anyaghoz és 100-hoz, adta a 

szilárd anyag chloralkali-tartalmát százalékokban. 

A forrás vagy kút vízadó képességét a bejött adatokból számítottam 

ki oly módon, a mint az kiadott útmutatómban jelezve volt. A huszonnégy 

óránként kifolyó mennyiség szorozva a szilárd anyaggal adja a naponként 

kifolyó vízmennyiségben feloldva levő szilárd anyagot. 

A vízoszlop magasságát, a kút mélysegét valamint a forrás vagy küt 

használatát az adatokból merítettem. 

A beküldött hivatalos adatok nyomán van tehát hazánkban 252 hely- 

ség, a hol sóskút vagy sósforrás van, és pedig : 
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Alsó-Fehér 

Árva 

Beregh 

Besztercze-Naszód 

Csik 

Fogaras 

Háromszék 

Kolozs 

Kis-Küküllő 

Máramaros 

Maros-Torda 

Nagy-Küküllő 

HDÁTOS 

Szeben 

Szolnok-Doboka 

Torda-Aranyos 

Torontál 

Udvarhely 

Ung 

Zágráb 

Zemplén 

megyében 

Osszesen: 282 

383 

Legsűrűbb e vizek között a Nagy- Demeteri sóskút Besztercze-Naszód 
megye bessenyei járásában, melynek vize 1,2065 sűrűséggel és 26,749/0 szilárd 

alkatrészszel bir ; 

leghigabb a Velejte községé, Zemplén megye sátor-aljaujhelyi járásá- 
ban: 1,0014 sűrűséggel és 0,125"/o szilárd alkatrészszel. 

A merítést 1882. és 1883. évi május, junius, julius, augusztus, szep- 

tember és deczember hónapokban eszközölték. 

A sztlárd alkatrész tartalmára nézve az egyes megyék sósvizei követ- 
kezőképen oszolnak meg : 

A megye neve 0—59/0 

Alsó-Fehér .. 9 

JÁTVEtszai öss I 

Beregh. ss s 1 

Besztercze-Naszód 3 

CH rizsat tk 1 

OLAT ELET EGEN SEEN 

Háromszék 1 

Kolozs LEAD VESÉ Vb 7 

Kis-Küküllő ... S 

Maros-Torda ..25 

Nagy-Küküllő .. 7 

A szilárd alkatrész tartalma 

5—109/0 10—159/0  15—209/0 209/0-tól 
telítettig 

5) 1 1 2 

7 2 [3 12 
ei ÉSss 1 ez 

4. — — - 

1 1 l — 

5 v// [új 10 

6 1 Gatti tl 

D 2 2 a) 

2 1 1 —- 
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A szilárd alkatrész tartalma 

. A megye neve 0—59/0 5—109/0 10—159/a  15—209/4 209/0-tőól 
telítettig 

Máramaros. .. 2 2 6 §/ 333 

ÁTOS ENNE s — — — . 

Szeben AB 068 11 1 . — l 

Szolnok-Doboka 12 10 2 3 15 

Torda-Aranyos 3 I —- — 5) 

Torontál 3 2 — — —— —- 

Udvattoly es wers9 4. 3) 2 5 

Ung Aza tpék 1 — — -— -—- 

MAOVÁD 4 tis kai — s — 

Zemplén e 5) — —- z — 

A lugossági fok 1,4 egész 16,6 között változik; vannak egyes kivételek, 
melyek ritkák, pl. Korond 757 fokkal. Ez utóbbi víz telített konyhasós víz 

állásközben gyorsan párolog és rövid idő alatt felületén nagyon szép, kézi 

nagyító üveggel látható calcit-kristályok válnak ki. 

Tartalmaznak ezen vizek legtöbbnyire meszet, vasat, magnesiát ; stron- 

tiumot nagyobb mennyiségben a Csik-Gyimes-Búkki és Csik- Kosteleki vízben 

találtam. Tartalmaznak azonfelül nagyobbrészt kénsavat és valamennyien 
szénsavat. 

Jodra és bromra később kezdtem a vizeket vizsgálni, és találtam 64, 

helységet Jod- és bromtartalmú vízzel, melyeket magam is vizsgáltam. 

Árva megyébenvan ... .. 1 

Besztercze-Naszód c (BSBEK S MNNÉTÉS 2 

Csik a ( sg aaa E 

Alsó-Fehér ( Cst EE 11 

Fogaras ( ÜZNKSZSSSRT NNESE ALÓ) 

Háromszék ( jaagátájeééner l 

Kolozs ( ( eegágbyt vandál § 

Nagy-Küküllő ( sás ázájéte től X 

Kis-Küküllő ( ( cet data 

Máramaros a (veget sek A. 

Szolnok-Doboka ( a ésrihei 6 

Torda-Aranyos ( Kés 1 

Torontál ( ( á vél 1 

Udvarhely a SZE A Lá 7 helység jodtartalmú vízzel. 

Legyen továbbá szabad itt egyes megyékből oly helységeket felsorol- 

nom, a hol a legtisztább sósvizet találtam. Minél sürűbb volt valamely sós- 

víz, annál tisztább is volt, kivételt csak a  Csik-Gyimes-Bükki tett. 

A következőben felsorolok egyes megyékből egy-egy helységet, a hol 

a tiszta chloralkali a szilárd anyagnak a következő százalékát tette ki : 
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Alsó-Fehér megye Buzás-Bocsárd KANYTTTETS 9610 "/ 

Jesztercze-Naszód a  — FWejéregyház Sega séget 98-44 a : 

Csik c Csik-Gyimes-Bükk . 1.1 ÖÖ ZVTEK 

Fogaras [E ZAUBOSROTATA DÁK oszi E s 96-29 a 

Kolozs ( tőd 28 Lp --. 9941 a 

Nagy-Küküllő a Mirkvásár j KERES, öz 9846 a 

Máramaros Gee keat tantzhábe] ral atz apezétte zt töve stéget te esőt! ked VE 

Maros-Torda a  Görgény-Szt-Imre bé 98-02 a 

DÁTOS a Sóbánya HONA BOZESZA 

Szeben c Nagy-Disznód AB 9742 x 

Szolnok-Doboka a, Szőke err dette LOLA UDB LB 

Torda-Aranyos a Mikes she dara ba gye 98-48 a 

Udvarhely (4... Homorod:Lövéte kazi aze, 99284 

E szerint a legtisztább konyhasós víz Kolozs megye Rőd helységében 

van ; utána következik Udvarhelymegye Homorod-Lövéte községe. 

A források vízadó képessége részint már a beérkezett adatokban volt 
feljegyezve, részint az útmutatómban leírt módon számítottam ki. 

Tájékozásul itt néhány megyében levő sós forrás vízadó képességét 

sorolom föl, megjegyzem azonban, hogy itt nem minden helység van felvéve, 

miután az erre vonatkozó adatok hiányzanak, végre ki vannak itt zárva a 

sóstavak és beomlott sóbányák 

Megye Hektoliter Szíláraá alkatrész kilogrammokban 

BOSS ÉBLÉTEK Az ügye egét ot tesátn a TAL IRT 118247 

Besztercze-Naszód lt HL BYE SRL AgaNT 4918:55 

CÖSTRÉE Ez ST S ESÉSE a LT ÁE A Ét 7"00 31-66 

Kolozs ele ÉSE. etés tbete ela] Ae 978"78 383510 

Máramaros NE Bek ess SOON 457671 

MATOSZTOTUA ks MESS OA At tálat ANATBT 367-60 181948 

Szólnökaldobokat etők Té88k EE SZTŐT 7081"10 

E megyékben naponként 23445-07 kilogramm szilárd alkatrész jut fel- 

színre, ez átszámítva egy évre, teszen 8,557450-55 azaz nyolcz millió ötszáz 
ötvenhétezer négyszáz ötven és fél kilogramm szilárd alkatrészt. 

E vizek nagyobbrészt színtelenek voltak; azonban itt-ott akadt sárgás 

színü is. j 

Majdnem mindegyik forrás zár alatt van, és hatósági ellenőrzés mellett 

hetenként kétszer osztják ki a vizet, melyet nemcsak a háztartásban, hanem 

gyógyczélokra is használnak, itt-ott berendezett fürdő is van. 

Nemcsak hazánkban, hanem külföldön is szokás a görvélyes és egyéb 

betegségben szenvedő emberiséget gyógyítás végett Hallba küldeni, az ottani 

források jodtartalma kedvéért; remélem, hogy most, munkám megjelenése 

után, fog akadni egyéniség, ki a hazánkban előforduló jodforrások egyikét 

felkarolja, és megalapítja a magyarországi Hallt. 

Földtani Közlöny. XVII. köt. 1857. 295 
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Nálunk a konyhasó egyedáruság tárgyát képezi; a források mind 

állami felügyelet alatt állanak, nem volna-e ezélszerű e bevételt fürdők föl- 

állítása által növelni ? 

Egy és ugyanazon kutat néha két község is használja és innen ered 

az, hogy az irodalomban néha egy és ugyanazon község kútja két névvel 

van megjelölve. A mennyire adataim megengedték, igyekeztem ezen név- 

cserét is kiigazítani; felvettem továbbá azon helységeket is, melyekben 

konyhasó-források voltak, de jelenleg már nincsenek. 

Az ide mellékelt térképen a konyhasós források az árvamegyebeli 

kivételével, mind föl vannak tüntetve. 

Naranmcssárgára vannak festve az egészen 5"/o-ig szilárd alkatrészt 

tartalmazó kutak és források, barnavörösre az 5—10"/o, zöldre a 10—15"/o, 

kékre a 15—209/9 és végre a 20"9/9-on felüli források és kutak zbolyaszínüre. 

Oly jodtartalmúű források, melyekben a jodot kémleltem és találtam, horgony- 

nyal vannak jelezve." 
A térkép mutatja továbbá, hogy a legtöbb jodforrás Kolozsvártól K- es 

DK- felé van, pl. Kis-Küküllő megye majdnem minden konyhasós for- 

rása jodtartalmű ; utána következik Alsó-Fehér megye. Értem ezen jodtar- 

talom alatt azt, hogy benne a jod minden bepárologtatás nélkül volt kimu- 

tatható. pa 

Látható továbbá a térképen, hogy a legtöbb szilárd alkatrészt tartal- 

mazó források a legalacsonyabb helyeken, a folyamok mentén fordulnak elő ; 

kivételt képez Parajd vidéke, a hol a, sószikla magasan felszínen van. 

A források legészakibb és egyúttal legnyugotibb előfordulása Árva 

megyének Polhora községe, ezután a legnyugotibb Sáros megye, Sóvár 

helysége, legkeletibb előfordulása a Csik-Gyimes-Bükki forrás közel Moldva 

határához :a legdélibb előfordulása pedig Szeben megye Czodt községé. 

Igyekeztem feladatomnak. tőlem telhetőleg megfelelni, ha ez nem 

sikerült is teljesen, a szándék meg volt, de a körülmények nem engedték 

meg a kivitelt. Jól esik azonban munkám végeztével azon tudat, hogy cse- 

kély adattal én is járulhatok azon alaphoz, melyen az újabb feldolgozó 

tovább haladhat. 

Nem mulaszthatom el, hogy itt köszönetemet ne fejezzem ki azon 

szíves előzékenységért, melyet adataim beszerzésénél ZSIGMONDY ViLmos kir. 

tanácsos és országos képviselő, báró SPLÉNyr BÉLa miniszteri tanácsos, dr. 

Reisz Em osztálytanácsos és Rácz GeRkő p. i. miniszteri titkár urak részé- 

ről tapasztaltam; továbbá dr. WaRrHa Viscze műegyetemi és dr. FopoR 

Józser egyetemi tanár uraknak, kik a vizsgálatra szükséges drágább eszkö- 

zöket rendelkezésemre bocsátották. 



1780. 

1854. 

1865. 

1876. 

1880. 

1882. 

1884. 

1884. 

MAGYARORSZÁG KONYHASÓS VIZEI. 387 

IRODALOM. 

J. E. v. Ficuret : Beitrag zur Mineralgeschichte von Siebenbürgen II. Theil. 

Geschichte des Steinsalzes. 

D. Czexerrus : xUeber Verbreitung der Salzguellen und des Steinsalzes 

in Siebenbürgen.v Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen 

Vereins für Naturwissenschaften zu Herrmanstadt. V. Jahrgang. 39—56. lap. 

HuwrFauvx János : c Konyhasós vizek., Magyar birodalom természeti viszo- 

nyai III. kötet. 162. lap. 

SZILÁGYI IsTvÁN : c Máramaros egyetemes leirásav 123—1534. lap. 

BERwárn Józser : Erdély konyhasós vizei. Földtani Közlöny 1880. pag. 200. 

Bixuz AzBeRr : Die Mineralguellen und Heilbüder Siebenbürgens. Jahrbuch 

des siebenbürgisehen Karpathenvereins. II. Jahrgang. 

Dr. CnYzER KoRNÉL : Zemplén megye ásványvize:.) A magy. tud. akadémia 

termésgettudományi közleményei. XVIII. kötet. 60. lap. 

Dr. HANKó ViLmos: Hunyad megye ásványvizei., Értekezések a természet- 

tudományok köréből, kiadja a m. tud. akad. XIII. köt. 12. sz. 

JEGYZÉKE 

azon konyhasós kutaknak és forrásoknak, melyek az irodalombán fel vannak 

ugyan említve ; de jelenleg vagy be vannak dugva, vagy eltüntek, vagy soha- 

sem léteztek, vagy két helység nevével vannak jelölve, miután "mindkét 

község egy és ugyanazon kútból meríti a sósvizet vagy pedig munkámban 

bővebben nincsenek ismertetve. 

Az irodalomban föltalálható adatok egynémelyikét részint hivatalosan, 
részint újabb szerzők czáfolták meg. A "-gal megjelölt helyekre vonatkozólag 

a munkámat megelőző irodalomnál újabb és biztosabb adatokat nem sike- 

rült nyernem. 

RÖVIDÍTESEK : 

Ber. . — BERNáTH JÓzsEr. 

BEZS E BILI ÁLBÓRB. 

CHy. — ÜHYZER KORNÉL. 

Cz. — ÜzexkELrvs D. 

FonrL. — FiocHTrEL J. E. v. 

HNE. .— HANKÓ VILMOS. 

HurL. — Huwnrauvxt JÁNnos. 

SZLGY. — SZILÁGYY ÍSTVÁN. 

H.n. — Hivatalos jelentés alapján nem létezik. 

B.d. 5 Be van dugva. 
25 
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Alsó-Fehér megye. 

"Balázsfalva, Cz., HwNr., Buz. 

"Berve, Cz., HNF., Biz. 

Bessenyő, Cz., Hwr., Buz. volt, de most már nincs. 

Gezsé (Maros-) Cz., Hwr., Buz. H. n. 

Koncza, Cz., Hwr., Buz. Drasso név alatt jön elő. 

Ladamos, Cz., Hwr., Buz. nincs. 

Sorostely Cz., Hwr., Brz. volt, de most már nincs. 

Ujvár (Maros-) Cz., Brz. A bányából kiszivárgó víz sós izű, de mindenféle 

piszkos vízzel keveredik. 

Vadverem, Cz., Hwr., Buz. B. d. 

"Veza, Cz., HwNr., Biz. 

Baranya megye. 

Pölöske, HNrF. j 

Siklós, HNr. ET ni 

Szék, HNr. ] 

Besztercze-Naszód megye. 

Besztercze (Kis-) Bez. 

Dipse, Cz. HNr. 1 

Galacz, Cz., HwrF., Buz. JEE 

Lekencze, Cz., HNr., Brz.] 

Nemegye (Oláh-) Biz. 

Rusz (Borgó-) H. n. 

Sebes (Alsó-) Biz. 

Vermes, Cz., Hwr., Biz. H. n. 

Nagyfalu, Cz., Hwr. 1. Billak néven. 

Fogaras megye. 

Vojla, BRr., Buz. H. n. 

Háromszék megye. 

"Haraly a Körösbéreztől keletre. Bez. 

"7Zabola, FcHTL., BRr., Buz. 

Hunyad megye. 

"Déva, HNK., Biz. 

"Krivadia (Zsil-), BRr., Buz. 

Romosz, Cz., HNrF., Buz. 

Tordos, Cz., HwNr., Buz. É a 
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Kolozs megye. 

Akna (Szász-), Fcnre., Buz. 

Budurló, Cz., HwNr., Buz. ]w 

Esküllő (Kis-), Buz., Fcnre. 

Esküllő (Nagy-), Bez., FcHrL. 

Fejérd, Cz., Hwnr., Buz. Lásd a kolozsvári telekfarki forrásokat. 

:(Gyéke (Nagy-), Cz., HwNr., Bez. 

Kamarás (Vajda-), Cz., Hwr., Buz. H. h. 

s: Mihály telke (Sz-), Cz., HNr., Brz. 

Szt-Miklós (Puszta-) Buz., Ber. Volt, de most a szamosfalvi kútból kapják 

H.n 

a lakosok a vizet. 
"eke, 478 HNr., Buz. 

:7Zsuk (Nemes-), Cz., Hwr., Brz. H. n. 

Küküllő (Kis-) megye. 

Bénye (Magyar-), Cz., Hwr., Buz. B. d. 

Csapó, Ber., Biz. ] 

Degh, Cz., Hwr., Biz. 186 

Mihályfalva, Bgr., Biz. j 

Panád, Cz., Hwx., Buz. B. d. 

Péterfalva, Cz., Hwr., Buz. H. n. 

Küküllő (Nagy-) megye. 

Felmér, Cz., Hwr., Buz. B. d. 

Jakabfalva, volt, de elenyészett. 

Hévíz; Cz., Hwr., Biz. B. d. 

Homorod, Cz., Hwr., Buz. B. d. 

Medgyes, H. n. 

::Mihályfalva, BRT. 

":Péterfalva, Buz. 

Liptó megye. 

Hibbe, Hwr. H. n. 

Máramaros megye. 

Apsa (Felső-), Sznay. Volt, de most már nincs. 

Gyulafalu, SZLGYy. s ÚN E ( a 

Száldobos, SzeGy. A lakosok a sándorfalvi kútból merítik a vizet. 

Szenes, SzegGy. H. n. 

Nógrád megye. 

Sós-Hartyán, Hwr. Be van tömve ; állítólag sósvíz volt. 

Sáros megye. 

Sós-Újfalu, Hwr. H. n 
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Szatmár megye. 

"Mogyoros, HNe. 

Szeben megye. 

Péterfalva. H. n. 

Szász-Orbó, Ber. Szerdahely név alatt jön elő. 

Szász-Sebes, Cz., Hwr. Kútfalva-Dálya név alatt jön elő. 

Szeben (Nagy-), Cz., HNr., Biz. 

"Szt- Erzsébet, Cz. 

Szilágy megye. 

Hadad, Hwnr. H. n. 

Széplak, Hwr. H. n. 

Szolnok-Doboka megye. 

"Batiz-Polyana, BLz. 

Büdös patak. H. n. 

- Egyed, SzLGYy., BLz. 

Füge, Cz., Hwr., Burz. Bethlen név alatt jön elő. 

Jenő (Kis-), Cz., Hwr., Buz. 

Kerő, Buz. 

Kajan (Kis-), Cz., Hwr., Biz. 

Kápolnak-Monostor, Cz., HwNr. 

Kodor, Cz., HwNF., Buz. 

Létka, Buz., HwF. 

Libaton, Cz., Hwr., Buz . 

Lozna (Nagy-), FcHTL., Buz. 

-Somkút, Buz. 

"Szilágytő, Buz. 

Szt-Gotthard, Cz., Hwr., Buz. H. n. 

"Szt-Jakab (Szász-), Cz., Hwr., Buz. 

Szilvás ( Víz-), Cz., HwNr., Buz. H. n. 

"Stoikafalu, Cz., HwNr., Buz. 

Udvarhely (Sajó-), Cz., Hwr., Buz. A Sajó vize elmosta. 

lala aa 

Torda (Aranyos-) megye. 

"Bödöcs (Mező-), Cz., Hwr. 

:Bük (Kék-), Buz. 

"Földvár (Székely-), Cz., Hwr., Buz. 

-Ikland (Kis-), Cz., HwNr., Buz. 

"Keménytelke (Mező-), Cz., Hwr., Brz.Hunfalvy Kelemen telkének nevezi. 

Koppánd, Cz., HwNr., Buz. 

"Sályi (Mező-), Buz. 

"Szengyel (Mező-), Cz., HNr. 

"Záh (Mező-), Cz., HNr. 
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Torda (Maros-) megye. 

"Band (Mező-), Cz., Hwr., Buz. 

Bos, Cz., HNE:, Buz. 

"Idecs (Felső-), Biz. 

:"Köszvényes, Bez. 

"Nyaradtő, Cz., HwNF., Buz. 

-Póka, Cz., HwNr., Buz. 

"Remete (Kis-), Buz. 

"Szabada (Mező-), FcHTt. 

:"Szt-Anna (Szereda-), Cz. HwrF., Buz. 

"Szt-István (Kebele-), Cz., Hwr., Buz. 

"Szt-Márton (5ós-), Cz. 

"Vadad, BLz. 

Udvarhely megye. 

-Agyagfalva, BLz. 

:(Csekefalva, Cz., HwNF., Buz. 

-(Csehédfalva, Buz. 

-Jánosfalva, Cz., HwNFr., Buz. 

"Keményfalva (Küküllő-), Buz. 

"Sófalva (Alsó-), Cz., Buz. 

"Sófalva (Felső-), Cz., HNr., Buz. 
"Ujfalu (Bőződ-), FcHTL. 

"Zetelaka, Cz., HwNF., BLz. 

Ungh megye. 

Csornoholovna, HNrF. 

Czigányocz, HNr. 

Szolya, HNr. 

Zaricso, HNr. 

megejtett  vizsgálataim szerint nem konyhasós 

vizek. 

Ugocsa megye. 

Czenkova, HNr. ] 

Rakocz, Hwr. H. n. 

Sárad (Nagy-), HNr. ] 

Zemplén megye. 

Tállya, HwNrF. 

Ujfalu Szilvás, HwNr. : CHYzZER szerint nincs SÓS forrás. 

Istancz, HNr. 

Kázmér, Hur. ] G int BEL EHAÉ 
stl; HYZER szerint nagyon gyengén sós ízűek. 

Sókút, Hwar. JJ BYOn Syens 
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18 

Magyarország jelenleg létező sósvizeinek ismertetése. 

I. ALSÓ FEHÉRMEGYE. 

Vizakna, sz. k. város (Salzburg, Okna) : Sós gyógyfürdők. A beomlott és vízzel 
telt sóbányák száma 4. Tököli-, Veres-, Zöld- és Asszonytó. A három utóbbi tó a 
város délkeleti részén a nagyszebeni út mellett, a Tököli-tó az út keleti részén a 
vasúti töltés mellett fekszik ; ezenfelül 3 sóstó, továbbá több sós forrás. 

Asszony-tó. Merités ideje: 1883. novemb. 14., délután. Hőm. ?€-ban: 

Lev. 149 ; víz 99. Sűrűség : 170332. Lúgossági fok : 4799. Szilárd alkatrész "/o-okban : 

4768. Chlortartalma "/o-okban 2:96. 

Tököli-tő. Merítés ideje : 1883. novemb. 14., délután. Hőm. 2€-ban : Lev. 15? ; 
víz 759. Sűrüség : 171211. Lúgossági fok : 209. Szilárd alkatrész "/o-okban : 16-78. 

Chlortartalma "/o-okban : 9-77. 

Veres-tó. Merítés ideje : 1883. novemb. 14. délután. Hőm. 9290-ban : Lev. 14? ; 
víz 99. Sűrűség : 19236. Lúgossági fok: 5"59. Szilárd alkatrész "/2--okban: 3:-33. 
Chlortartalma "/o-okban : 2-01. 

/öld-tó. Merítés ideje : 1883. novemb. 14., délután. Hőm. 90-ban Lev. 14? ; 

víz 99. Sűrűség: 170298. Lúgossági fok: 449. Szilárd alkatrész "9o-okban: 4-21. 
Chlortartalma "/o-okban : 2:04. 

Tartalma : Na, K, Ca, Mg, H:504, HCI. Jod ég brom van benne, (mások 

vizsgálatai szerint) ; saját vizsgálatom a jodot és bromot nem tudta kimutatni, 

miután a víz csak négy év mulva került vizsgálat alá. 

A Tököli-, Veres-, Zöld- és Asszonytó fürdésre használtatnak, 3 tó nem hasz- 

náltatik, a többi apróbb források hatósági ellenőrzés alatt vannak. 

17. Alvinezi járás. 

Demeterpataka (Dumitru) : 1 sósforrás a községtől É-ra 150 méternyire. 

Ad 24 óra alatt 0720 9 folyadékot. Nem használtatik. 

Héningfalva (hangeldorf, Heningu) : 2 sóskút. Az egyik a községben, a 

második a határon É-ra a .Siusav nevű hegy alján. Az első kút mélysége 4 mét., 

marhaitatásra használják ; a második be van tömve s hatósági felügyelet alatt áll. 

Oláh-Dálya (Dallendorf, Dája) : 1 sóskút, 1 forrás. A sóskútat oláh-dályai 

sóskútnak hívják. Fekszik a völgyben, a cSzekáss pataktól E-ra, a község és Szász- 

Sebes közt. Merítés ideje : 1882. évi junius hó 7. Hőm. "C-ban: Lev. 27-509 ; 

víz 12." Sűrűség : 170332. Lúgossági fok : 5"79. Szilárd alkatrész "/o-okban: 466. 

Chlortartalom "/5-okban: 2:63. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:2:5Os, C0O2. 

Talált chloralkali : 382"/0. A szil. alk. choralk. tart. "/o-ban: 81-97. Ad 24 óra 

alatt: 108 94 folyadékot, melyben 5-03 4 szilárd alkatrész van. Szagtalan és 

színtelen, Z. a. v. és h. e. m. o. szet, háztartásban. A kút mélysége 417 ; a víz- 

oszlop magass. 2917y. 

Taté (Totoju) : 2 sóskút. Az egyik a község keleti részén egy udvarban; a 
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második a községtől EK-re, a aKvásztá máres nevű hegy keleti oldalán. A köz- 

ségi kútat marhaitatásra használják; a második z. a. v. és h. e. m. o. szét." 

2. Balázsfalvi járás. 

Buzás-Bocsárd (Bucserdeá): 1 sóskút a községtől B-ra 6 kilométernyire 

a Tövis, nevű völgyben. Mexrítés ideje : 1882. évi augusztus 22., délelőtt 9 óra. 

Hőm. "C€-ban : Lev. 25? ; víz 157759. Sűrűség : 171474. Szilárd alkatrész "/o-okban : 

1952. .Chlortartalom "/o-okban: 1155. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI; H:S0Os, 

CO2. Talált echloralkali "/o-ban : 18-71. A szil. alk. chloralk. tart. "/9-ban : 96710. Ad 24. 

óra alatt 6-G8 7// folyadékot, melyben 130-39 Ad szilárd alkatrész van. Színtelen és 

szagtalan. Z. a. és v. h. o. m. oszt. szét. A kút mélysége 2-70, a vízoszlop magass. 173579. 

Mihálczfalva (Mihálcza): 1 sóskút azközségtől D-re 5 kilométernyire a 

c Váleá szlátinis nevű völgyben az árok jobb partján. Merítés ideje : 1882. aug. 24. 

délelőtt 9 óra." Hőm. 9€-ban: Lev. 259; víz 17-509. Sűrűség: 1-0548. Szilárd 
alkatrész "/0-okban : 7748. Chlortartalma "/0-okkan : 4732. Jod van benne. Ad 24 óra 

alatt 7760 94 folyadékot, melyben 56-84 §g szilárd alkatrész van. Színtelen, kénkö- 

neny szagú. Z. a. v. h. e. m. o. szét. A- kút mélysége 1-67, a vízoszlop magass. 175079. 

Monora (Donnersmarkt, Meneradea): 1 sóskút, mely a községtől DK-re a 

Goldberg, nevű hegy déli aljában, a községtől 1 kilométernyire, a szászpataki sós- 

kúttól S méternyire fekszik. Merítés ideje: 1882 szept. hó 9. délben 12 órakor. 

Hőm" C-ban : Lev. 32507 ; víz.159. Sűrűség : 170199. Szilárd alkatrész "/o-okban : 

2-76. Chlortartalom "/0-okban: 162. Jod van benne. Ad 24 óra alatt 4-"30 94 

folyadékot, melyben 13249 szilárd alkatrész van. Színtelen, kénköneny szagú, 

fekete csapadékkal. Z. a. v. h. e. m. o. szét, háztartásban és gyógyczélokra. A kút 

mélysége 370, a vízoszlop magass. 172079. í 

Nagy-Cserged (Schergid, Csergidu máre) : 1 sóskút a községtől ÉK-ra 3 kilo- 

méternyire a cTrajanv nevű völgyben a kaszáló réten. Merítés ideje: 1882. évi 

szeptember 5. délután 1 órakor. Hőm. ?0-ban: Lev, 309: víz 13759. Sűrűség : 

VOIII. Szilárd alkatrész ".0-okban: 151. Chlortartalom "/o-okban : 0-SS. Jod van 

benne. Ad 24 óra alatt 57-40 94 folyadékot, melyben S"15 fg szilárd alkatrész van. 

Színtelen, kénhydrogén szagú, fekete csapadékkal. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút 
mélysége 2-89, a vízoszlop magass. 2:62"9. 

Oláh-Karácsonyfalva : 1 kút, 3 forrás. A kút a községtől DNy-ra két kilo- 

méternyire az úgynevezett cSósvölgybenv (Perko szeráturi) fekszik; a források a 

kúttól 20 méternyire vannak. Merítés ideje: 1882. aug. 21. délután 1 órakor. 

Hőm."C€-ban : Lev. 28-75? ; víz 18759. Sürűség: 170924. Szilárd alkatrész "/0-okban : 

1257. Chlortartalom "/o-ban : 7739. Jod van benne. Talált chloralkali "/o-ban : 10-44. 

A szil. alk. chloralk. tart. "/5-ban: 83-05. Ad 24 óra alatt 10-16 74 folyadékot, 

melyben 127771 A szilárd alkatrész van. Színtelen, kénköneny szagú. Z. a. v. h. 

e. m. o. szét, háztartásban. A kút mélysége 3-41, a vízoszlop magass. 23499. 

A források be vannak dugva. 

Szász-Csanád (Scholten, Csinedie): 1 sóskút a községtől ÉNy-ra 2-2 kilo- 

t Z7.a.v. és h. e. m. o. sz. — Zár alatt van és hatósági ellenőrzés mellett osz- 

tatik szét. 
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méternyire a c. Dupá Vijes nevű hegy északi aljában és a . Váleá csinedies patak jobb 

partján. Merítés ideje : 1882. évi augusztus 29. délelőtt ) órakor. Hőm. 90-ban : 

Lev. 13-75? ; víz 12502. Sűrűség : 170447. Szilárd alkatrész "/o-okban : 6702. Chlor- 

tartalom "/e-okban: 3-66. Jod van benne. Ad 24 óra alatt 275 folyadékot, 

melyben 16-55 A szilárd alkatrész van. Színtelen, kénhydrogén szagú. Z. a. v. és h. e. 

m. oszt. szét. A kút mélysége 5742, a vízoszlop magass. 16077. 

Szászpatak (Szpeták) : I sóskút a községtől ÉK-re 160 méternyire a .Gold- 

bergy nevű hegy déli aljában. Merítés ideje : 1882. szeptember hó 8. délután 2 óra- 

kor. Hőm. ?0-ban : Lev. 35? ; víz 159. Sűrűség: 170235. Szilárd alkatrész "/o-okban : 

3:20. Chlortartalom "ookban: 184. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SO4, HeS. 

Jod és brom van benne. Ad 24 óra alatt 5-20 4 folyadékot, melyben 16-64 4 

szilárd alkatrész van. Színtelen, kénköneny szagú, fekete csapadék. Z. a. v. és h. e. 

m. o. szét. A kút mélysége 2:69, a vízoszlop magass. 2:007/. 

Szekás (Zákesdorf, Kolibele): 1 sóskút a község É-i részében. Ad 24 óra 

alatt 150 94 folyadékot. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét, háztartásban használtatik. 

Tűr (Tiur): 1 sóskút a községtől D-re 3 kilométernyire, a tűri sósrét 

kaszálóján (O berzsa türuluj). Merítés ideje : 1882. augusztus 19. délben 12 órakor. 

Hőm. "(€-ban: Lev. 26259; víz 17509. Sűrűség: 10278. Szilárd alkatrészek 

"/0-okban : 3-:85. Chlortartalom "/o-okbamn : "2:35. Jod van benne. Szagtalan és szín- 
edzed 

telen. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 2:55, a vízoszlop magass. 160". 

3. Csombordi járás. 

Kis-Akna (Ognisorá) : ! sóskút, 9 forrás. A kút-és 4 forrás a községtől D-ve, 

a templomtól 450 méternyire a cLa Muretures nevű helyen, a többi forrás a köz- 

ségtől K-re 1200 méternyire, az úgynevezett .Dupa gyáluv völgyben fekszik. 

Merítés ideje : 1882. évi augusztus 25. reggel 7 órakor (a sóskútból). Hőm. 9€-ban : 

Lev. 13-75? ; víz 167259. Sűrűség: 172056. Szilárd alkatrészek "/o-okban: 26-57. Chlor- 

tartalom "/o-okban : 15-80. Tartalom : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, He 504, CO2. Talált chlor- 

alkali "/2-ban: 25-32. A szil. alk. chloralk. tart. "/2-ban : 95-29. Ad 24 óra alatt 

22-50 4 folyadékot, melyben 597-82 4 szilárd alkatrész van. Szagtalan és színte- 

len. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét; a források be vannak dugva. A kút mélysége 

185, a vízoszlop magass. 16999. 

Magyar-Becze (Beczá): 1 sóskút a községtől DK-re 4 kilométernyire, az 

c Okörtilalmasons a .Sajgov hegy alatt. Merítés ideje: 1882. évi augusztus 26., 

délelőtt 10 órakor. Hőm. 9?€-ban: Lev. 25? ; víz 177509. Sűrűség : 170139. Szilárd 

alkatrész "/o-okban: 191. Chlortartalom "/0-okban : 0798. Ad 24. óra alatt 12-0 944 

folyadékot, melyben 22-92 4 szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Nem 

használtatik. A kút mélysége 2:10, a vízoszlop magass. 1959. 

4. Kis-enyedi járás. 

Csicsó-Holdvilág (Abtsdorf, Czápu) : 1 sóskút a községtől DNy-ra 372 kilo- 

méternyire a Valea Capus nevű völgyben, a patak jobb partján. Merítés ideje: 

1882. évi augusztus 28., reggel 87/2 órakor. Hőm. "C€-ban : Lev. 20? ; víz 13759. 

Sűrűség : 10389. Szilárd alkatrész "/o-okban : 5"34. Chlortartalom "/o-okban : 3"15. 
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Jod van benne. Ad 24 óra alatt 0-7594 folyadékot, melyben 4-00f4 szilárd 

alkatrész van. Színtelen, gyengén kénhydrogén szagú és fekete csapadékkal. Z. a. v. 

és h. e. m. o. szét; háztartásban használják. A kút mélysége 3"30, a vízoszlop, 

magass. 03699. 

Drassó (Troschen) : 1 sóskút a községtől DK-re drassói sóskút név alatt. 

Merítés ideje: 1882. évi augusztus 18. délelőtt 11 órakor. Hőm. ?C-ban;: 

Lev. 25509 ; víz 17709. Sűrűség: 170116. Lúgossági fok: 7:82. Szilárd alkatrész 

"/o-okban : 1"67. Chlortartalom "/o-okban : 0-93. Jod van benne. Ad 24 óra alatt 

10-70 94 folyadékot, melyben 16-70 A szilárd alkatrész van. Színtelen, gyengén 
kénköneny szagú.Z. a. v. és h. e.m. oszt. szét, háztartásban. A kút mélysége 269". 

Kútfalva (Kutu): l sóskút, kútfalvi sóskút névvel, a cSzékéss pataktól 

E-ra az oláh-dályai kúttól 300 méternyire D-re. Merítés ideje : 1882. évi junius 7. 

Hőm. "C-ban: Lev. 27-509; víz 11259. Sűrűség: 170299. Lúgossági fok: 7"19. 

Szilárd alkatrész "/0-okban: 437. Chlortartalom "/0-okban : 2:25. Tartalom : Na, Ca, 

Mg, HCI, H2 501, CO2. Talált echloralkali "/o0-ban: 352. A szil. alk. chloralk. tart. 

"/a-ban : 80754. Ad 24 óra alatt 36-70 94 folyadékot, melyben 157"32 A/ szilárd alkat- 

rész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 2-91; 
a vízoszlop magass. 2509. 

5. Maros-újvári járás, 

Czintos (Áczintis): 1 sóskút a község határában. Merítés ideje: 1882. évi 

junius hó 13., délután 5 órakor. Hőm. "0-ban : Lev. 22509 ; viz 1125. Sűrűség : 

102 6. Szilárd alkatrész "/o-okban : 393. Chlortartalom "/5-okban : 2:35. Jod van 

benne. Ad 24 óra alatt 23294 folyadékot, melyben 9-1! 849 szilárd alkatrész van. 

Színtelen, kénköneny szaggal és fekete csapadékkal. Z. a. v. és h. e. m. o. szét, 
háztartásban. A kút mélysége 879. 

II. ÁRVA MEGYE. 

1. Námesztói járás. 

Arva-Polhora : A :Babiogoras nevű hegy tövében levő sósforrás. ( Fürdőhely) 

Sűrűség : 24 C9-nál1"0321. Szilárd alkatrész "/a-okban : 4415. Tartalom : Na, Ca, Mg, 

Li, K, Mn, Fe, HCI, 5204, J, Br, CO2, (Dr. THan K.) Talált chloralkali "/o-ban : 4099. 

III. BEREG MEGYE. 

1. Felvidéki járás. 

Drágabártfalva (Dorobrátava): 1 sósforrás a községtől K-re, 750 méter- 

nyire. Merítés ideje : 1882. junius hó 30., reggel 772 órakor. Hőm. 9C€-ban: Lev. 

3759 ; víz 2:509. Sűrűség: 10224. Lúgossági fok : 1249. Szilárd alkatrész "/9-ok- 

ban : 3"60. Chlortartalma "/v-okban : 195. Tartalom: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, C0O2. 

Talált chloralkali "/o-ban : 281. A szil. alk. ehloralk. tart. "/0-ban : 78705. Zár alatt 

nincs, rendesen be van tömve. 
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IV. BESZTERCZE-NASZÓD MEGYE. 

1. Naszódi járás. 

Magyar-Nemegye (Nyimisa ungureászká) : 2 sóskút, 2 forrás. A sóskútak a 

rét mellett a .Gyálu sztrájv nevü helyen; a források pedig a kúttól 750 és 1500 

méternyire fekszenek. 

I. Sóskút a Barátos patak mellett. Merítés ideje : 1882. évi augusztus hó 10., 

délután 2 órakor. Hőm. 9790-ban : Levegő 5? ; viz 3759. Sűrűség : 170689. Lúgóssági 

fok : 559. Szilárd alkatrész "/s-ban : 939. Chlortartalom "/s-ban: 5"58. Ad 24 óra 

alatt 21745 74 folyadékot, melyben 201-41 4 szilárd alkatrész van. 7. a. v. és h. e. m. 

oszt. szét. A kút mélysége 271, a vízoszlop magass. 22979. 

II. kút mélysége 4-"65, a vízoszlop magass. 2207. 

A két forrás nyáron kiszárad. Színtelen és szagtalan. 

Makod (Mokodu) : 1 sóskút a clángu pare sztrájv nevü helyen. Merítés 

ideje : 1882. évi augusztus 3., délután 1 óra. Hőm. "€-ban : Levegő 8759; viz 67259. 

Sűrűség : 171343. Lúgossági fok : 7729. Szilárd alkatrész "/v-okban : 17787. Chlortar- 

talom "/5-okban : 10-70. Tartalma : Na, Ca, M, Fe, HCI, H:S502, CO2. Talált ehlor- 

alkali "/o-ban: 17-51. A szil. alk. chloralk. tart. "/2-ban: 98-15. Ad 24 óra alatt 

10-00 2// folyadékot melyben 178-70 "fg szilárd alkatrész van. Szagtalan és színte- 

len. Z. a. v. és h. e. o. szét. 

Oláh-Németi ( Nyimtyisi) : 1 sóskút, 3 forrás. A kút a cTurká szlátinis nevű 

helyen ; a források a kúttól 220 méternyire K-re fekszenek. Merítés ideje : 1882. évi 

augusztus hó 4., délelőtt 6 órakor. Hőm. 90-ban : Levegő 750? ; viz 67259. Sűrű- 

ség : 172049. Lúgossági fok : 4-39. Szilárd alkatrész "/o-ban  : 26-64. Chlortartalom 

"/o-ban : 1575. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H: S04, C02. Ad 24 óra alatt 750 96 
folyadékot, melyben 19980 9 szilárd alkatrész van. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. 

A kút mélysége 2:30, a vízoszlop magass. 2:257V. Színtelen és szagtalan. 

Tóhát (Teuri) : 1 sóskút, 1 forrása eGyálu kurtyeikápolnasv nevű helyen. 

Merítés ideje: 1882. évi augusztus 4-én délelőtt 7 óra. Hőm. "C-ban: Levegő 

6-259 ; viz 59. Sűrűség: 11971. Lúgossági . fok : 5"09, Szilárd alkatrész "/o-ban : 

25-69. Chlortartalom: "/0-ban 15-24. Tartalma : Na, Ca, Mg,:Fe, HOCI, H250O:, C0O2. 

Talált chlorkali "/o-ban : 24-97. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-ban : 97719. Ad 24 óra 

alatt 750 76/ folyadékot, melyben 192:67 //y szilárd alkatrész van. Szintelen és szag- 

talan. Z. a. v. és h. e. m. osztatik szét, háztartásban. A kút mélysége 2:"30 ; a vízoszlop 

magass. 22074. 

2. Nagy-Sajói járás. 

Bilak (Adelsdorf, Bgyilák) : 2 sóskút. Az egyik a eBobeikav nevü helyen 

(unter dem Berg) ; a második a Sajó mellett. Merítés ideje : 1882. évi augusztus hó 

16. reggel 7 órakor. Hőm. "0-ban: ILévegő 27"5" ; víz 13759. Sűrűség : 11998. 

Lúgossági fok : 599. Szilárd alkatrész "/0-ban : 25-96. Chlortartalom "/o-ban : 15-65. 

Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:S0., CO2. Ad 24 óra alatt 5-"594 folyadékot, 

melyben 14275 / szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. 

o. szét. A kút mélysége 275, a vízoszlop magass. 2:1079. 

Monor : 1 sóskút a község déli oldalán a cLuczs folyó keleti partján a köz- 
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ségtől 4 kilométernyire. Merítés ideje: 1582. évi julius hó 4. délután 6 órakor. 

Hőm. "€-ban : Lev. 22"502; víz 167259. Sűrűség : 170205. Szilárd alkatrész "/o-ban : 

2:82. Chlortartalom "/o-ban : 166. Jod van benne. Ad 24 óra alatt 14-00 94 folyadé- 

kot, melyben 39-48 £4y szilárd alkatrész van. Kénköneny szagú fekete csapadékkal. 

Z. a. v. h. e. m. o. szét ; háztartásban használják. 

Nagyfalu (Nusifáleu): 1 sóskút a sBobeikav nevü helyen a Sajó mellett. 

Merítés ideje: 1882. évi augusztus hó 16., délelőtt 7 óra. Hőm. "C-ban: Levegő 

297"50? ; víz 13759. Sűrűség : 171675. Lúgossági fok : 7"39. Szilárd alkatrész "/o-ban : 

2198. Chlortartalom "/o-okban : 1313. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:SOs, 

(O2. Ad 24 óra alatt 60-09 folyadékot, melyben 1318-80 §/y szilárd alkatrész van. 

Z. a. v. ég h. e. m. oszt. szét. A. kút mélysége 2:75, a vízoszlop magass. 2"1079. 

Színtelen és szagtalan. 

Simontelke (Seimesdorf, Simontyelek) : 1 sóskút a ela sosus nevü helyen. 

Merités ideje : 1882 augusztus 13., délután 6 órakor. Hőm. 7€-ban : Lev. 18759; 

víz 11259. Sűrűség: 10542. Lúgossági fok: 849. Szilárd alkatrész "/o-okban : 

740. Chlortartalom "/o-okban : 438. Ad 24 óra alatt 14294 folyadékot, melyben 

10-50 4g szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. A kút mélysége 440, a víz- 

oszlop magass. 0-907/. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét, háztartásban. 

Sófalva (Salz, Sofáleu): 1 sóskút a templomtól Ny-ra, 170 méternyire a 

hegy alatt. Merítés ideje 1882. évi augusztus 14. délelőtt 8 óra. Hőm. 9C0-ban : 

Lev. 27-60? ; víz 16259. Sűrűség : 10186. Lúgossági fok : 819. Szilárd alkatrész 

9/0-okban 2:57. Chlortartalom "/o-okban : 1750. Ad 24 óra alatt 10-80 94 folyadékot, 

melyben 27-75 "4 szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. 2. a. v. és h. e. m. o. 

szét ; háztartásban. A kút mélysége 2:80, a vízoszlop 177599. 

3. Bessenyői járás. 

Alsó-Balázsfalva: 1 sóskút a ela kapulu gyáluluj" nevü helyen, az árok 

nyugoti oldalán. Merítés ideje: 1852. évi augusztus hó 35-én, reggel 8 órakor. 

Hőm. 9€-ban: Lev. 7-5? ; víz. 5:759. Sűrűség : 10868. Lúgossági fok: 10-69. 

Szilárd alkatrész "/0-okban : 11776. Chlortartalom "/o-okban : 6798. Tartalma : Na, Ca, 

Mg, Fe, HCl, HeSOs, CO2. Ad 24 óra alatt 2-5 9/folyadékot, melyben 29-40 Ag 

szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z.a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mély- 

sége 2:20, a vízoszlop magass. 2:2079. 

Csépán : 1 sóskút, 1 sósforrás (ez többnyire száraz.) A sóskút fekszik az cUn- 

sere Wieses és vam unteren Feldv nevü helyen. Merítés ideje : 1852. évi augusztus 

hó 2., délelőtt 11 órakor. Hőm. 90-ban: Lev. 77509 ; víz 3759. Sűrűség: 11358. 

Lúgossági fok: 5"69. Szilárd alkatrész "/o-okban: 18706. Chlortartalom "/0-okban : 

10-47. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:S04, CO2. Ad 24 óra alatt 22:50 24 folya- 

dékot, melyben 406-35 A szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és 

h. e. m. o. szét. A kút mélysége 2:4.3, -a vízoszlop magass. 2-23"/. 

Fehéregyháza (Weisskirch, Feriháza): 2 sóskút és 1 sósforrás. 

I. sóskút a falutól Zselyk felé .hinter der Halles nevü helyen. Merítés 

ideje : 1882. évi augusztus hó 12-én, délelőtt 10 órakor. Hőm. 9€-ban: Lev. 279; 

víz 13759. Sűrűség : 171543. Lúgossági fok : 8749. Szilárd alkatrész "/a-okban : 20-51. 

Chlortartalom ", u-okban : 12-26. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HC1, H:S05, COs. Talált 
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chloralkali "/0-okban : 20707. A szil. alk. chloralk. tart. "/e-ban : 97735. Ad 24 óra alatt 

2:16 4/ folyadékot, melyben 44-30 //g szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. 

II. sóskút a chinter der Halle, nevű helyen. Merítés ideje: 1882. év 

augusztus hó 12., délelőtt 972 órakor, Hőm. 9C€-ban : Lev. 27? ; víz 14502. Sűrű- 

ség : 171657. Lúgossági fok : 5799. Szilárd alkatrész "/5-okban : 21"86. Chlortartalom 

"/o-okban : 12:93. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SOs, CO2. Talált chloralkali 

"/o-ban : 21746. A szil. alk. chloralk. tart. "/o-ban : 98-44. Ad 24 óra alatt : 288 94 

folyadékot, melyben 62:95 "4 szilárd alkatrész van. A kút mélysége 677094. 

Mindkét kút z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. 

Sosforrás a cSchrabens nevü helyen. Merítés ideje: 1882. évi augusztus 

hó 12. délelőtt 10 óra. Hőm. 9C€-ban: Lev. 259; víz 209. Sűrűség : 171424. Szilárd 

alkatrész "/5-okban : 18-90. Chlortartalom "/o-okban 11-92. Tartalma : Na, Ca, Mg, 
Fe, HCI, He5O4, C02. 

A forrás kénköneny szagú és az üvegben fekete csapadék volt: gyanítható, 

hogy a víz az üvegben bomlott szét. 

Kajla: 1 sóskút és 2 sósforrás az elntre gyálu szari si fácza sáris nevü 

helyen. Az első forrás a kúttól 190 méternyire, a II-ik Ny-ra 750 méternyire 

fekszik. Merítés ideje: 1882. évi augusztus 5. délelőtt 7 órakor. Hőm. ?0-ban : 

Lev. 6509; víz 59. Sűrüség: 171858. Lúgossági fok: 6-4". Szilárd alkatrész 

"/o-okban : 24-28. Chlortartalom "/o-okban 14-57. Ad 24 óra alatt 50094 folyadé- 

kot, melyben 121-40//9 szilárd alkatrész van. Szagtalan és színtelen. Z. a. v. 

és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 2:20; a vízoszlop magass. 1:207Y. A források be 

annak dugva. ; 

Nagy-Demeter (Mettersdort, Dumitru): 1 sóskut, 4 forrás a szwischen 

Auen-Höhe és dürre Bichens nevü helyen. A források Csépán, Törpény és Ber- 

sencze felé fekszenek, többnyire szárazak és részint bedugottak. Merítés ideje : 1882. 

évi aug. hó 1., délután 6 órakor. Hőm. "€-ban : Lev. 2:502 ; viz 7"509. Sűrűség : 

12065. Lúgossági fok: 67-09. Szilárd alkatrész "/o-okban : 26-74. Chlortartalom 

"/o-okban : 15777. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SO4s, CO2. Ad 24 óra alatt 

16 94 folyadékot, melyben 427784. Ag szilárd alkatrész van. Szintelen és szagtalan. 

Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 2:30, a vizoszlop magass. 21579. 

Netz : 1 sóskut és 1 sósforrás. A sóskút a sdupe Alunis, nevü helyen. Merí- 

tés ideje: 1882. évi augusztus 12. délelőtt 12 órakor. Hőm. "€-ban : Lev. 25? ; 

víz16"259. Sűrűség : 179452. Lúgossági fok: 12-69. Szilárd alkatrész "/o-okban: 6"19. 

Chlortartalom — "/5-ok-ban: 3"57. Ad 24 óra alatt 2-40 94 folyadékot, melyben 

14-85 Ag szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. 7. a. v. és h. e. m. o. szét. 

A kút mélysége 379, a vízoszlop magass. 18979. 

A sósforrás fekszik a .funtine helvetyv nevü helyen. Merítés ideje: 1882. 

évi augusztus 12., délelőtt 7 órakor. Hőm. "0-ban: Lev. 20? ; víz 209. Sűrűség : 

11173. Szilárd alkatrész "/0-okban : 15-78. Chlortartalom "/o-okban : 947. Tartalma : 

Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:5O4, CO2. Fekete csapadék, kénköneny szagú, lehet, hogy 

szétbomlott. 

Szeretfalva ( keussen, Szereczel) : 1 sóskút a .Kosta strimturis nevü helyen. 

Merítés ideje : 1982. év augusztus 12. délelőtt 10 óra. Hőm. ?0-ban : Lev. 2750? ; 

víz 11725. Sűrűség : 171752. Lúgossági fok : 773". Szilárd alkatrész "/o-okban : 22969. 

Chlortartalom "/5-okban : 13-87. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, CIH, H:SOs, 002. 
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Ad 24 óra alatt 2-00 4 folyadékot, melyben 45796 "9 szilárd alkatrész van. 

Szintelen és szagtalan. A kút mélysége 395, a vízoszlop magass. 3"35"V. Z. a. v. és 

h. e. m. o. szét. 

Törpény (Treppen, Terptyiu): 1 sóskút a sSalz-Revier unter dem Rosen- 

garteny nevü helyen. Merítés ideje : 1882. évi augusztus 5., délelőtt 9 órakor. Hőm. 

0900-ban : Lev. 825" ; víz 6-259, Sűrűség : 11982. Lúgossági fok: 519. Szilárd 

alkatrész "/o-okban : 25"72.Chlortartalom "/s-okban : 15733. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, 

HCI, H:SOs, CO2. Ad 24 óra alatt 55094 folyadékot, melyben 141746 "4 szilárd 

alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. o. szét, háztartásban. 

A kút mélysége 2-65, a vízoszlop magass. 225". 

2. Jüdú járás: 

Aldort ( Wallendorf, Aldorvfu) : ! sóskút. Penták község felé fekszik, a HRiss- 

thal nevü helyen. Merítés ideje : 1882. évi augusztus hó 27 reggel 8 órakor. Sűrűség : 

10179. Lúgossági fok: 7-69. Szilárd alkatrész "/o-okban: 2:73. Chlortartalom 

9/5-okban :1747. Jod van benne. Ad 24 óra alatt 4 9/ folyadékot, melyben 10-92 "fg 

szilárd alkatrész van. Színtelen, szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. osztatik szét. A kút 

mélysége 7 ; a vízoszlop magass. 37/. Erős vasrozsdacsapadékkal. 

Borgó-Besztercze ( Borgo Bisztriczá): 1 sóskút a ssub bragyeri, nevü helyen. 

Merítés ideje: 1882. évi augusztus 9. délután 4 órakor. Hőm. 90-ban : Lev. 109 ; 

viz 3759. Sűrűség : 171303. Szilárd alkatrész "/,-okban : 17-48. Chlortartalom "/o-ok- 

ban : 998. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:5Os, CO2. Ad 24 óra alatt 47044 

folyadékot, melyben 69-92 Ag szilárd alkatrész van. Színtelen, kénköneny szagú ; ez 

utóbbi lehet, hogy bomlás eredménye. Z. a. v. és h. e. m. o. sz. A kút mélysége 

3"80, a vízoszlop magass. 0-609Y. , 

Borgó-Marosény : 1! sóskút a sPolyáná szlatini nevü helyen. Merítés ideje : 

1882. évi augusztus hó 10. délelőtt 10 órakor. Hőm. 9790-ban : Lev. 157 ; víz 12:509. 

Sűrűség : 171269. Szilárd alkatrész "/0-okban: 16-94. Ad 24 óra alatt 6-24 94 foly- 

adékot, melyben 105770 ky szilárd alkatrész van. Kellemetlen szagú sárgás folyadék 

volt, a melyet kaptam ; sok ehlorammont tartalmaz, valószinüleg állati trágyával 

van bedugva, hanem azért állítólag háztartásban használják. Z. a. v. és h. e. m. 

osztatik szét. A kút mélysége 2-05, a vízoszlop magass. 07-60". 3 

Borgó-Prund : 1 sóskut a cRunks nevü hegy mellett. Merítés ideje : 1882. 

évi augusztus hó 9. délelőtt 11 órakor. Hőm. "€-ban : Lev. 7509; víz 10,09. Sűrű- 

ség : 170429. Lúgossági fok : 369. Szilárd alkatrész "/0-okban : 5789. Chlortartalom 

"/0-okban : 2:98. Ad 24. óra alatt 12:5 9/ folyadék, melyben 73-62 "4 szilárd alkat- 

rész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. o. szét, háztartásban használják. 

A kút mélysége 0776, a vízoszlop magass. 065". 

Borgó-Tiha: 1 sóskut a -Gredina lui Varto lomei csurea sub bradereis 

nevü helyen. Merítés ideje: 1882. évi augusztus hó 9., délután 6 órakor. Hőm. 

9290-ban: Lev. 10? ; víz 6259. Sűrűség : 170484. Lúgossági fok : 7729. Szilárd alkat- 

rész "/o-okban : 6770. Chlortartalom "/o-okban : 383. Ad 24 óra alatt 6-5 24 folya- 

dékot, melyben 43455 "4 szilárd alkatrész van. Szagtalan és színtelen. Z. a. v. és h. e. 

m. o. szét, háztartásban használják. A kút mélysége 3"80, a vízoszlop magass. 250". 

Felső-Borgó ( Borgo-Szuszény). 1 sóskút a Szárátá din zsoszii, nevü helyen, 
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(sub gyálu lui Tárniczá). Merítés ideje: 1882. évi augusztus hó 11. reggel $ órakor, 
Hőm. 9€-ban : Lev. 17502; víz 13759. Sűrűség: 10679.  Lúgossági fok: 632. 

Szilárd alkatrész "/0-okban 9:30. Chlortartalom "/o-okban : 5745. "Tartalma : Na, Ca, 

Mg, Fe, HCl, H:SOs, CO2. "Ad 24 óra alatt 1-7 94 folyadékot, melyben 15-81 hgy 

szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. 7. a. v. és h. e. m. o, szét. A kút mély- 

sége 2:27 ; a vízoszlop magass. 0"78. 

Jád (Jod, Jaád) : 2 sóskút, 5 forrás. Fekszenek : 

L.soskút Jünter dem Berg, aSteinbachnevü árok nyugoti partján a cMicken- 

bergv alatt. Merítés ideje: 1882. évi augusztus hó 11-én, délután 1 órakor. Hőm. 

"0-ban : Lev. 109 ; víz 67259. Sűrűség : 170202. Lúgossági fok : 459. Szilárd alkat- 

rész "/o-okban : 2:70. Chlortartalom "/o-okban : 1733. Ad 24 óra alatt 36-0 9(/ folya- 

dékot, melyben 97-20 " szilárd alkatrész van. Szagtalan és színtelen. Z. a. v. és h. 

e. m. szét mind a két kút vize. A kút mélysége 3-26, a vízoszlop mapass. 1689. 

II. soskut. Merítés ideje: 1882. évi augusztus hó 11., délután 11/2 órakor. 

Hőm. 90-ban: Dev. 109; viz 6259." Sűrűség: 11655. ILúgossági fok: 419. 

Szilárd alkatrész "o-okban : 1274. Chlortartalom "/o-ban : 12-86. Tartalma : Na, Ca, 

Mg, Fe, HCI, H25O:, CO2. Ad 24 óra alatt 10-50 94 folyadékot, melyben 228-27 £g 

szilárd alkatrész van. Mélysége 1790, a vízoszlop magass. 0-G5"Y. 

A források az elm langen Seifens, cZwischen den ersten Buchhölzern), 

ahinter den Buchhölzerns, .Thal in Sternberges nevü helyeken vannak. Nyáron 

kiszáradnak ; máskülönben be vannak dugva. 

Közép-Borgó (Mizslocsény, Medilocseny): 3 sóskút a xPorkulu szlátinin 

patak déli oldalán a efáczá gyáluis nevü helyen. Merítés ideje : 1884. évi ang. 11., 

délelőtt. 10" órakor. Hőm. 90-ban: Lev. 16:259; víz 87759." Sűrűség: 170510. 

Lúgossági fok : 399. Szilárd alkatrész "/o-ban : 6796. Chlortartalom "/o-okban : 416. 

Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. Két kút használtatik, a harmadik 

nem. A kút mélysége 153, a vízoszlop magass. 17309. 

Malomárka (Minarken, Manáru) : 2 sóskút. I. A .Ritt Scheltv nevü helyen. 

Merítés ideje: 1852. évi augusztus hó 13., délelőtt 8 órakor. Hőm. ?C-ban: Lev. 

31259; viz 13-759. Sűrűség : 170850. Iúgossági fok: 5-39. Szilárd" alkatrész 

"/0-okban : 11-60. Chlortartalom "/o-okban : 6783. Tartalma: Na, IGA, Mg, Fe, CHI, 

H:504, (02. Ad 24 óra alatt 15094 folyadékot, melyben 17-40 Ag szilárd alkat- 

rész van, Szagtalan és színtelen. 7. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 3700, 
a vízoszlop magass. 120". 

IL. sósleit az can der Held, nevü helyen. Merítés ideje : 1882. éviaug. hó 13. 

délelőtt 8 órakor. Hőm. ?€-ban: Lev. 28759 ; víz 16259. Sűrüség: 1"1102. Szi- 

lárd alkatrész "5-okban : 14783. Chlortartalom "/o-okban : 859. Tartalma : Na, Ca, 

Mg, Fe, HCI, H:505, 002. II. kút mélysége 257, a vízoszlop magass. 1"57"Y. Kén- 

köneny szagú volt, lehet azonban, hogy az üvegben bomlott szét, miután az érte- 

sítésben nincs róla említés téve. 

Szász-Péntek (Pintyik): 1 sóskút, egy sósfürdő és több apró sósforrás 

a eVopasz,, sunter dem Steinbruchs sam Kohlenberg; és a cSteinbergs nevü 

helyeken. A kúttól 100 méternyire fekszik a sósfürdő. Merítés ideje: 1882. évi 

augusztus 11., délután 6 órakor. 

sóskút unter dem Steinbruchs. Hőm. "C€-ban : Lev. 30? ; víz 137759. Sűrű- 

ség: 41535. Lúgossági fok: 1789. Szilárd alkatrész "/5-okbamn: 23-95. Chlortarta- 
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lom "/s-okban : 14708. Tartalma : Na, Ca, Mg, Ve, HCl, H2Ss, CO2. Ad 24 óra alatt 

12-48 9(/ folyadékot, melyben 192:19 szilárd alkatrész van. Színtelen és szag- 

talan. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 2-75, a vízoszlop magass. 22994, 

Szlatiora (Kolibicza) : 1 sóskút a cBlatiorav nevü havasona xsub piátrá lui 

Orbán nevü helyen, a Borgo-Beszterczei határban. Merítés ideje : 1882 augusztus 

10-én, délután 1 órakor. Hőm. "C€-ban: Lev. 13-75" ; víz 109, Sűrűség: 11729. 

Lúgossági fok : 419. Szilárd alkatrész "/o-okban : 22-66. Chlortartalom "/0-okban : 

1340. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2 504, CO2. Ad 24. óra alatt 34 folyadé- 

kot, melyben 67-98 d szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. h. e. és 

m. o. szét. A kút mélysége 3-80, a vízoszlop magass. 03077. 

V. CSIK MEGYE. 

1. Csik-szépvizi járás. 

Csík-Gyímes-Bükk : A sóskút a bükki oláh templomtól D-ra a patak mentén 

1900 méternyire. Merítés ideje: 1882. évi julius 8., délelőtt 10 órakor. Hőm. 

9290-ban : Lev. 15? ; víz 6259. Sűrűség : 170572. Lúgossági fok : 1742. Szilárd alkat- 

rész "/o-okban : 809. Chlortartalom "/0-okban : 453. Tartalma : Na, Ca, Mg, Str, Fe, 

HCI, CO2. Jod és brom. Talált echloralkali "/0-ban : 5"32. A szil. alk. echloralk. tart. 

"/o-okban : 65-76. Ad 24 óra alatt 2-0/4 folyadékot, melyben 16-18 4 szilárd 
alkatrész van. Hatósági felügyelet alatt áll. 

Tarhavasi sóspatak. Merítés ideje : 1882. évi julius 8., délután 5 órakor. 

Hőóm. 9C0-ban: Lev. 209; víz 59. Sűrűség: 11307. Szilárd "alkatrész "/2-okban : 

1800. Chlortartalom "/s-okban: 10-11. Tartalma: Na, Ca, Mg, Str, Fe, HCI, CO2. 

Jod és brom van benne. Talált chloralkali "o-okban: 12-00. A szil. alk. echloralk, 
tart. "/o-ban: G6-66. Ad 24 óra alatt 0-5 94 folyadékot, melyben 9-00 £g szilárd 
alkatrész van. Színtelen és szagtalan, nem használtatik. — 

Sósforrás. Hosszú havason Rakottyás halas patakában 3 sósforrás van. 
. Csík Szépvíz (Tatárbükk, Csügés, Kostelek): 1 sósforrás a község keleti 

részén a riKecskés teleks nevű helyen. Merítés ideje: 1882. évi juliug 15., 

délelőtt 7 órakor. Hőm. 97€-ban : Lev. 1125? ; víz 6725. Sűrűség: 10098. Szilárd 

alkatrész "/0-okban : 144. Chlortartalom "/0-okban : 0774. Tartalom : Na, Ca, Mg, Str, 

Fe, HCI, C02. Jod és brom van benne. Ad 24 óra alatt 4750 9/ folyadékot, melyben 

6-4AS Ag szilárd alkatrész van. Nem használtatik, de hatósági felügyelet alatt Áll, 

kénköneny szagú, barna csapadékkal. 

VI. FOGARAS MEGYE. 

1. Sárkányi járás. 

Alsó-Komána (Kománá din zsosz): 1 sóskút a községtől É-ra 800 méter: 

nyire. Nem használtatik, miután nagyobb mennyiségü édesvizű forrás fakad beléje. 
Grid : 1 sóskút a községtől 1 kilométernyire Persány felé, a xPischorav nevű 

hegy déli oldalán a c Váleá szlátinis nevű helyen. Merítés ideje: 1882. évi junius 

hó 11., délelőtt 8 órakor. Hőm. "C-ban : Lev. 23-25" ; víz 107759. Sűrűség : 170707. 

Földtani Közlöny. XVII. Löt. 1887. 28 d) 
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Szilárd alkatrész "/o-okban : 949. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:SO., CO2. Jod 

van benne. Talált chloralkali "/0-ban: 8-41. A szil. alk. chloralk. tart. "/o-ban : 

S8"62. Ad 24 óra alatt 148-50 94 folyadékot, melyben 1409-26 4 szilárd alkatrész 

van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. o. szét, háztartásban használják. 

A kút mélysége 3"79"/. 

Paró (Páreu): 1 sóskút a községben a templomtól D-re 225 méternyire. 

Mexrítés ideje : 1882. évi junius hó 12., délelőtt 8 órakor. Hőm. 9€-ban: Levegő 

17"50? ; víz 117259. Sűrűség : 170411. Szilárd alkatrész "/o-ban : 5"51. Tartalom : Na, 

Ca, Mg, Fe, HCI, H2SOs, CO2. Jod és brom van benne. Talált echloralkali: "/0-ban : 

5"16. A szil. alk. chloralk. tart. "/2-ban : 9365. Ad 24 óra alatt 149"76 94 folya- 

dékot, melyben 825-17 "fg szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és 

h. e. m. o. szét, háztartásban használják. A kút mélysége 2:84"/. 

Persány (Persianu) : 1 sóskút, 1 sósforrás a községtől 2 kilométernyire a 
.Picsorav nevű hegy déli oldalán. Merítés ideje : 1882 junius 11., délelőtt 9 óra. 

Hőm. 79€-ban : Lev. 23-75? , víz 107759. Sűrűség : 170440. Szilárd alkatrész "/o-okban : 

5"86. Tartalom : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H5505, CO2. Jod van benne gyengén. Talált 

chloralkali "/0-okban : 546. A szil. alk. chloralk. tart. "0-ban : 93-17. Ad 24 óra alatt 

262-72 9 folyadékot, melyben 1539-54. "fg szilárd alkatrész van. Színtelen és szag- 

talan. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét, háztartásban használják. A kút mélysége 2:30, a 

vízoszlop magass. 22877. 

Új-Sinka (Neu-Schinka, Sinka nove): 1 sóskút, 4 sósforrás. Az első a község- 

től DNy-ra 500 méternyire, a Paró szárátá nevű hegy oldalában ; a 4 forrás a köz- 

ségtől D-re 560 méternyire. Ad 24 óra alatt 769094 folyadékot. Z. a. v. és h. e. 

m. oszt. szét, háztartásban használják. 

2. Árpási járás. 

Alsó-Porumbak (Porumbáku din zsosz): 1 sóskút a templomtól D-re 

1 kilométernyire a .Glod határv din szusz, nevű helyen. Merítés ideje: 1882. évi 

julius hó 7., délelőtt 10 órakor. Hőm. C9-ban : Lev. 16-25? : víz 13759. Sűrűség : 

1"04.70. Lúgossági fok : 8-29. Szilárd alkatrész "/o-ban : 6-48. Chlortartalom 

"/9-ban : 386. Tartalma : Ca, Na, Mg, HCI, H-SO:, CO2. Talált ehloralkali "/0-okban : 

6724. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-ban : 96-29. Ad 24. óra alatt 07-46 9 folyadékot, 

melyben 29-80 Ag szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. o. 

szét, háztartásban használják. A kút mélysége 379". 
Szeráta (Szaráta) : 1 sóskút, 1 forrás. A kút az országút mellett a templom- 

tól V4 órányira a edrica szelisteis nevű helyen, a forrás a templomtól D-re félórá- 

nyira. Merítés ideje : 1882. évi julius hó 4., délben 12 órakor. Hőm. ?€-ban : Lev. 

187759 : víz 137759. Sűrűség : 170090. Lúgossági fok : 4"8?. Szilárd alkatrész "/o-ban: 

124. Chlortartalom "/o0-okban: 0771. Ad 24 óra alatt 0-39 94 folyadékot. Színe, 

szaga nincs. Z. a. v. h. e. m. oszt. szét, háztartásban használják. A kút mély- 

sége 28199. 
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VII. HÁROMSZÉK MEGYE. 

1 Kézdi alsó járás. 

Alsó-Torja : Merítés ideje: 1882. évi október hó 13. Hőm. ?C€-ban: Lev. 

17509; víz 13259. Sűrűség : 170074. Szilárd alkatrész "/o-okban : 1710. Chlortartalom 

"/a-okban : 0-38. 

Sósmező : 3 forrás. I. A községtől ÉNy-ra az országúttól 70 méternyire a temető 

alatt, a Nagyszegi nevű fekvőségen. Merítés ideje : 1882. évi augusztus 9., délután 

7 órakor. Hőm. 9790-ban: Lev. 149, víz 12:509. Sűrűség : 170178. Lúgossági fok : 

46709. Szilárd alkatrész "/o-okban : 2:30. Chlortartalom "/o-okban : 123. Jod van 

benne. Ad 24 óra alatt 10-00 94 folyadékot, melyben 23"0 "4 szilárd alkatrész van. 

II. Hallás, nevű helyen Flora mezőben levő sósvíz forrása. Merítés ideje : 
1882. évi augusztus hó 9., délután 7 órakor. Hőm. 9790-ban : Lev. 149; víz 12:50?. 

Sűrűség : 170739. Lúgossági fok : 7709. Szilárd alkatrész "/o-okban : 9"80. Chlortarta- 

lom "/o-okban : 5770. Ad 24 óra alatt 24094 folyadékot, melyben 23:52 A szilárd 

alkatrész van. 

III. . Hallás fős nevű völgyben a cLeánymező, felé fekvő forrás. Merítés 

ideje : 1882. évi augusztus 9. Hőm. "C€-ban: Lev. 18759; víz 16-25". Sűrűség : 

10504. Lúgossági fok : 7709. Szilárd alkatrész "/o-okban : 620. Chlortartalom "/5-ok- 

ban : 3"69. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SOs, CO2. Ad 24 óra alatt 2-40 94 

folyadékot, melyben 16-56 /4 szilárd alkatrész van. 

2. Orbai járás. 

Dobroszlava : Merítés ideje: 1883. évi julius hó 26., délelőtt 10 órakor. 

Hőm. 9C€-ban : Lev. 25? ; víz 177509. Sűrűség : 11004. Lúgossági fok : 224". Szilárd 

alkatrész "/5-okban : 13" 49. Chlortartalom "/0-okban : 778 . 

Murdán : Merítés ideje : 1883. évi julius hó 26., reggel 7 órakor. Hőm. 

9290-ban : Lev. 17509; víz 10709. Sűrűség : 11269. Szilárd alkatrész "/0-okban : 16-90. 

Chlortartalom "/0-okban : 9"82. 

Kovászna: A sósforrás a romániai havasok között van, ritkán lehet hozzá 

jutni. Pontosabb adat nem érkezett be, azonban nem valószínűtlen, hogy Dobra- 
szlava és Murdán Kovásznához tartoznak. 

VIII. KIS-KÜKÜLLŐ MEGYE. 

1. Dicső-sz.-mártoni járás. 

Alsó-Bajom (Bunnesdorf, Bojánu): 1 sóskút a községtől ÉNy-ra a szőlők 

aljában $-25 méternyire. Merítés ideje : 1982. évi junius 14., délelőtt 11 órakor. 

Hőm. ?€-ban : Lev. 177509; víz 177502, Sűrűség : 170105. Szilárd alkatrész "/o-ban : 

1744. Uhlortartalom "/s-okban : 0776. Ad 24 óra alatt S-8044folyadékot, melyben 

12-67 Hg szilárd alkatrész van. Szagtalan és színtelen. Z. a. v. és h. e. m. oszt. 

szét. A kút mélysége 42599. 
26" 
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Felső Bajom ( Basen, Bázna, Bassen, Bázne): 1 sóskút a községtől DK-re 

a c Baumgartenv völgyben. Közelében fürdő van. Merítés ideje: 18832. évi julius 

hó 14., délután 4 órakor. Hőm. "0-ban : Lev. 12"509; víz 11,259. Sűrűség : 170487. 

Szilárd alkatrész "/0-okban : 6-8. Chlortartalom "/0-okban : 405. Jod van benne. 

Ad 24 óra alatt 11700 94 folyadékot, melyben 73-48 "4 szilárd alkatrész van. Szín- 

telen, kénköneny szagú, fekete csapadék.Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mély- 

sége FO89Y, 

Bogács ( Bogeschdorf, Bogátsiá): 1 sóskút a községtől ÉNy-ra 3 kilométer- 

nyire a Malom réten. Merítés ideje : 1882. évi julius hó 12., délután 7 órakor. 

Hőm. ?€-ban : Lev. 17? ; víz 12509. Sűrűség : 107389. Szilárd alkatrész "/0-okban : 

5"36. Chlortartalom "/o-ban : 321. Jod van benne. Ad 24 óra alatt 550 94 folyadé- 

kot, melyben 29-48 A szilárd alkatrész van. Színtelen, kénköneny szagú, fekete 

csapadékkal Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 3"799/. 
Borzás (Boziás) : 1 sóskút a községtől D-re 2300 méternyire a sZeketoras 

határ aljában. Merítés ideje: 1882. évi julius hó 3., délután 4 órakor. Hőm. 

9060-ban : Lev. 17-50? ; víz 12509. Sűrűség : 170587. Szilárd alkatrész "/0-okban : 8702. 

Chlortartalom "/o-okban : 478. Jod van benne. Ad 24 óra alatt 51294 folyadékot, 

melyben 41706 //g szilárd alkatrész van. Színtelén, kénköneny szagú fekete csapa- 

dékkal. 7. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 35077. 

Harangláb: 1 sóskút a községben a csós patakv nevű forrás mellett. Merí- 

tés ideje : 1882. évi julius hó 6., reggel 6 órakor. Hőm. 9790-ban: Dev. 17-50" ; 

víz 152. Sűrűség : 170037. Szilárd alkatrész "/0-okban : 0749. Chlortartalom "/o-okban : 

029. Jod van benne. Ad 24 óra alatt 1737 9/ folyadékot, melyben 0-G6 "4 szilárd 

alkatrész van. Színtelen, kénköneny szagú fekete csapadékkal Z. a. v. és h. e. m. 

oszt. szét. 

Királyfalva (Krájfáleu): 1 sóskút a községtől E-ra 1700 méternyire a 

cBagyossv nevű helyen. Be van dugva. Nem használtatik. 
Küküllővár (Kockelburg, Csetátye de báltáj: 1 sóskút a községtől K-re 550 

méternyire a sós gödörsv nevű helyen. Merítés ideje: 1882. évi julius 11., dél- 

után 5 órakor. Sűrűség: 170734. Lúgossági fok : 369. Szilárd alkatrész "/o-okban : 

10-02. Chlortartalom "/0-okban: 6705. Jod van benme. Ad 24. óra alatt 360 94 folya- 

dékot, melyben 36-07 "4 szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. 

e. m. oszt. szét. A kút mélysége 3599. 
Magyar-Kis-Sáros (Schürschken): 1 sóskút a községben a cSós patak, 

nevű helyen. Merítés ideje : 1882. évi julius 3., délután 2 órakor. Hőm. 90-ban : 

Lev. 1625? :; víz 12502. Sűrűség: 170211. Szilárd alkatrész "/o-okban : 291. Chlor- 

tartalom "/o-okban : 169. Jod van benne. Ad 24 óra alatt 2:37 94 folyadékot, mely- 

ben 6-89 /4 szilárd. alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z.a.v. és h. e. m. o. szét. 

A kút mélysége 377579. 

Szőkefalva (Szeuká): 1 sóskút a községtől D-re 2 kilométernyire, a xteleks 

nevű határon. Merítés ideje: 1882. évi julius hó 3., délután 372 órakor. Hőm. 

9200-ban : Lev. 1625? ; víz 159. Sűrűség: 170365. Szilárd alkatrész "/o-okban : 5"02. 

Chlortartalom "/o-okban : 295. Jod van benne. Ad 24. óra alatt 4524 94 tolyadékot, 

melyben 21-28 gy szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. 

0. szét. A kút mélysége 4739". 

Vámos-Gálfalva: 1 sóskút, 1 forrás a községtől K-re 1500 méternyire, 
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Merítés ideje : 1882. évi julius hó 10., délben 12 órakor, Hőm. 70-ban : Lev. 33759; 

víz 15759. Sűrűség : 170274. Szilárd alkatrész anyag "/o-okban : 3784. Chlortartalom 

"/o-okban : 2:24. Jod van benne. Ad 24 óra alatt 15-4 74 folyadékot, melyben 

591 szilárd alkatrész van. Színtelen, kénköneny szagú fekete csapadékkal. Z. a. va 

e. h. e. m. o. szét. A kút mélysége 3"75"7, 

2. Radnóthi járás. 

Buzás-Besenyő ( Besenyeu) : 1! sóskút a község szélén az út mellett. Merítés 

ideje: 1882. évi junius hó 12., délután 2 órakor. Hőm. 9€-ban : Lev. 209; víz 14509. 

Sűrűség : 170416. Szilárd alkatrész "/0-okban : 5"72. Chlortartalom "/0-okban : 3"29. 

Jod van benne. Ad 24. óra alatt 47-98 94 folyadékot, melyben 28-48 4 szilárd alkat- 

rész van. Színtelen, kénköneny szagú fekete csapadékkal. Z. a. v. és h. e. m. o. 

szét. A kút mélysége 7-2077/; 

Gyulás (Gyulus) : 1 bedugott sóskút a községtől 3500 méternyire É-ra. 

Kerellő (Kerülö, Tjirileu, Chirileu) : 1 sóskút a községtől É-ra 1350 méter- 

nyire. Merítés ideje : 1882. évi julius 4., délután 5 órakor. Hőm. 9C€-ban: Lev. 

909 ; víz 167259. Sűrűség : 170359. Szilárd alkatrész "/0-okban : 4796. Chlortartalom 

/o-okban : 296. Jod van benne. Ad 24 óra alatt 1"-2094 folyadékot, melyben 

595 Ag szilárd alkatrész van. Színtelen, kénköneny szagú. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. 

A kút mélysége 45/2479. 
Kerellő-Szt-Pál : 2 sóskút a községtől 1170 méternyire K-felé. Be vannak 

dugva. Nem használtatnak. 

Ugra: 1 sóskút a községtől Ny-ra a vasúti töltés mellett. Merítés ideje : 

1882. évi junius hó 11., délután 4. órakor. Hőm. 9C-ban : Lev. 23759 ; víz 13759. 

Sűrűség : 10136. Szilárd alkatrész "/0-okban: 1:86. Chlortartalom "/0-okban : 1709. 

Jod van benne. Ad 24 óra alatt 0-96 94 folyadékot, melyben 0778 4 szilárd alkat- 

rész van. Színtelen, gyengén kénköneny szagú. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. 

A kút mélysége 7587. 
Vidrátszeg: 1 sóskút a községtől K-re 1200 méternyire. Merítés ideje: 

1882. évi julius hó 4., délután 6 órakor. Hőm. "€-ban : Lev. 209 ; víz 159. Sűrű- 

ség: 170026. Szilárd alkatrész "/o-okban: 0-35. Chlortartalom "/5-okban: 0-14. Jod 

van benne. Ad 24 óra alatt 2-22 94 folyadékot, melyben 0-77 //y szilárd alkatrész 

van. Színtelen. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. Mélysége 37977. 

3. Hosszuaszói járás. 

Betlen-Szt-Miklós (Klossdorf, Szint Mikleus): 1 sóskút a község északi 

részén, a  czigánysoron az unitárius templomtól 100 méternyire. Merítés 

ideje: 1882. évi augusztus hó 24., délután 2 órakor. Hőm. 9"€-ban: Lev. 

33759 ; víz 117259. Sűrűség : 170154. Szilárd alkatrész "/o-okban: 2:12. Chlortarta- 

lom "/o-okban: 122. Jod van benne. Ad 24 óra alatt 20-80 9(// folyadékot, mely- 

ben 4409 4 szilárd alkatrész van. Színtelen, gyengén kénköneny szagú. 7. a. v. 

és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 360, a vízoszlop magass. 2:2079. 

Kis-Iklód (Mikluden): 1 sóskút a községtől Ny-ra 272 kilométernyire az 

úgynevezett .Intre pereos völgyben a kaszálók között. Mexrítés ideje: 1882. 



446 Dr FISCHER SAMU : 

évi augusztus hó 17., déli 12 órakor. Hőm. "9C-ban : Lev. 28759; víz 12:50". Sűrű- 

ség : VOGS8. Szilárd alkatrész "/0-okban : 9737. Chlortartalom "/0-okban : 542. Tar- 

talom : Na, Ca, Mg, HCI, H2SO:, CO2. Ad 24 óra alatt 13-20 9 folyadékot, mely- 

ben 1253-68 Ag szilárd alkatrész van. Színtelen, kénköneny szagú. Z. a. v. és h. e. 

m. o. szét. Mélysége 3-OS, a vízoszlop magass. 2907. 

IX. KOLOZS MEGYE. 

1. Mező-örményesi járás. 

Budatelke (Budatyelik) : ! sóskút a községtől DK-re a cdodu szaratuluis nevü 

helyen. Merítés ideje: 1882. augusztus hó 9. este. Hőm. 9C€-ban: Lev. 22:50? 

víz 159. Sűrűség : 170183. Szilárd alkatrész "0-okban : 252. Chlortartalom "/0-okban : 

1749. Jod van benne. Ad 24 óra alatt 30-00 94 folyadékot, melyben 75-60 4 

szilárd alkatrész van. Szintelen és szagtalan. Z. a. v. h. e. m. o. szét. 

Mező-Szt-György (Szint-Zsorsz) : ! sóskút a falu északi felében a clá ztupá- 

tures nevü helyen. Merítés ideje: 1882. augusztus 7., d. u. 5 óra. Hőm. 70-ban : 

Lev. 21259; víz 13759. Sűrűség : 170346. Szilárd alkatrész "/c-okban : 477. Chlor- 

tartalom "/0-okban: 2:85. Jod van benne. Ad 24 óra alatt 572894 folyadékot, 

melyben 25-18 A szilárd alkatrész van. Színtelen, kénköneny szagú, valószinüleg 

bomlás eredménye. Z. a. v. h. e. m. o. szét. A kút mélysége 2, a vízoszlop magass. 177. 

2. Mócsi járás. 

Alsó-Zsuk (Zsuku din zsosz, Sukk) : 1 sóskút a községtől. D-re 4. kilométer- 

nyire a ecRétess, nevü völgyben. Merítés ideje: 1882 augusztus 13., délelőtt S óra. 

Hőm. "C-ban: Lev. 26259 ; víz 14"509." Sürüség: 11431. Lúgossági fok : 8-5". 

Szilárd alkatrész "/o-okban: 1899. Chlortartalom "/o-okban 11-15. Tartalma : Na, 

Ca, Mg, Ve, HCI, H2SOs, CO2. Ad 24 óra alatt 16-50 94 folyadékot, melyben 31333 

hfj szilárd alkatrész van. Szintelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. 

Felső-Zsuk (Zsuku din szusz) : 1 sóskút a községtől DK-re 4. kilométernyire 

a sóréten. Merítés ideje : 1882 augusztus 13., délelőtt 11 óra. Hőm. 9790-ban : Lev. 

21259 ; víz 14509. Sűrűség : 171495. Lúgossági fok : 7779. Szilárd alkatrész "/o-ok- 

ban : 19-79. Chlortartalom "/0-okban : 11778. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, He 505, 

CO2. Ad 24 óra alatt 17-80 // folyadékot, melyben 352:26 4 szilárd alkatrész van. 

Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. 

Gyulatelke (Sulyatyelek): 1 sóskut, 1 sósforrás. A kút a községtől D-ra 

3 kilométernyire, a sósforrás a kút mellett fekszik. Merítés ideje: 1852 augusz- 

tus 9. délelőtt 10 órakor. Hőm. "€-ban: lev. 20" ; víz 13759. Sűrűség : 172021. 

Lúgossági fok: 5"59. Szilárd alkatrész "/o-okban : 26-36. Chlortartalom "/0-okban : 

1559. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SOs, CO2. Talált ehloralkali "/5-okban : 

95"79. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban: 97-83. Ad 24 óra alatt 8"64 94 folya- 

dékot, melyben 227-75 "4 szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. 2. a. v. 

és h. e. m. o. szét. 

Katona (Ketyina): 1 sóskut a községtől D-re 2 kilometernyire a völgyben. 

Merítés ideje: 1882 augusztus hó 14., délelőtt 9 óra. Hőm. 9790-ban : Lev. 23759, 
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víz 159. Sűrűség : 10196. Szilárd alkatrész " 0-okban : 267. Chlortartalom "/0-okban : 

156. Jod van benne. Ad 24. óra alatt 22:50 9 folyadékot, melyben 60-87 Ay szilárd 

alkatrész van. Színtelen és kénkönenyszagú volt fekete csapadékkal. Z. a. v. és 

h. e. m. o. szét. 

Kötelend (Gedelina): 1! sóskut, ! forrás. A kút a községtől D-re 2 kilométer- 

nyire a sóstéren ; a forrás a kút mellett 20 méternyire. Merítés ideje : 1882. év aug. 

13., délelőtt 9 órakor. Hőm. 9€-ban : Lev. 21259; viz 13759. Sűrűség: 1"2048. 
Lúgossági fok: 9-:69. Szilárd alkatrész "/o-okban : 26-50. Chlortartalom "/0-okban : 

15"72. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:50s5, CO2. Talált choralkali "/o-okban : 

26-18. A szil.alk. ehloralk. tart. "/0-okban : 98-79. Ad 24 óra alatt 17700 9 folya- 

dékot, melyben 450-50 ff szilárd alkatrész van. Szintelen és szagtalan. Z. a. v. és 

h. e. m. oszt. szét. 

Marokháza : 1! sóskút. Merités ideje : 1882. augusztus 8. délelőtt 9 órakor. 

Hőm. "€-ban: Lev. 209 ; víz 13759. Sűrűség : 171254. Ad 24 óra alatt 30-00 94 

folvadékot. Kellemetlen szagú, sárgás folyadék, ugy látszik, trágyával van bedugva. 

Visa : 1! sóskút a faluban a templomtól 22 méternyire. Merítés ideje : 1882. 

augusztus 13. délelőtt 11 órakor. Hőm. 9C€-ban : Lev. 21"259 ; víz 13759. Sűrűség : 

10461. Lúgossági fok: 11-39. Szilárd alkatrész "/o-okban: 6-31. Chlortartalom 

"/0-okban : 3748. Ad 24 óra alatt 16-50 94 folyadékot, melyben 10411 "9 szilárd 

alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. 

3. Kolozsvári járás. 

Ajton: 1 sóskút a községtől K-re 3 kilométernyire a .S5óss nevü helyen, 

a völgy É-i részén. Merítés ideje: 1883. évi szeptember 25., délután 1 órakor: 

Hőm. "C-ban: Lev. 21-25"; víz 13759. Sűrűség r 170368. Szilárd alkatrész "/o-ok- 

ban : 5"19. Chlortartalom. "/o-okban : 302. Jod van benne. Ad 24. óra alatt 0-5094 

folyadékot, melyben 2:59 "4 szilárd alkatrész van. 

Apahida : 1 sóskút a Sztánai vasúti vonal baloldalán, a töltéstől 7 méter- 

nyire. Merítés ideje: 1882. évi junius 16. Hőm. "C-ban : Lev. 21259 ; víz 117259. 

Sűrűség : 11146. Lúgossági fok : 869. Szilárd alkatrész "/0-okban : 15-43. Chlortar- 

talom "/v-okban : 909. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HC1, H2 505, COz. Talált ehlor- 

alkali "/0-okban : 15726. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 98-89. Ad 24 óra alatt 

2:60 74 folyadékot, melyben 40-11 4 szilárd alkatrész van. Színtelen és szag- 

talan. Háztartásban használják. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 

3 méter. 

Bonczhida : 1! sóskút a községtől D-re 4 kilométernyire. Merítés ideje : 1882. 

évi augusztus hó 12., délután 7 órakor. Hőm. 9C€-ban : Lev. 2125" ; víz 159. Sürű- 

ség : 171199. Lúgossági fok : 12-79. Szilárd alkatrész "/0-okban : 16707. Chlortartalom 

"/o-okban : 944. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H-SO5, CO2. Talált chloralkali 

"/0-okban : 15"52. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 96-17. Ad 24 óra alatt 19700 96/ 

folyadékot, melyben 305-33 4 szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. 

v. és h. e. m. oszt. szét, háztartásban használják. 

Bós:1 sóskút. Merítés ideje: 1882. év augusztus hó 8-án, délelőtt 11 óra- 

kor. Hőm. 9€-ban: Lev. 209; víz 159. Sűrűség: 170997. Lúgossági fok: 9-8". 

Szilárd alkatrész "/0-okban: 13-51. Chlortartalom "/5-okban : 8708. Tartalma : Na, 
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Ca, Mg, Fe, HCI, H:S0: COe. Talált ehloralkali"/o-okban: 13-13. -A szil. alk. 

ehloralk. tartalma "/o-okban : 97719. Ad 24 óra alatt 10-00 9/ tolyadékot, melyben 

13510 £9 szilárd alkatrész van. 

Dezmér (Gyezmir) : 1 sóskút, 3 forrás. A kút a községtől D-re, a források a 

agyálu budus touluj, nevü völgyben, az örháztól S$6 méternyire. Merítés ideje : 

1882. junius hó 16., délután 1 órakor. Hőm. "C-ban: Lev. 18759; víz 11259. 

Sűrűség : 171907. Lúgossági fok : 11739. Szilárd alkatrész "/0-okban : 24-81. Chlortar- 

talom "/o-okban: 1472. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:BOs, COz2.: Talált 

echloralkali "/0-okban: 24-28. A szil. alk. chloralk. tart. "o-okban : 97786. Ad 24 óra 

alatt 190 94 folyadékot, melyben 47-13 "9 szilárd alkatrész van. Színtelen és szag- 

talan. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A források be vannak tömve, a völgy sókibu- 

vásos. A kút mélysége 4, a vízoszlop magass. 299. 

Györgyfalva : 1 sóskút Pata mellett. Merítés ideje : 1852 junius hó 9., dél- 

előtt 10 órakor. Hőm. ?0-bán : Lev. 26-25" ; víz 12:509. Sűrűség: 11951. Szilárd 

alkatrész "/0-okban : 25-54. Chlortartalom "/o-okban : 15-14. Tartalma : Na, Ca, Mg, 

Fe, HCI, H-SO4, CO2. Talált echloralkali "/o-okban: 24-98. A szil. alk. chloralk: 

tart. "o-okban : 97-80. Ad 24. óra alatt 3-20 94 folyadékot, melyben 81-72 4 szilárd 

alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. 

Kolozs (Kozsokná) : 1 sóskút, 5 forrás, 1 beomlott sóbánya. A sosküút a város- 

tól K-re 1 kilométernyire a csótérenv ; 3 forrás a várostól D-re 5 kilométernyire 
a cBorjuk tóbav nevü helyen ; 2 forrás a várostól 6 kilométernyire van; a beomlott 

sóbánya a várostól K-re a Gabo bányav nevü helyen létezik. Merítés ideje : 

sóskút 1882 augusztus 7., délelőtt 10 óra. Hőm. 9€-ban: Lev. 32:509; víz 159. Sűrű- 

ség : 12052. Szilárd. alkatrész "/o-okban : 26-49. Chlortartalom "/0-okbam ; 15-86. 

Talált chloralkali "/o-okban: 26-11. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban: 98-03. 

Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. 

Kolozsvár ( Klausenburg, Kluzs) : 4 nagy és több apró sósforrás. Fekszenek 

a telekfarki völgyben, Kolozsvártól B-ra, a tarcsai völgyben Kolozsvártól K-re az 

őrháztól 350 méternyire; a sopori völgyben Kolozsvártól K-re az őrháztól 750 

méternyire; a kantapataki völgyben Kolozsvártól D-re az őrháztól 100 méter- 

nyire. Be vannak tömve és felügyelet alatt állanak. 

Korpád : 1 sóskut, 1 sósforrás. A kút a községtől D-re 3 kilométernyire ; a 

forrás a kúttól 75 méternyire. Merítés ideje: 1882. augusztus 7. délelőtt 9 óra. 

Sűrűség : 11422. Szilárd alkntrész "/o-okban : 18-87. Chlortartalom "/0-okban : 11-35. 

Lúgossági fok : 4329. Ad 24 óra alatt 3-06 974 folyadékot, melyben 59-62 Ag. szi- 

lárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. 

Magyar-Felek (Alt-Flagen, Felák) : 1 sóskut a ckét gabonav nevü hegy alatt, 

a községtől K-re. Merítés ideje: 1882 junins hó 14., délelőtt 11 órakor. Hőm. 

9290-ban : Lev. 18-75? ; víz 117259. Sűrűség: 17018066. Szilárd alkatrész 9/5-okban:: 

235. Chlortartalom "/0-okban : 132. Ad 24 óra alatt 17-40 74 folyadékot, melyben 

(40-89 96 szilárd. alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. h. e. m. oszt. szét, 

háztartásban. A kút mélysége 277. 

Magyar-Kara : 1 sóskút a községtől D-re két kilométernyire. Merítés ideje : 

1882. augusztus 8., este 6 órakor. Hőm. ?0-ban : Lev. 177509; viz 12509. Sűrűség : 
10915. Lúgossági fok: 8709. Szilárd alkatrész "/o-okban: 12-49. Chlortartalom 

0/.-okban : 7"35. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SOs, CO2. Talált chloralkal 
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9/,-okban :11"88. A szil. alk.. cehloralk. tart. "/0-okban : 95"11. Ad 24 óra alatt 480 9 

folyadékot, melyben 59-95 // szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z.a. v. 

és h. e. m. o. szét, háztartásban használják. 

Őrmező (Jur) : 1 sóskút, 1 sósforrás. A kút a községtől ÉK-re 4 kilométer- 

nyire, a forrás a kút mellett van. Merítés ideje: 1882 augusztus 7., délelőtt 

11 órakor. Hőm. "C0-ban: Lev. 159, víz 157259. Sűrűség: 10557. Szilárd alkat- 

rész "/9-okban : 7"62. Chlortartalom "/o-okban : 446. Ad 24 óra alatt 71494 folya- 

dékot, melyben 54-40 Ag szilárd alkatrész van. Színtelen, kénkönenyszagú. Z. a. 

v. és h. e. m. oszt. szét. 

Pata : 1 sóskút, 1 sósfürdő. A kút a cdosz aknas és csós oldals között fekvő 

völgyben, a községtől Ny-ra ; a sósfürdő a községtől Ny-ra a cCsiricsov halmok 

között van. Merítés ideje: 1882 junius hó 9. délelőtt 10 órakor. Hőm. "€-ban : 

Lev. 26259 ; víz 12:509. Sűrűség : 12030. Lúgossági fok : 6"19. Szilárd alkatrész 

9/9-okban : 26-32. Chlortartalom "/o-okban : 15-73. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, 

H:SOs, CO. Talált ehloralkali "/2-okban 25-77. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 

97790. Ad 24 óra alatt 210 94 folyadékot, melyben 55-27 "4 szilárd alkatrész van. 

Színtelen és szagtalan. 7. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 377. 

Röd (Rogy, Röőd): 1 sóskút a patai sóskút mellett. Merítés ideje: 1882 
junius 9., délelőtt 10 órakor. Hőm. "C-ban : Lev. 26-25" ; víz 12:509. Sűrűség : 

11967. Lúgossági fok: 389. Szilárd alkatrész "/o-okban: 25-72. Chlortartalom 

9/9-okban : 1526. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H-S0O4, CO2. Talált chloralkali 

9/2-okban : 25"57. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 99-41. Ad 24 óra alatt 450 9 

folyadékot, melyben 115-74 //g szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. 

v. h. e. m. oszt. szét. 

Szamosfalva : 1 sóskút, 1 sóspatak. A kút a cBudurnuss nevü völgyben, a 

községtől D-re a aBorzass nevü hegytől 75 méternyire van ; a sóspatak a Szamosba 

ömlik. Merítés ideje : 1882 junius hó 9. reggel 8 órakor. Hőm. 9€-ban : Lev. 25" ; 

víz 11259. Sűrűség: 12052. Lúgossági fok: 5"89. Szilárd alkatrész "/o-okban : 

26-65. Chlortartalom "/o-okban : 1592. Tartalma: Na, Ca, Mg, HCI, H2:S5Os, C02. 

Talált ehloralkali "/o-okban : 25-67. A szil. alk. chloralk. tart. "/5-okban : 96-32. 

Ad 24 óra alatt 850 9(/ folyadékot, melyben 22652 9 szilárd alkatrész van. Színe 

sárgás, szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. 

4. Tekei járás. 

Bátos (Botsch) : 1 sóskút, 1 sósforrás. A kút a községtől ÉNYy-ra, 1"5 kilome- 

ternyire a csós erdős nevü helyen; a forrás a kúttól K-re a xrégi kis rét nevü 

helyen 375 méternyire a kúttól. Merítés ideje: 1882. évi julius hó 5., délelőtt 

8 órakor. Hőm. 9790-ban : Lev. 21725? ; víz 16259. Sűrűség : 171333. Lúgossági fok : 

799. Szilárd alkatrész "/o-okban : 17789. Chlortartalom "/o-okban : 10-57. Tartalma : 

Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2 S01, CO2. Talált chloralkali"/o-okban : 17731. A. szil. alk. 

chloralk. tart. " v-okban : 96-75. Ad 24. óra alatt 0734 94 folyadékot, melyben 6-0S 

kg szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Háztartásban használják. Z. a. v. 

és h. e. m. osztatik szét. A kút mélysége 87/; a vízoszlop magass. 394. 

Nagy-Ida (Gross-Eidau, Idá Máre) : 1 sóskút az sAs kuncses nevü völgyben. 

Merítés ideje : 1882 augusztus 4. délután 5 órakor. Hőm. ?€-ban : Lev. 22:509 ; 
k 
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víz 12509. Sűrüség : 170694. Lúgossági fok : 10-29. Szilárd alkatrész "/o-okban : 943. 

Chlortartalom "/o-okban: 35-62. Ad 24 óra alatt 9-60 9/ folyadékot, melyben 

90-52 A szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Zár alatt nincs, háztartásban 

használják. A kút mélysége 2:81 "/ ; a vizoszlop magass. 1"399V. 

Paszmos ( Passbusch) : 1 sóskút a sváleá szlátiniv nevü helyen. Merítés ideje : 

1882 augusztus 5., délben 12 órakor. Hőm. "C0-ban: Lev. 23-75" ; víz 13759. 

Sűrűség : 170553. Lúgossági fok : 10-29. Szilárd alkatrész "/0-okban : 7756. Chlortarta- 

lom "/o-okban: 452. Ad 24 óra alatt 360 94 folyadékot, melyben 27-21 Ag szilárd 

alkatrész van. Szintelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. osztatik szét. A kút mély- 
sége 18979. 

Szász-Péntek (Pintyik) : 1 sóskút, 6 forrás. I. A sóskúta wváleá szlátinis nevű 

helyen. Merítés ideje: 1882 augusztus 4. délelőtt 8 órakor. Hőm. 90-ban : Lev. 

21-259 ; víz 177509. Sűrűség : 171997. Lúgossági fok : 5-7". Szilárd alkatrész "/o-ok- 

ban: 25-95. Chlortartalom "/o-okban : 15-48. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:SO4, 

C02. Ad 24óra alatt 12-48 94 folyadékot, melyben 323-85 "4 szilárd alkatrész van. 

A kút mélysége 2:5279. 

II. Forrás a cváleá szlátinis nevü helyen. Merítés ideje : 1882 augusztus 5-én, 

délelőtt 10 órakor. Hőm. "C-ban: Lev. 21259; víz 21259. Sűrűség: 1"2022. 

Lúgossági fok : 869. Szilárd alkatrész "/o-okban : 26-19. Chlor-tartalom "/0-okban : 

15-79. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2S04, CO2. Talált chloralkali"/9-okban : 2576. 

A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 98-35. Szintelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. 
m. oszt. szét. j 

A többi források szárazak. 

Vajola (Vela, Veilau, Vojla) : 1 sóskut, 2 sósforrás. 

I. A sóskút fekszik cim Riedes , ax. Rothbaumo nevű helyen. Merítés ideje : 1882. 

évi augusztus 11., reggel 9 órakor. Hőm. 90-ban : Lev. 1259 ; víz 159. Sűrűség : 

172020. Lúgossági fok: 4-99. Szilárd alkatrész "/o-okban: 26-30. Chlortartalom 

"/o-okban: 15-57. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2-SOs5, CO2. Ad 24 óra alatt 

13-44 94 folyadékot, melyben 353-47 "4 szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. 

I. sósforrás a cHinterm Flachsbergv. nevű helyen. Merítés ideje: 1882., 

augusztus 10., este 7 órakor. Hőm. 90-ban: Lev. 22:509 ; víz 21259. Sűrűség : 

170677. Szilárd alkatrész "/2-okban : 924. Chlortartalom "/o-okban : 548. 

II. sósforrás ugyanott. Merítés ideje: 1882 augusztus 11. reggel 8 órakor. 

Hőm. 9"C-ban: Lev. 18-759; víz 18-759. Sűrűség: 1"0326. Szilárd alkatrész 

"/o-okban : 449. Chlortartalom "/o-okban : 2:68. 

X. MAROS-TORDA MEGYE. 

1. Maros-menti járás. 

Csitt-Szt-Iván : ! sóskút a községtől Ny-ra 4 kilométernyire. Merítés ideje : 

1883. junius hó 15., délután 1 órakor. Hőm. "C-ban: Lev. 22:509; víz 12-509. 

Sűrűség: 170125. Lúgossági fok: 10-39. Szilárd alkatrész "/o-okban : 1767. Chlor- 

tartalom "/o-okban : 0-88. Szagtalan és színtelen. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút 

mélysége 2"/ ; a vízoszlop magass. 1". 

Ikland : 1 sóskút a községtől K-re 1000 méternyire két völgy között. Merítés 
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ideje : 1883 junius hó 16., délután 4 órakor. Hőm. 9C€-ban: Lev. 13-:759 ? ; víz 

27509 ? Sűrűség: 170332. Szilárd alkatrész "/o-okban : 4748. Chlortartalom "/5-okban: 

2:72. Sárgás színű, kénköneny szagú fekete csapadékkal. Z. a. v. és h. e. m. o. szét 

A kút mélysége 27/; a vízoszlop magass. 1". 

Koronka : 1 sóskút a községtől KÉK-re. Merítés ideje: 1883. junius hó 7., 

délután 3 órakor. Hőm. "?C€-ban : Lev. 27-50? ; víz 10-759. Sűrűség : 170136. Lúgos- 

ságifok : 539. Szilárd alkatrész "/o-okban : 1"80. Chlortartalom "/o-okban : 1705. Ad. 24. 

óra alatt 7700 9f/ folyadékot, melyben 12:60 f/ szilárd alkatrész van. Sárgás színű, 

gyengén kénhydrogén szagú. 7. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 5507; a. 

vízoszlop magass. 37597. 

Maros:Szt-György : 1! sóskút a községtől ÉNYy-ra. Merítés ideje : 1883. junius 

5., délután 2 órakor. Hőm. "C-ban: Lev. 26-25"; víz 117259. Sűrűség: 170130. 

Lúgossági fok : 837. Szilárd alkatrész "/o-okban : 1782. Chlortartalom "/9-okban : 1-0. 

Ad 24 óra alatt 6750 94 folyadékot, melyben 11-83 A szilárd alkatrész van. Szagtalan 

és színtelen. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. Mélysége 4750"7/ ; a vízoszlop magass. 32599. 

Nagy-Ernye : 1 sóskút a községtől D-re a sSzékeshelys nevü helyen. Merítés 

ideje: 1883. junius 6., délelőtt 8 órakor. Hőm. "€-ban : Lev. 22:509 ; víz 11259. 

Sűrűség : 170228.:"Lúgossági fok : 6709. Szilárd alkatrész "/o-okban : 309. Chlortar- 

talom "/o-okban : 185. Ad 24 óra alatt 700 9f/ folyadékot, melyben 24-16 Ay szilárd 

alkatrész van. Színtelen, kénköneny szagú fekete csapadékkal. Z. a. v. és h. e 

m. o. szét. A kút mélysége 677; a vízoszlop magass. 473077. 

Székely-Sóspatak (Seussa): 1 sóskút a községtől D-re 1 remél 

Merítés ideje : 1883. junius 15., délelőtt 11 órakor. Hőm. "C€-ban : Lev. 22-50" ; 

17509. Sűrűség: 170359. Lúgossági fok: 9":69. Szilárd alkatrész NK T 

Chlortartalom "/o-okban : 2:66. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2 504, CO2. Talált 

chloralkali "/0-okban : 385. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 77730. Színtelen és 

szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 27/; a vízoszlop magass. 199. 

Tőfalva : 1 sóskút a községtől D-re. Merítés ideje : 1882. junius hó 6., délelőtt 

10 órakor. Hőm. 9"C-ban: Lev. 23759 ; víz 11259. Sűrűség : 170163. Lúgossági 

fok : 829. Szilárd alkatrész "/o-okban : 2:24. Chlortartalom "/5-okban : 1729. Ad 24. 

óra alatt 5-50 9(/ folyadékot, melyben 12:32 4 szilárd alkatrész van. Színe sárgás, 

szagtalan. Z. a, v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 57/; a vízoszlop magass. 38079. 

2. Mezőségi járás. 

Bazid: 1 sóskút a községtől K-re 600 méternyire. Mexrítés ideje : 1883. 

junius hó 10., délután 2 órakor. Hőm. "9C€-ban : Lev. 309 ; víz 13759. Sűrűség : 

170139. Lúgossági fok: 12:5". Szilárd alkatrész "/2-okban: 17-94. Chlortartalom 

"/o-okban : 1710. Színtelen, kénhydrogenszagú. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút 

mélysége 5 ; a vízoszlop magass. 4". 

Mező Kölpény : 1 sóskút a községtől K-re 450 méternyire. Merítés ideje : 

1883. junius 12., délelőtt 8 órakor. Hőm. "9C-ban : Lev. 17"50? ; víz 12"509. Sűrű- 

ség : 170380. Lúgossági fok : 7749. Szilárd alkatrész "/o-okban : 5"24. Chlortartalom 

"/o-okban : 5707. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, CO:. Jodot és bromot tart. Talált 

chloralkali "/0-okban : 468. A szil. alk, chloralk. tart. "/0-okban : 89-31. Szagtalan és 

színtelen. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 4, a vízoszlop magass. 37. 
ek 
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Mező-Madaras : 1 sóskút, 2 forrás. A kút a községtől Ny-ra 1500 méternyire, 

a sósforrások D-ra 7 kilométernyire, a fekete határrészben. Merítés ideje: 18583. 

junius hó 13., délután 5 órakor. Hőm. 9C-ban : Lev. 277509 ; víz 12:509. Sűrűség : 

170120. Lúgossági fok: 10-69. Szilárd alkatrész "/0-okban: 1:75. Chlortar- 

talom "/o-okban : 158. Sárgás színű, kénköneny szagú erős csapadékkal. Z. a. v. 

és h. e. m. oszt. szét. Mélysége 4, a vízoszlop magass. 37. A források be vannak 

dugva. 

Mező-Sámsond : 1 sóskút a községben a templomtól Ny-felé 220 méter- 

nyire. Merítés ideje: 1883. junius 11., délután 1 órakor. Hőm. "9C-ban: Lev. 

22-509; víz 13759. Sűrűség : 170151. Lúgossági fok : 949. Szilárd alkatrész "/5-okban : 

2.09. Chlortartalom "/o-okban : 0,94. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. o. 

szét. A kút mélysége 4 ; a vízoszlop magass. 3"/. 

Szabéd : 1 sóskút a községtől Ny-ra 3 kilométernyire. Merítés ideje: 1553. 

junius 11., délelőtt 7 órakor. Hőm. ?"€-ban : Lev. 209; víz 11259. Sűrűség : 170098. 

Lúgossági fok : 159. Szilárd alkatrész "/o-okban: 1-37. Chlortartalom "/o-okban : 

0-72. Színtelen, kénkönenyszagú, fekete csapadékkal. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. 

A kút mélysége 5, a vízoszlop magass. 3599. 

Száltelek: 1 sóskút a községben a templomtól 100 méternyire. Merítés 

ideje : 1883 junius hó 13., délután 7 órakor. Hőm. 9C€-ban : Lev. 22-759; víz 13759. 

Sűrűség : 179057. Lúgossági fok : 939. Szilárd alkatrész "/0-okban : 0-72. Chlortar- 

talom "/9-okban : 0:35. Színe nincs. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 2, 

a vízoszlop magass. 199. ű 

3. Vajda-szent-iványi járás. 

Alsó-Idecs (Nieder-Hidisch, Igyis din zsosz): 1 sóskút, 4 sósforrás, 

1 fürdő, 1 sónyom. A kút és a fürdő a község É-i oldalán, a sótelep ugyanazon a 

ponton a kút feletti hegydombon xSzlatinav név alatt; a sónyom a cFarkas 

homokos, nevű helyen; a források a községtől és a kúttól K-re 1500 méternyire 

vannak ; a kúttól 1100 méternyire. 

Sóskút. Merítés ideje : 1883. julius hó 8., délután 5 órakor. Hőm. 90€-ban : 

Lev. 31259 ; víz 152. Sűrűség 171915. Szilárd alkatrész "/o-okban : 24-91. Chlortar- 

talom "/9-okban: 14-90. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:S02, CO2. Ad 24 óra 

alatt 4724 94 folyadékot, melyben 105-61 /4 szilárd alkatrész van. Színtelen és szag- 

talan. Z. a. v. ég h. e. m. o. szét. A kút mélysége 189, a vízoszlop magass. 177377. 

Sósfürdő. Merítés ideje: Ugyanakkor. Hőm. 90-ban: Lev. 31259; víz 

267259. Sűrűség: 171310. Szilárd alkatrész "/o-okban : 1859. Chlortartalom "/o-ok- 

ban: 11717. Tartalma : Ugyanaz mint az előbbeni. Bromtartalmú. Fekete csapa- 

dékkal, kénköneny szaggal. 

Sónyom. Merítés ideje: Ugyanaz nap, délután 4 órakor. Hőm. 9C€-ban 

Lev. 32502 : víz 267252. Sűrűség : 170929. Szilárd alkatrész "/o-okban : 12:56. Chlor- 

tartalom "/o-okban : 7"51. Tartalma : Ugyanaz. 
Bala (Bola) : 1 sóskút a községtől Ny-ra 4 kilométernyire a Sódombi nevű 

helyen. Merítés ideje : 1883. julius hó 21., délután 3 órakor. Hőm. 9€-ban : Lev. ?? ; 

víz ?2., Sűrűség : 170325. Szilárd alkatrész "/o-okban : 447. Chlortartalom "/0-okban : 

29-68, Jod van benne. Ad 24 óránként 400 9f/ folyadékot, melyben 17-88 Ag szilárd 
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alkatrész van. Színtelen, kénköneny szagú. 7. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút 

mélysége 4, a vízoszlop magass. 297. 

Erdő-Szakál (Szekál) : 1 sóskút, 3 sósforrás, 2 sónyom. A kút a cStyubeis 

nevű helyen a községtől 2 kilométernyire ; a források a ssósdombs, nevű helyen az 

erdőben. Merítés ideje: 1883. julius hó 14., délelőtt. Hőm. ?€-ban: Lev. 

259; víz 16259. Sűrűség : 11018. Lúgossági fok : 6709. Szilárd alkatrész "/0-okban : 

13-72. Chlortartalom "/s-okban: 8-19. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:S04, 

CO2. Ad 24 óra alatt 0-G8 94 folyadékot, melyben 9-32 4 szilárd alkatrész van. 

Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. 

Nagy-Ercse (Jercsá máre) : 1 sóskút a községtől K-re 475 méternyire a, s Ma- 

lomrétv (Ritu maretiu) nevű helyen. Merítés ideje : 1883. jul. hó 21., délelőtt 10 órak. 

Hőm. 9C-ban : Lev. 21"259; víz 159. Sűrűség : 170104. Lúgossági fok : 16-77. Szilárd 

alkatrész "/o-okban : 1743. Chlortartalom "/o-okban : 0773. Ad 24 óra alatt 169 94 

folyadékot, melyben 2:41 "fg szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. 2. a. v. 

és h. e. m. o. szét. A kút mélysége S, a vízoszlop magass. 5,3"9. 

Vécs (Jiecs) : 1 sóskút, 4 forrás. A kút a községtől Ny-ra 150 méternyire a 

csósdombvnevű helyen, a források ennek közelében vannak. Merítés ideje : 1882. jul. 

10., délelőtt 11 órakor. Hőm. "0-ban : Lev. 32:509; víz 159. Sűrűség: 170526. 

Szilárd alkatrész "/o-okban : 7"19. Chlortartalom "/o-okban : 4734. Színtelen, kénhy- 

drogénszagú fekete csapadékkal. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 189, 

a vízoszlop magass. 177399. 

4. Magyarói járás. 

Disznajó : 1 sóskút a községtől É-ra 4 kilométernyire a efelső nyil, nevű 
helyen. Merítés ideje: 1883. julius hó 10., délután 2 órakor. Hőm. ?C€-ban : Lev. 

33709; víz 167259. Sűrűség : 10177. Lúgossági fok : 86". Szilárd alkatrész "/o-ban : 

244. Chlortartalom "/o-okban: 1741. Ad 24 óra alatt 14700 94 folyadékot, melyben 

3416 / szilárd alkatrész van. Színtelen, kénköneny szagú. Z. a. v. és h. e. m. o. 

szét. A vízoszlop magass. 279. 

Holtmaros (Hutmures) : 1 sóskút a községtől É-ra 2 kilométernyire az 

cakasztófa szer, nevű helyen. Merítés ideje : 1883. julius hó 9., délelőtt 9 órakor. 

Hőm. "C-ban : Lev. 259; víz 159. Sűrűség: 170265. Lúgossági fok: 5:69. Szilárd 

alkatrész "/o-okban : 3:65. Chlortartalom "/o-okban: 2:17. Jod van benne. Ad 24 

óra alatt 84700 94 folyadékot, melyben 306-60 4 szilárd alkatrész van. Színtelen. 

Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 1,89, a vízoszlop magass. 18179. 

Idecspataka (Eidisdorf): 1 sóskút, 2 sónyom a községtől E-ra 375 mé- 

ternyire a xsváleá máres nevű helyen. Merítés ideje: 1883. julius hó 8., délben 12 

órakor. Hőm. "C-ban: Lev. 359; víz 16259. Sűrűség: 170152. Szilárd alkatrész 

"/o-okban : 2-08. Chlortartalom "/o-okban : 119. Ad 24 óra alatt 33-00 94 folyadékot, 

melyben 68-64. A szilárd alkatrész van. Színtelen, kénhydrogén szagú, fekete csa- 

padékkal. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 379, a vízoszlop magass. 

37977. A sónyomok be vannak tömve. 

Magyaró ( Haseldorf, Megyereu) : 1 sóskút a község D-i részén a cKanás, 

nevű helyen. Merítés ideje: 1883. julius hó 9., délelőtt S órakor. Hőm,. 9790-ban : 
2 3ABI (s 

Lev. 259; víz 177509. Sűrűség : 10116. Lúgossági fok: 8-5". Szilárd alkatrész 
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9/5-okban : 1759. Chlortartalom "/o-okban : 0-89. Ad 24 óra alatt 11044 folyadékot, 

melyben 174 fg szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. o. 

szét. A kút mélysége 568, a vízoszlop magass. 9737". 

Maros-Oroszfalu (Ruszu de muntye) : 1 sóskút a községtől D-re 450 méter- 

nyire a cssósdombs nevű helyen. Merítés ideje : 1883. julius hó 9., délelőtt 11 óra- 

kor. Hőm. ?0-ban: Lev. 31-25"; víz 13-759. Sűrűség: 170108. Lúgossági fok : 

1429. Szilárd alkatrész "/o-okban: 149. Chlortartalom "/o-okban: 0-84. Ad 

24 óra alatt 5"50 / folyadékot, melyben 819 /g szilárd alkatrész van. Színtelen 

és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 7-58, a vízoszlop 

magass. 69499. 

Orosz-Idecs (Oroszpatak, Potok): 1 sóskút a községtől Ny-ra 2 kilométer- 

nyire a cBalkav nevű helyen. Merítés ideje : 1883. julius hó 8., délután 1 órakor. 

Hőm. "?0-ban : Lev. 32:50? ; víz 17"502. Sűrűség: 1"0322. Lúgossági fok: 11-29 

Szilárd alkatrész "/o-okban : 4744. Chlortartalom "/5-okban: 2:65. Ad 24 óra alatt 

175 9 folyadékot, melyben 7-77 fg szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. 

Z. a. v. ég h. e. m. o. szét. A kút mélysége 2:83, a vízoszlop magass. 28399. 

5. Görgényi járás. 

Bölkény (Magyar- és Oláh-Bölkény, Beka rumunyeszk és ungureszk) : 1 sóskút 

a községtől ÉNYy-ra, a sóaknai határ saknav nevű helyén. Merítés ideje : 1883. 

julius hó 8., délelőtt 10 órakor. Hőm. "C€-ban : Lev. 27-50? ; víz 16259. Sűrűség : 

170636. Lúgossági fok : 5-2". Szilárd alkatrész "/o-okban : 867. Chlortartalom "/0-ok- 

ban : 523. Ad 24 óra alatt 35700 9(/ folyadékot, melyben 203-45 "4 szilárd alkatrész 

van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 5, a vízoszlop 

magass. 2877. 

Felső-Oroszi (Urászuá din szusz): 1 sóskút, 1 forrás. A kút a községtől DK-re ; 

a forrás a kút felett 150 méternyire a ssósdombs nevű helyen. Merítés ideje : 

1883. julius 7., délelőtt 11 órakor. Hőm. "C-ban : Lev. 28-759 ; víz 209. Sűrűség : 

170584... Lúgossági fok: 499. Szilárd alkatrész "/o-okban: 7"98. Chlortartalom 

"/-ban : 446. Ad 24 óra alatt 24-00 4 folyadékot, melyben 19152 "4 szilárd alkat- 

rész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 4, a 

vízoszlop magass. 3297. 
Görgény-Hodák (Hudak pe Riu): 1 sóskút, 2 forrás a községben Merítés 

ideje: 1883. julius hó 7., délután 6 órakor. Hőm. 9€-ban : Lev. 27"509 ; víz 159. 

Sűrűség : 10274. Lúgossági fok : 77. Szilárd alkatrész "/o-okban : 3-77. Chlortarta- 

lom "/2-okban : 222. Ad 24 óra alatt 5"50 9 folyadékot, melyben 20-73 "fg szilárd 

alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 4, 

a vízoszlop magass. 3"77"/. A források be vannak tömve. 

Görgény-Szt-Imre (Giurgui-Szint-Imbruluj) : 1 sóskút, 3 sósforrás, 1 sóstó 

kiszáradva. A kút a községtől K-re 2 kilométernyire a kincséri határrészben, ausós- 

domb, nevű helyen, a források a kúttól 45 méternyire vannak. Mexrítés ideje : 1883. 

julius hó 7., délelőtt 10 órakor. Hőm. "C€-ban : Lev. 26-25? ; víz 17"509. Sűrűség : 

11415. Lúgossági fok: 5"5?. Szilárd alkatrész "/5-okban: 18-76. Chlortartalom 

9/,-okban : 11717. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SOs, CO2. Talált chloralkali 

9/,-okkan : 1839. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 9802. Ad 24. óra alatt 14-00 94/ 
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folyatékot, melyben 262:64 4 szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. 7. a. v. 

és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 2:84, a vízoszlop magass. 2:337. 

Görgény-Oroszfalu (Reussischdorf) : 1 sóskút a községtől Ny-ra 340 méter- 

nyire ; egy felhagyott sóbánya Akna nevű helyén. Merítés ideje : 1883. julius hó 8., 

délelőtt 9 órakor. Hőm. 90-ban : Lev. 28-75" ; víz 16-25". Sűrűség : 179629. Lúgos- 

sági fok : 449. Szilárd alkatrész "/o-okban: 8-58. Chlortartalom "/o-okban : 5"10. 

Ad 24. óra alatt 6779 9/ folyadékot, melyben 6777 "fg szilárd alkatrész van. Színtelen 

és szagtalan. 7. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 2, a vízoszlop magass. 

877. 

Görgény-Orsova (Reussischdorf, Rusáva) : 1 sóskút, 4 forrás. A kút a község- 

től D-re 2 kilométernyire, a források 45 méternyire a cFutri Cars határrészben a 

ckutak rétjes (ritu fonticului) nevű helyen. Merítés ideje : 1883. julius hó 7., dél- 

előtt 11 órakor. Hőm. 9C-ban : Lev. 309; víz 159. Sűrűség : 171696. Lúgossági fok : 

6749. Szilárd alkatrész "/o-okban : 1860. Chlortartalom "/o-okban : 11707. Tartalma, : 

Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:S0s, CO2. Ad 24 óra alatt 1700 94 folyadékot, melyben 

18-60 Ad szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. 

A kút mélysége 478, a vízoszlop magass. 3"06"V. 

Görgény-Sóakna (Sabenicza) : 1 sóskút, 1 sósfürdő, 1 sónyom, 1 sóstó, 4. 

sósforrás. A sóskút a községtől Ny-ra 75 méternyire a Görgény folyó jobb partján. 

Merítés ideje : 1883. julius hó 8., délelőtt 9 órakor. Hőm. "C0-ban: Lev. 27:50? ; 

víz 16259. Sűrűség : 171802. Lúgossági fok : 7709. Szilárd alkatrész "/o-okban : 23-52. 

Chlortartalom "/o-okban : 14-10. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SOz, CO2. Ad 

24 óra alatt 300 94 folyadékot, melyben 70-56 4 szilárd alkatrész van. Színtelen és 

szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 2:84, a vízoszlop magass. 2:84."/ 

A fürdő a község Ny-i részén ax.Zsabo nitrav nevű helyen. Merítés ideje : 1883. 

julius hó 21., délután 4 órakor. Hőm. "C€-ban : Lev. 32:50? ; víz 27"509. Sűrűség : 

11381. Lúgossági fok : 6-29. Szilárd alkatrész "/o-okban: 18-37. Chlortartalom 

"/o-okban : 10-98. Tartalma : Ugyanaz. 

A források a kúttól DNy-ra ; a többiek a x.Dupa Gredines nevű helyen vannak. 

Sónyom (?) Merítés ideje : 1883. julius hó 8., délelőtt 9 órakor. Hőm. 9€-ban : 

Lev. 27"509 ; víz 26259. Sűrűség: 10704. Lúgossági fok : 439. Szilárd alkatrész 

"/o-okban : 9:60. Chlortartalom "/o-okban : 5777. 
Kincses: 1 sóskút, 2 sósforrás. A kút a községtől É-ra 1-5 kilométernyire, 

a cssósdombs nevű helyen ; a források a kúttól 50—100 méternyire vannak. 

Kút. Merítés ideje : 1883. julius 7., déli 12 órakor. Hőm. 7€-ban : Lev. 28-75? ; 

víz 14759. Sűrűség : 118032. Szilárd alkatrész "/o-okban: 23-67. Chlortartalom 

"/o-okban : 1390. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:504, CO2. Ad 24 óra alatt 

113 9/ folyadékot, melyben 26-74 "4 szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. 

Z. a. v. és h. e. m. e. o. szét. A kút mélysége 3"79, a vízoszlop magass. 18179. 

Sónyom. Merítés ideje : 1883. julius 7., déli 12 órakor. Hőm. "€-ban : 

Lev. 28-75"; víz 31-25". Sűrűség: 120509. Szilárd alkatrész "/2-okban : 26-64. 

Chlortartalom "/o-okban : 15-75. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H230s, C02. 

Libánfalva (Ibányesti) : 1 sóskút a községtől Ny-ra 2 kilométernyire a usós- 

dombos nevű helyen a kincsesi határban. Merítés ideje : 1883. julius hó 7., délelőtt 

10 órakor. Sűrűség : 171810. Lúgossági fok : 674". Szilárd alkatrész "/o-okban : 24-65. 
Chlortartalom "/s-okban : 14-63. Ad 24 óra alatt 1792 94 folyadékot, melyben 47-32 
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Ag szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. 7. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút 

mélysége 3"79, a vízoszlop magass. 347"/. 

Szt-Mihálytelke (Szint-Mihály) : 1 sóskút, 1 sósforrás, 1 sónyom a község- 

től D-ra 3 kilométernyire a csósdombs nevű helyen, a kincsesi határon. Merítés 

ideje: 1883. julius hó 7., délelőtt 10 órakor. Hőm. "C-ban: Lev. 27:509; víz 

13759. Sűrűség : 170767. Lúgossági fok : 6779. Szilárd alkatrész "/o-okban: 10-43. 

Ad 24 óra alatt 22:50 9/ folyadékot, melyben 234-67 "g alkatrész van. Színtelen és 

szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 3"79, a vízoszlop magass. 379". 

6. Bekecsaljai járás. 

Nyárád-Andrásfalva : 1 sóskút az andrásfalvi nagy kőhíd mellett, a sep- 

rődi sóskúttól 30 méternyire. Merítés ideje: 1883. junius 30. Hőm. 9€-ban: Lev. 

259; víz 109. Sűrűség: 170122. Szilárd alkatrész "/o-okban : 166. Chlortartalom 

"/o-okban : 0794. Ad 24 óra alatt 30700 9/ folyadékot, melyben 49-80 fg szilárd alkat- 

rész van. 2. a. v. ég h. e. m. o. szét. Kénkönenyszagú. 

Seprőd : 1 sóskút az andrásfalvi nagy kőhíd melleti réten, az úttól jobbra 

15 méternyire cseprődi sóskútv néven. Ad 24. óra alatt 30-00 94 folyadékot. Z. a. v. 

és h. e. m. o. szét. Vizsgálat alatt nem volt, miután vizet nem kaptam. 

Tompa : 1 sóskút a községtől Ny-ra, a Szeredára vezető út kanyarulatánál jobbra 

37 méternyire ctompai sóskútv név alatt. Merítés ideje : 1883. junius 28. Hőm. 90- 

ban : Lev. 21-25? ; víz 109. Sűrűség: 10125. Lúgossági fok: 11-82. Szilárd alkat- 

rész "/o-okban : 168. Chlortartalom "/o-okban : 0797. Ad 24 óra alatt 30-00 // folya- 

dékot, melyben 50-40 "4 szilárd alkatrész van. Színtelen, kénhydrogenszagú. 7. a. 

v és h. e. m. o. szét. 

7. Küküllőmenti járás. 

Átosfalva : 1 sóskút a Szt-István és Átosfalva közt az országúttól jobbra 

113 méter távolságra Szék dombján kívülv nevű helyen Merítés ideje: 1883. 

julius 5., délelőtt 9 órakor. Hőm. 9C€-ban : Lev. 23-75? ; víz 117259. Sűrűség : 170041. 

Szilárd alkatrész "/o-okban : 0-54. Chlortartalom "/o-okban : 0"32. Ad 24 óra alatt 

20-00 4/ folyadékot, melyben10-80 "4 szilárd alkatrész van. Színtelen, kénhydrogen 

szagú. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. 

A kút mélysége 7, a vízoszlop magass. 4599. 

Sóvárad: 1 sóskút a községtől K-re 1200 méternyire a sSzekercsesv nevű 

helyen, az országút baloldalán 15 méternyire, ssóvárad sóskútv név alatt. Merítés 

ideje : 1883. julius hó 4., reggel 6 órakor. Hőm. 9C-ban : Lev. 2125" ; víz 11259. 

Sűrűség : 170098. Lúgossági fok : 12-09. Szilárd alkatrész "/o-okban : 1725. Chlortar- 

talom "/o-okban: 0774. Ad 24 óra alatt 1380 74 folyadékot, melyben 2:25 9 szilárd 

alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. Mélysége 4-10, a 

vízoszlop magass. 2:5"/. 
Szent-István: 1 sóskút a templomtól 0,5 kilométernyire az úgyneve- 

zett Szék dombjas mellett a sósréten, a Küküllő folyó jobb partján 340 méter- 

nyire az országúttól, az átosfalvi sóskúttól 750 méternyire. Hőm. 9€-ban : Lev. 

16259 ; víz 12509. Ad 24 óra alatt 9-:60 2 folyadékot. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. 

A kút mélysége 5, a vízoszlop magass. 3,5"4. 
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Ilyésmező-Szóváta (Szováta) : 27 sós forrás, melyek némelyike 1—5 hold- 

nyi területet borít. 

I. A ckiszakadós aljában levő sósvíz a helységtől ÉNy-ra van. Merítés ideje : 

1883. julius hó 4., délelőtt 11 órakor. Hőm. 9€-ban : Lev. 259 ; víz 12-50. Sűrűség : 

12023. Lúgossági fok: 2:29. Szilárd alkatrész "/0-okban: 26-20. Chlortartalom 

"/0-okban : 15-53. Ad 24 óra alatt 345-60 94 folyadékot, melyben 905472 4/y szilárd 
alkatrész van. 

II. A ckonyhav nevű helyen levő forrás a sóhegy keleti oldalán. Merítés 
ideje : 1883. julius hó 4., délután 1 órakor. Hőm. 90-ban : Lev. 23-75"; víz 12:509. 

Sűrűség : 172032. Lúgossági fok : 6709. Szilárd alkatrész "/0-okban : 26-34. Chlortar- 

talom "/o-okban : 15-55. Ad 24 óra alatt 46080 9 folyadékot, melyben 12137-47 HW 
szilárd alkatrész van. 

III. A csóbánya aljában fekvő kifolyás az őrháztól 1 kilométernyire a 

sóhegy déli oldalán. Merítés ideje : 1883. julius hó 4., déli 12 órakor. Hőm. ?€-ban : 

Lev. 22:509 ; víz 13759. Sűrűség: 11902. jdsajdkat fok: 6-9. Szilárd alkatrész 

./o-okban : 24-76. Chlortartalom "/0-okban : 14-83. Ad 24. óra alatt 23040 4 folya- 

dékot, melyben 570470 "/g szilárd alkatrész van. 

IV. A Nagy domb elejes nevű helyen, a sóhegy É-i oldalkk: Merítés ideje: 

1883. julius hó 4., délelőtt 11 órakor. Hőm. 9790-ban : Lev. 26469; víz 1125". Sűrű- 

ség : 12049. önért fok : 4729. Szilárd alkatrész "/0-okban : 26-46. Chlortartalom 

/o-okban : 15779. Ad 24 óra alatt 34560 9/ folyadékot, melyben 914457 §g szilárd 

alkatrész van. Felügyelet alatt állanak. I. és IV. nem használtatik, II. és III. 

fürdőnek. Rozsdavörös csapadékkal. 

XI. MÁRAMAROS MEGYE. 

1. Izavölgyi járás. 

Batiza (Botiza) : 5 sósforrás. 

I. sósforrás. A cSzaszuj patak, nevü dülőben levő cSzaszuj, nevű forrás. 
Merítés ideje : 1882. évi junius hó 23., este 8 órakor. Hőm. 90-ban: Lev. 18759 

víz 16259. Sűrűség: 11338. Lúgossági fok: 3-29. Szilárd alkatrész "/o-okban : 

17-86. Chlortartalom "/o-okban: 10-52. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H25Os, 

C0O2. Talált ehloralkali "/9-okban : 17714. A szil. alk. ehloralk. tart. "/9-okban : 96-52. 

Háztartásban használják. 

II. sósforrás. Merítés ideje: Ugyanakkor. Hőm. 9?C-ban: Lev. 18-75" 

víz 16259. Sűrűség: 11196. Szilárd alkatrész "/o-okban: 16-03. Chlortartalom 

"/o-okban : 946. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SOs, C0O2. 

III. sósforrás a Reuchpatak cMumcsel nevű dülőben. Merítés ideje: 

Ugyanakkor. Hőm. "90-ban: Lev. 18:759; víz 16-259. Sűrűség : 170820. Lúgos- 

sági fok: 489. Szilárd alkatrész "/o-okban: 11-14. Chlortartalom "/o-okban : 

663. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCl, H:S04, CO2. Talált chloralkali "/o-okban : 

10-78. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 96-76. Színe, szaga nincs. 

Felső-Szelistye: 1 sóskút a eGruju szlatyines nevű dülőben a községtől 

2 kilométernyire ÉNYy-ra. Merítés ideje : 1882. évi junius hó 23., délelőtt 9 órakor, 

Hőm. "C€-ban: Lev. 22:509; víz 12:509. Sűrűség: 10910. Lúgossági fok : 6-3". 
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Szilárd alkatrész "/o-okban : 12:24. Chlortartalom "/o-okban: 6795. Tartalom : Na, 

Ca, Mg, HCI, H2SOs, CO2. Talált chloralkali "/5-okban : 11737. A szil. alk. chloralk. 

lart. "/o-okban : 92-90. Színe , szaga nincs. Házi szükségletre használják. A kút 

mélysége 6-0, a vízoszlop magass. 1"5"Y. 

Jód (Jodu) : 2 sósforrás. 

I. A .Lakugy nevű sósvíz az eIgyisors nevű patak balpartján a falutól 220 

méternyire. Merítés ideje: 1882. évi junius 23., délután 1 órakor. Hőm. ?0-ban : 

Lev. 22:509; víz 159. Sűrűség: 1"0942. Lúgossági fok: 3-3". Szilárd alkatrész 

"/5-okban: 12:72. Chlortartalom "/o-okban: 7"-45. Tartalom : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, 

H:S0s, CO2. Talált chloralkali "/o-okban : 12:26. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 

96-38. Kénhydrogénszagú, fekete csapadékkal. Külön használatra alkalmazzák. 

II. A .Plajuszs nevű helyen a községtől DNy-ra 2400 méternyire. Merítés 

ideje: 1882. évi junius hó 23., délután 4 órakor. Hőm. "C0-ban: Lev. 25-25" ; 

víz 159. Sűrűség : 171185. Lúgossági fok : 509. Szilárd alkatrész "/o-okban: 15-92. 

Chlortartalom "/o-okban : 9-31. Tartalom: Na, Ca, Mg. Fe, HCI, H2SO4, C€02. 

Talált chloralkali "/o-okban: 15704. A szil. alk. chloralk. tart. "/o-okban: 94-47. 
Színtelen, szagtalan. 

Konyha (Cuhea): 7 sósforrása községtől D-re a cDriuv nevű dülőben 

a c Vale Szlatyines nevű patak partján. Merítés ideje : 1882. évi junius 23., délben 

12 órakor. Hőm. 90-ban : Lev. 23-75? ; víz 13759. Sűrűség : 171216. Lúgossági fok : 

859. Szilárd alkatrész "/o-okban : 16-21. Chlortartalom "/o-okban : 933. Tartalom : 

Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:SOs, CO2. Talált ehloralkali "/o-okban:15"14. A. szil. alk. 

chloralk. tart. "/o-okban : 93-39. Színe nincs, kénkönenyszagú, fekete csapadékkal. 

Szabadon használják házi szükségletre. 

Szlatinka (Szlatina, Szlátiorá): 1 sóskút a községtől É-ra 117 méternyire. 

Merítés ideje : 1882. évi julius 2., estve 7 órakor. Hőm. 90-ban: Lev. 21-25? ; víz 

17509. Sűrűség : 10993. Szilárd alkatrész "/o-okban: 13:50. Chlortartalom 

"/o-okban : - 8704. Tartalom: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2 S05, CO2. Talált chloralkali 

"/o-okban : 13-21. A szil. alk. chloralk. tart. "/5-okban : 97-85. Színtelen és szagtalan. 

2. Szigeti járás. 

Akna-Sugatag : 1 sóskút sakna-sugatagi sóskúts néven a községtől ÉNy-ra 

a Gábors nevű bányától 620 méternyire. A beomlott sóbányák, szám szerint 3, a 

község Ny-i oldalán vannak. Merítés ideje : 1882. julius 1., délután 5 órakor. Hőm. 

9090-ban: Lev. 26259; víz 12:509. Sűrűség : 12058. Lúgossági fok : 889. Szilárd 

alkatrész "/o-okban : 26-49. Chlortartalom "/o-okban : 15-83. Tartalma : Na, Ca, Mg, 

Fe, HCI, Hz 504, C02. Talált chloralkali "/90-okban : 25"66. A szil. alk. chloralk. tart. 

"/o-okban : 96-86. Ad 24. óra alatt 100-00 94 folyadékot, melyben 2649-00 4 szilárd 

alkatrész van. Közhasználatra van bocsátva. A kút mélysége 479. 

Akna-Szlatina : 1 sósforrás a községtől Ny-ra a sZátonyv nevű hely közelé- 

ben. Merítés ideje : 1882. évi junius hó 20., délután 6 órakor. Hőm. 9?€-ban: Lev. 

28-75? ; víz 152. Sűrűség : 171653. Lúgossági fok : 147. Szilárd alkatrész "/ -okban : 

21-78. Chlortartalom "/5-okban : 13-13. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2350s, CO2. 

Szilárd alkatrész "/o-okban : 21747. Chlortartalom "/o-okban : 98-57. Háztartásban és 

gyógyczélokra használják. Színe, szaga nincs. 



MAGYARORSZÁG KONYHASÓS VIZRI. 419 

Rónaszék : 1 sósforrás, a sóbányák között fekszik és a kincstár által fürdő- 

szobákkal láttatott el. Merítés ideje : 1882. évi junius 19., délután 2 órakor. Hőm. 

9090-ban: Lev. 259 ; víz 22:509. Sűrűség: 11398. Lúgossági fok: 3:59. Szilárd 

alkatrész "/0-okban : 1883. Chlortartalom "/o-okban : 11716. Tartalom : Na, Ca, Me, 

Fe, HCl, HeSOs, CO2. Talált chloralkali "/0-okban : 18-34. A szil. alk. chloralk. tart 

"/0-okban : 9739. Fürdésre használják, sárgás színű, szag nélküli folyadék. 

3. Tiszavölgyi járás. 

Alsó-Róna (Roná de zsoszu) : 2 sósforrás. 

I. A oSzeratai nevü hegy tövében Rónaszéktől Ny-ra 5600 méternyire. 

Merítés ideje : 1882. évi junius 19., délután 5 órakor. Hőm. ?0-ban: Lev. 23-75? 

víz 16259. Sűrűség: 170018. Trúptekébk fok : 4782. Szilárd. alkatrész "/0-okban : 0-23. 

Chlortartalom "/s-okban : 0713. 

A II. sósforrás az előbbenitől 150 méternyire. Merítés ideje : 1882. évi junius 

hó 19., délután 6 órakor. Hőm. "C-ban : Lev. 18-75? ; víz 177509. Sűrűség : 10925. 

Lúgossági fok : 789. Szilárd alkatrész "/o-okban: 12-54. Chlortartalom "/5-okban , 

7748. Tartalom : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2 501, CO2. Talált chloralkali"/5-okban : 12-04 

A szil. alk. chloralk. tart. "0-okban : 96701. Háztartásban használják. 

Felső-Róna : 1 sósforrás a cDobrukas hegy lejtőjén, Rónaszéktől É-ra 

1300 méternyire. Merítés ideje : 1882. évi junius hó 19., délután 2 órakor. Hőm. 

9090-ban: Lev. 26-25? ; víz 27:50. Sűrűség : 170345. Lúgossági fok : 1769. Chlortar- 

talom "/o-okban : 2:62. jögákkéd alkatrész "/o-okban : 490. Tartalom : Na, Ca, Mg, Fe, 

HCI, H:S0s, C02. 

Karácsonfalva (Krocsunuv) : 1 sósforrás. 

), . . 244 , 

4. Taraczvizi járás. 

Alsó-Nereznicze (Neresznyicze): 1 sósforrás, 1 sóstó ; az utóbbi a község- 

től 3 kilométernyire a Királyvölgyben van és tőle E-felé 270 méternyire a sósfor- 

"rás. A sóstó a királyvölgyi vAntalb sóbánya beszakadása által keletkezett. 

Sósforrás. Merítés ideje : 1882. évi deczember hó 16., reggel. Hőm. 90-ban : 

Lev. —6-259 ;víz 1309. Sűrűség : 171443. Szilárd alkatrész "/a-okban : 1921. Chlor- 

tartalom "/o-okban : 1133. Szintelen. Felügyelet alatt áll, házi szükségletre hasz- 

nálják, szabadon osztatik szét. 
Felső-Nereznicze (Novoszelicza) : 2 sósforrás a községtől ÉNYy-ra 2 kilomé- 

ternyire a ckoloniczes nevű völgyben. Merítés ideje : 1882. évi deczember hó 16., 

délután. Hőm. ?7€-ban : Lev. 7"50 ? ; víz 177509. Sűrűség: 10837. Lúgossági fok : 

642. Szilárd alkátrész "/o-okban : 1124. Chlortartalom "/0-okban : 6-43. Ad. 24 óra 

alatt 16-00 44 folyadékot, melyben 179-84 A szilárd alkatrész van. Színtelen és 

szagtalan. Felügyelet alatt áll, házi szükségletre használják. Mélysége 479; a 

vízoszlop magass. 2"/. 

Gánya (Ganicsi) : 1 sósforrás a Taraczk fővölgy egyik K-re nyiló völgyében, a 

községtől 2 kilométernyire a sSzalanes patak jobb partján. Merítés ideje : 1882. évi 

deczember hó 17., délután. Hőm. ?"C€-ban: Lev. 5-5; víz 7". sztár 170764. 

Szilárd alkatrész "/o-okban : 10-32. Chlortartalom "/o-okban : 6.15. Ad 24 óra alatt 

277 
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1700 4 folyadékot, melyben 10-32 9 szilárd alkatrész van. Gyengén kénhydro- 
gén szagú. Háztartásban használják, ellenőrzés alatt áll. 

Irholez (Vulyhuvci) : 6 sósforrás a községtől É-ra 9 kilométernyire az cUlhu- 

csek, nevű völgyben, egymástól 5—10 méternyire. 

I. szám. Merítés ideje : 1882. évi deczember hó 15., délben. Hőm. 90-ban : 

Lev. 7"509 ; víz 67259. Sűrűség: 10425. Lúgossági fok: 4-6". Szilárd alkatrész 

"/0-okban : 5"84. Chlortartalom "/o-okban : 345. Tartalom: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, 

H-S01, CO2. Ad 24 óra alatt 0-20 9/ folyadékot, melyben 117 4 szilárd. alkat- 

rész van. 

II. szám. Merítés ideje : Ugyanakkor. Hőm. 9€-ban : Lev. 7502; víz 6-259. 

Sűrűség : 170784. Szilárd alkatrész "/o-okban : 10-58. Chlortartalom "/o-okban : 6-28. 

Ad 24 óra alatt 0720 // folyadékot, melyben 2:11 "4 szilárd alkatrész van. 

III. szám. Merítés ideje : Ugyanakkor. Hőm. 9"C€-ban : Lev. 7-"509; víz 6-25. 

Sűrűség : 170238. Szilárd alkatrész "/0-okban: 328. Chlortartalom "/o-okban : 1"73. 

Felügyelet alatt állanak, háztartásban használják. A két utóbbi forrás kén- 

köneny szagú. 

; Kerekhegy : 1 sóskút, 6 sósforrás ; 4 a felhagyott bányatelepen, 2 a köz- 

ségtől távolabb van. 

A kút a községtől Ny-ra 300 méternyire van. Merítés ideje: 1882. évi decz. 14. 

Hőm. "€-ban : Lev. 12:509 ; víz 77509. Sűrűség: 170476. Szilárd alkatrész "/o-okban : 

6747. Chlortartalom "/o-okban : 387. Ad 24 óra alatt 4-00 94 folyadékot, melyben 

27"88 hg szilárd alkatrész van. Ellenőrzés alatt áll, szabadon osztatik szét házi 

szükségletre. A kút mélysége 3, a vízoszlop magass. 17577. 

Királymező : 1 sósforrás a községtől 75 méternyire a xcBruszturav patak 

partján. Merítés ideje : 1882. évi deczember hó 18., délelőtt. Hőm. 9C€-ban: Lev. 

7"509 ; víz 77569. Sűrűség : 170183. Szilárd alkatrész "/o-okban : 2:52. Chlortartalom 

"/o-okban : 1746. Jod és brom csekély mennyiségben. 

Nyágova (Nyágorá): 1 sósforrás a községtől ÉNYy-ra 4 kilométernyire a 

c Korulykuv, nevű hegy tövében. Merítés ideje : 1882. évi deczember hó 14., dél- 

után. Hőm. 9€-ban : Lev. 8759; víz 12"509. Sűrűség: 170733. Szilárd alkatrész 

"/o-okban : 9794. Chlortartalom "/2-okban : 589. Ad 24 óra alatt 0-29 74 folyadékot, 

melyben 2:88/4f szilárd alkatrész van. Színtelen, kénköneny szagú. Felügyelet 

alatt áll, szabadon osztatik szét. A kút mélysége 3-5, a vízoszlop magass. 0-50 "/. 

0: TÉGSOT JÁTAS: 

Sándorfalva (Sándorovo) : 1 sóskút a községtől D-ra 190 kilométernyire a 

:Zápogorámsv nevű dülőben a sófalvi második kúttól 200 méternyire. Merítés 

ideje : 1882. évi deczember 23., délután 2 órakor. Hőm. 9€-ban : Lev. —5? ; víz 99. 

Sűrűség : 172034. Lúgossági fok : 1329. Szilárd alkatrész "/o-okban : 26-36. Chlor- 

tartalom "/o-okban : 1540" Ad 24 óra alatt 38-40 94 folyadékot, melyben 1012:22 íg 

szilárd alkatrész van. Z. a. v. szétosztatik házi szükségletre. E helyen sóbányák 

voltak. 
Sófalva (Dánilovo): 2 sóskút; az egyik a községtől 4 kilométernyire a 

sZápogorámv nevű völgyben az vOkolys nevű patak balpartján 5 méternyire a 

pataktól ; a második ettől 200 méternyire van. 
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I. Merítés ideje : 1882. évi deczember hó 23., délután 2 órakor. Hőm. 9790-ban : 

Iev. —59 ; , víz 79. Sűrűség: 11221. , Lúgossági fok: 16-69". "Szilárd, alkatvész 

"/0-okban : 1633. Chlortartalom "/o-okban : 958. Ad 24. óra alatt 55700 44 folyadékot, 

melyben 898-15 //g szilárd alkatrász van. 

Kincstári felügyelet alatt áll, házi szükségletre használják. 

II. Sűrűség: 10025. Szilárd alkatrész "/o-okban: 00-34. Ad 24 óra alatt 

51700 94 folyadékot, melyben 17-34 "4 szilárd alkatrész van. 

Talaborfalva (Tereblya): 3 sósforrás. Kettöjök a községtől DNy-ra 300 

méternyire; egymástól 7 méternyire a cRokulyi, nevű dülőben. Merítés ideje : 

1882. évi decezember 15., este 6 órakor. Hőm. "C0-ban: Lev. —8" ; víz -1-129. 

Sűrűség : 170568. Lúgossági fok: 8739. Szilárd alkatrész "/o-okban : 7773. Chlortar- 

talom "/o-okban : 459. 
A harmadik forrás a templomtól Ny-ra 200 méternyire a .Naprobasv nevű 

dülőben. Mexrítés ideje : 1882. évi deczember 16., délelőtt. Hőm. 9€-ban: Lev. 

— 72 . víz 1122. Sűrűség: 11144. Szilárd alkatrész "/o-okban: 15-28. Chlortar- 

talom "/o-okban : 897. 

Házi szükségletre szabadon osztatik szét. 

XII. NAGY-KÜKÜLLŐ MEGYE. 

1. Köhalmi-hévizi járás. 

Alsó-Rákos : 1 sóskút a cBagjoss, hegy alatt a községtől E-ra 2 kilométer- 

nyire. Merítés ideje: 1882. évi május hó 22., délután 4 órakor. Hőm. 9"€-ban : 

Lev. 21-25? ; víz 6259. Sűrűség : 170675. Lúgossági fok: 8-29. Szilárd alkatrész 

"/o-okban : 920. Chlortartalom "/o-okban : 543. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, 

H: S041, CO2. Talált chloralkali "/2-okban : 873. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 

94-67. Ad 24 óra alatt 8700 94 folyadékot, melyben 73-60 Ag szilárd alkatrész van. 

Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 2, a vízoszlop 

magass. 177. 

Garád (Stein, Stenna) : 9 sóskút a községtől Ny-ra 1125 méternyire. Merítés 

ideje : 1882. évi május hó 22., délután 1 órakor. Hőm. "C-ban: Lev. 17-50" ; 

víz 7509. Sűrűség : 170238. Lúgossági fok : 57-49. Szilárd alkatrész "/0-okban : 83-11. 

Chlortartalom "/0-okban : 1778. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, CO2. Jod és brom 

van benne. Talált chloralkali"/o-okban : 2:86. A. szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 

92-28. Ad 24 óra alatt 18-00 4/ folyadékot, melyben 55-98 A szilárd alkatrész van. 

Színtelen, szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A. kút mélysége 6-50, a 

vízoszlop magass. 2307. 

Kőhalom (Repsz, Kuhálmu) : 1 sóskút, 1 forrása községtől Ny-ra 900 méternyire 

a kőhalmi patak balpartján. Merítés ideje : 1882. évi május hó 23., délelőtt 11 óra- 

kor. Hőm. 90-ban : Lev. 17:50? ; víz 109. Sűrűség: 11262. Lúgossági fok: 119. 

Szilárd alkatrész "/o-okban : 16-87. Chlortartalom "/0-okban : 10-17. Tartalma : Na, 

Ca, Mg, Ve, HCI, CO2. Jod és brom van benne. Talált ehloralkali : "0-okban : 13-85. 

A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 82:09. Ad 24 óra alatt 24-75 A folyadékot, 

melyben 41753 99 szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. 

m. oszt. szét. A kút melysége 5-45, a vízoszlop magass. 34597, 
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Fürdővíz. Merítés ideje : 1882. évi május hó 23., délelőtt 11 órakor. Hőm. 

9290-ban : Lev. 16-25? ; víz 109. Sűrüség: 170125. Szilárd alkatrész "/o-okban : 2:70. 

Tartalma : Na, Mg, Ca, Alz Os, HCI, He S04, CO2, S02. Talált ehloralkali : "/0-okban : 

2:19. A szil. alk.chloralk. tart. "/0-okban : 81-11. Színtelen, kénkönenyszagú, fekete 

csapadékkal. Vizsgálta Dr. REDTENBACHER. 

Mirkvásár (Streitfort): 1 sóskút a községtől K-re 375 méternyire. Merítés 
ideje: 1882. évi május hó 20., délután 5 órakor. Hőm. 90-ban: Lev. 11:25? ; 
víz 109. Sűrűség : 12003. Lúgossági fok : 12:22. Szilárd alkatrész "/o-okban : 26-11. 
Chlortartalom "/0-okban: 15-81. Tartalma : Na, Ca, Mg, HCI, H-SO., CO2. Talált 
chloralkali "o-okban : 25-71. A szil. alk. echloralk. tart. "/0-okban : 98-46. Ad 24 óra 
alatt 2-33 44 folyadékot, melyben 6-00 Ag szilárd alkatrész van. Színtelen és szag- 

talan. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 460, a vízoszlop magas- 
sáya 3077. 

Szász-Ugra (Gált, Ungra) : 1 sóskút a községtől E-ra 3500 méternyire a 

.Kicseráv nevű erdőmagaslat déli oldalán. (Ugrai sóskút). Merítés ideje: 1882. évi 
május hó 23., délután 4 órakor. Hőm. 9€-ban: Lev. 157; víz 109. Sűrűség : 

170624. Szilárd alkatrész "/0-okban : 855. Chlortartalom "/0-okban : 505. Tartalma : 

Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SOs, CO2. Jod és brom van benne. Talált ehloralkali 

"/0-okban : 834. A szil. alk. ehloralk. tart. "/0-okban : 97-54. Ad 24 óra alatt 750 94 

folyadékot, melyben 6412 4 szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. 

v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 4-50, a, vízoszlop magass. 34074. 

2. Zsiberki járás. 

Zsiberk (Siberk, Seiburg, Siberga) : 1 sóskút a községtől DK-re 1350 méter- 

nyire, a közép erdőhegy nyugati oldalán. Merítés ideje: 1882. évi május hó 2., 

délután 1 órakor. Sűrűség : 170113. Szilárd alkatrész "/o-okban : 158. Jod és brom 

van benne. Ad 24 óra alatt 30-00 X/ folyadékot, melyben 47-40 £/y szilárd alkatrész 

van. Kénköneny szagú, fekete csapadékkal. Z. a. v. és h. e. m. o. szét, háztartás- 

ban és baromitatásra. A kút mélysége 6-15, a vízoszlop magass. 54074, 

3. Nagy-sinki járás. 

Kis-Sink (Klein-Schenk, Sinksorá) : 1 sóskút a községtől É-ra 1-5 kilométer- 

nyire ; a kút neve c Endenseiferv. Merítés ideje: 1882. évi junius hó 6., délelőtt 

7 órakor. Hőm. "C-ban : Lev. 18-75? ; víz 77509. Sűrűség: 170081. Szilárd alkat- 

rész "/o-okban : 1716. Chlortartalom "/o-okban : 0-8. Ad 24. óra alatt 12-08 94 folya- 

dékot, melyben 14-01 "4 szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és 

h. e. m. o. szét. A kút mélysége 6, a vízoszlop magass. 3"y. 

Nádpatak (Rohrbach) : 1 sóskút a községen kívül. Merítés ideje: 1882. évi 

junius hó 3., délelőtt 11 órakor. Hőm. "€-ban: Lev. 259; víz 6-259. Sűrűség : 

10059. Szilárd alkatrész "/0-okban : 0-72. 

Fürdőhely: Merítés ideje: 1882. május hó 30., délután 4 órakor. Hőm. 

9290-ban: Lev. 26259; víz 17509. Sűrűség: 1"0049. Szilárd alkatrész "/o-okban ; 

0:62. Chlortartalom "/0-okban : 0734. Jod és brom van benne, 
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4. Bürkös-sz.-ágotai járás. 

Leses (Schönberg, Sulemberk): 1 sóskút a községben. Mexrítés ideje : 1882. 

évi junius hó 3., délelőtt 11 órakor. Hőm. "C-ban: Lev. 25" ; víz 6252. Sűrű- 

ség : 10060. Lúgossági fok : 17-59. Szilárd alkatrész "/0-okban : 0-76. Chlortartalom 

"sokban : 0741. Jod és brom van benne. Ad 24 óra alatt 8-48 7/ folyadékot, 

melyben 6-44 Ag szilárd alkatrész van. Színtelen, gyengén kénkönenyszagú. Z. a. 

v. és h. e. m. oszt. szét. A vízoszlop magass. 079274. 

Szász-Vessződ (Zied, Veszeud): 1 sóskút az vakasztófa hegyv nyugati 

részén, a községtől Ny-ra 6 kilométernyire. Merítés ideje: 1882. évi junius hó 18., 

délután 5 órakor. Hőm. 9€-ban : Lev. 1750? ; víz 11725". Sűrűség : 170273. Szilárd 

alkatrész "/o-okban : 3"70. Chlortartalom "/0-okban: 2:02. Jod van benne. Sárgás 

színű és kénkönenyszagú. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. Mélysége 424, a vízoszlop 

magass. 37977. 

Szt.-Agóta (Agnethlén, Ágnittá) : 1 sóskút a községtől DK-re a Sós- 

hegyv nevű helyen. Mexrítés ideje : 1882. évi május hó 27., délelőtt 9 órakor. Hőm. 

9590-ban : Lev. 259 ; víz 9379. Sűrűség : 170114.Lúgossági fok : 109. Szilárd alkat- 

rész "/o-okban : 1766. Chlortartalom "/0-okban: 0-92. Jod- és bromtartalmú. Ad 

24 óra alatt 18700 9 folyadékot, melyben 29-88 g szilárd alkatrész van. Színtelen 

kénköneny szagú, kékes csapadékkal. Zár alatt nincs, fürdésre használják. 

5. Bólya-nagy-selyki járás. 

Hidegvíz ( Kaltwasser, Kelbázer) : 1 sósforrás a községtől 5 kilométernyire 

a c Valea putului sub cousteni gropile lui brinnei nevű hely délnyugati részén. 

Be van dugva. Nem használtatik. 

Nagy-Selyk (Markt-Schelken, Sejka máre): 1 sósforrás a községtől 2 kilo- 

méternyire a cSteinberg kosztyele podului nevű helyen. Nem használtatik, be 

van dugva, állítólag salétromos. 

6. Keresdi járás. 

Zoltán (Zoltendorf) : 1 sósforrás a községben. Nem használtatik. 

XIII. SÁROS MEGYE. 

1. Sirokai járás. 

Alsó-Sebes: 4 kút, 1 tó a községtől 2 kilométernyire rIzla fürdős név 

alatt. Amália, Ferdinánd, Lelesz, Ferencz kutai. Sűrűség: Csupán az Amália forrás 

tartalmaz PawrocsEK szerint túlnyomólag Na (I-t. Talált ehloralkali "/5-okban : 208. 

Ad 24 óra alatt 28-80 94 folyadékot. Gyógyezélokra használják. A kút mélysége 

5 "/, a vízoszlop magass. az Amália-, és Ferdinándkútban 1 "7, a Lelesz- és 

Ferenczkútban 2-5". 

Sóvár, Lipót-Akna : Vízzel elöntött volt sóbánya. Merítés ideje : 1882. évi 
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május hó 6., délután 3 órakor. Hőm. "C0-ban: Lev. 16-25"; víz 159. Sűrűség : 

12054. Lúgossági fok: 339, Szilárd alkatrész "/0-okban : 26-73. Chlortartalom 

"/o-okban : 15.41. Tartalma : Na, Ca, Mg, AlkO:, Fe, HCI, H2 501, CO2. Talált chloral- 

kali "/0-okban : 25-35. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban 94-83. Ad24 óra alatt : 

57000 M/ folyadékot. Főtt sót készítenek belőle. A Lipót-akna az 1571. és 1572. 

években 70 ölnyire agyagban és a-ontúl 11 ölnyire sótestben lett lemélyítve, mely 

feltalált sótömzs 1752. év ta.as-áig, a midőn a bánya sósvízzel lett elárasztva, 

bányászatilag lett kiaknázva ; azontúl pedig használtatik az aknában levő sósvíz 

évi 65.000 000 klg. főtt só termelésére. 

XIV. SZEBEN MEGYE. 

1. Szebeni járás. 

Hermány (Kastenholz, Kasolc) : 1 sósforrás a községtől D-re 400 méternyire 

az erdő és Hortobágy nevű patak között. Nem használtatik. 

2. Újegyházi járás. 

Szakadát (Szekedate) : 1 sóskút a templomtól Ny-ra 650 méternyire, a xBal- 

ter crapalius, nevű helyen. Merítés ideje : 1882. évi julius hó 5., délelőtt 9 órakor. 

Eőm. 9C-ban : hev. 21-:259 ;. víz 13759. Sűrűség : 10289. Húgossági fok: 4-4. 

Szilárd- alkatrész "/o-okban : 393. Chlortartalom "/0-okban : 2703. Ad 24 óra alatt 

0:56 74 folyadékot, melyben 2:20 Ag szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. 

Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 37979. 

3. Szerdahelyi járás. 

Szerdahely (Reussmark, Mierkur) : A Szerdahely és Kerekes közti legelőn, 

ha ásatik, sósvíz bugyog fel. A patakban van egy forrás, mely annak sós ízt ad. 

4. Nagy-disznídi járás. 

Czod (Zoodt, Szadu) : 1 sóskút a községtől DK-re "/4 órányira. Merítés ideje : 

1882. évi julius hó 9., délután 7 órakor. Hőm. "C-ban: Lev. 27509; víz 12-50". 

Sűrűség : 170222. Lúgossági fok : 8779. Szilárd alkatrész "/0-okban : 306. Chlortar- 

talom "/o-okban : 1774. Ad 24 óra alatt 0736 9/ folyadékot, melyben 1-10 A szilárd 

alkatrész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 377. 

Felek (Freck, Avrig) : 1 sóskút a templomtól Ny-ra 800 méternyire a cela 

sacra turas nevű helyen. Merítés ideje : 1882. évi julius hó 5., délelőtt 6 órakor. 

Hőm. "?€-ban : Lev. 150? ; víz 12509. Sűrűség : 170362. Lúgossági fok : 47-39. 5Szi- 

lárd alkatrész "/0-okban : 5"01. Chlortartalom "/0-okban : 296. Ad 24 óra alatt 0769 24 

folyadékot, melyben 3-45 szilárd alkatrész van. Színtelen, szagtalan. Z. a. v. és 

m. o. szét. A kút mélysége 4724"/. 

Fenyőfalva (Girelsau, Brád): 1 sóskút a községtől K-re. Merítés ideje : 
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1882. évi julius hó 5., délelőtt 10 órakor. Hőm. "0-ban: Lev. 23" ; víz 13"759. 

Sűrűség : 10165. Lúgossági fok : 1399. Szilárd alkatrész "/o-okban : 2:26. Chlor- 

tartalom "/0-okban: 136. Ad 24 óra alatt 0-5624folyadékot, melyben 1746 g 

szilárd alkatrész van. Színe nincs, kénköneny szagú. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. 

A kút mélysége 399. 

Nagy-Disznód (Heltau, Csisznádiá) : 1 sóskút, 1 forrás. A sóskúta községtől 

D-re a Galambvárs nevű helyen ; a forrás ettől D-re a .Rohrseichb patak partján. 

Merítés ideje: 1882. évi julius hó 9., délelőtt 10 órakor. Hőm. 9C-ban: Lev. 
31259 ; víz 117259. Sűrűség : 170846. Szilárd alkatrész "/o-okban : 11-47. Chlortarta- 

lom "/o0-okban : 6-69. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:-SO4, CO2. Talált chlor- 

alkali "/2--okban : 11714. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 97-12. Ad 24 óra alatt 

0-40 94 folyadékot, melyben 4.58 A szilárd alkatrész van. Színtelen, szagtalan. Z. a. 

h. e. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 2:5"9. 

Sellemberk (Schellenberg, Selimber) : 1 sóskút a templomtól D-re a cRohr- 

seichv nevű helyen. Merítés ideje : 1882. évi julius hó 9., délelőtt 7 órakor. Hőm. 

9€0-ban : Lev. 27509 ; víz 117259. Sűrűség : 11837. Lúgossági fok: 3:89. Szilárd 

alkatrész "/o-okban : 23-90. Chlortartalom "/o-okban : 14-11. Tartalma : Na, Ca, Mg, 

Fe, HCI, He 505, CO2. Talált echloralkali "/0-okban : 23-09. A szil. alk. chloralk. tart. 
"/0-okban : 96-61. Ad 24 óra alatt 0-39 9 folyadékot, melyben 9-32 4 szilárd alkat- 

rész van. Színtelen, szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 5"6877. 

XV. SZOLNOK-DOBOKA MEGYE. 

1. Deési járás. 

Bálványos-Váralja ( Ungurás) : 1 sóskút a községtől DK-re 1 kilométernyire 

a cBandos, patak jobb partján, a "Nádasréts nevü helyen. Merítés ideje : 1882. máj. 

hó 15., délután 6 óra. Hőm. 9"C-ban :Lev. 13:759 ; viz 8759. Sűrűség : 1.1338. Szi- 

lárd alkatrész "/o-okban : 18707. Chlortartalom "/o-okban : 10-70. Tartalma : Na, Ca, 

Mg, Fe, HCI, H-S0O41, CO. Talált ehloralkali "/0-okban : 17-34. A szil. alk. ehloralk. 

tart. " o-okban : 95796. Ad 24 óra alatt 2800 94 folyadékot, melyben 50596 Ag szilárd 

alkatrész van. Színe, szaga nincs. 7. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 

385, a vízoszlop magass. 18577. 

Csicsó-Mihályfalva (Mihájescsi) : 1 sóskút a község É-i részén, a aKásztárnis 

nevü helyen. Merítés ideje: 1882. junius hó 7., délelőtt 11 órakor. Hőm. "C-ban : 

Lev. 26-259 ; víz 117069. Sűrűség : 170820. Lúgossági fok : 9709. Szilárd alkatrész 

"/o-okban : 11706. Chlortartalom "/o-okban : 6-35. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, 

H:505, COe. Talált  chloralkali :"0-okban: 10-40. A szil. alk. echloralk. tart. 

"/0-okban : 94-03. Ad 24 óra alatt 12-00 // folyadékot, melyben 132:72 "4 szilárd 

alkatrész van. Színe, szaga nincs. Rozsdavörös csapadék. Z. a. v. és h. e. m. oszt. 

szét. A kút mélysége 3-5 ; a vízoszlop magass. 2:07/. 

Deés (Dés, Desiu) : 1 sóskút a várostól Ny-ra 80 méternyire a csóspatakv nevü 

helyen. Merítés ideje: 1882. julius hó 13., délelőtt 11 óra. Hőm. "€-ban : Lev. 

32509 ; víz 177509, Sűrűség : 11776. Lúgossági fok : 7799. Szilárd alkatrész "/o-ok- 

ban: 23:35. Chlortartalom "/o-okban: 13"72. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCl, 

H:S0s, CO2. Talált chloralkali "/9-okban : 22:54. A szil. alk. chloralk. tart. "/-okban : 
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96-53. Ad 24 óra alatt 14700 9f/ folyadékot, melyben 326-90 // szilárd alkatrész van. 

Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 2, a vizosz- 

lop magass. 0-809Y. 

Deésakna : A Józsetbánya talajvize, sósforrás. Merítés ideje : 1882. május hó 

30. délelőtt 9 óra. Hőm. 9C-ban : Lev. 21259 ; víz 17509. Sűrűség : 172051. Lúgos- 

sági fok : 289. Szilárd alkatrész "/o-okban : 26-53. Chlortartalom "/5-okban : 15"87. 

Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H-SO., CO2. Talált chloralkali "/o-okban: 25-48. 

A szil. alk chloralk. tartalma "/o-okban : 96-04. 

A cSzamosán Juony nevü huszártelken sóskút (gyűjtőkút több forrásból). 

Merítés ideje : 1882. május hó 30., délben 12 órak. Hőm. ?"C-ban : Lev. 32:50? ; 

víz 209. Sűrűség : 171236. Lúgossági fok : 9-6". Szilárd alkatrész "/o-okban : 16-52. 

Chlortartalom "/0-okban : 977. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2 504, CO2. Talált 

chlorkali "o-okban : 15-92. A. szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 96-36. Színe, szaga 

nincs, rozsdavörös csapadékkal. Zár alatt van, nem használtatik. 

Deésaknához tartozik továbbá a cKenderkúts, nevü dús forrásos helyis, 

ilyen nevü község azonban nincs. — Deésaknán van 13 sósforrás és ugyan- 

ennyi Kenderkúton. Deésaknán állami művelés alatt levő sóbánya van. Általában 

Deésakna vidéke el van árasztva mindenfelé sós forrásokkal. 

Kozárvár ( Kusdriorá) : 1 sóskút a sSzeretures nevü helyen, a községtől D-re 

585 méternyire, a Szamos folyó jobb partján. Merítés ideje: 1882. junius Ü. 

reggel 9 órakor. Hőm. 9C0-ban : Lev. 23-75" ; víz 109. Sűrűség : 170327. Lúgossági 

fok : 499. Szilárd alkatrész "/o-okban : 448. : Chlortartalom "/o-okban: 2:64. Tar- 

talma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2 501, CO2. Színe, szaga nincs. Z. a. v. és h. e. m. 

oszt. szét. A kút mélysége 3, a vízoszlop magass. 27. 

Mikeháza (Miká): 1 sóskút, 4 forrás a községtől 1-5 kilométernyire a 

cGyalu kitre rindurs nevü határrészben, a c Váleá szlátini, nevü patak balpartján. 

Merítés ideje: 1882. május hó 15-én, este 8 órakor. Hőm. 9(€-ban: Lev. 11-25? ; 

víz 12509. Sűrűség: 11777. Lúgossági fok: 5"19. Szilárd alkatrész "/o-okban: 

293:19. Chlortartalom "/o-okban : 13-59. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2 504, CO2. 

Talált chloralkali "/0-okban : 22:67. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 97-75. Ad 24 

óra alatt 20-00 9/ folyadékot, melyben 463-80 A szilárd alkatrész van. Színe, szaga 

nincs. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 2-5, a vízoszlop 

magass. 274. 

Retteg (Reteágu) : 1 sóskút a község DNy-i oldalán a Szamos folyó bal- 

partján, a községtől 1-5 kilométernyire. Merítés ideje: 1882. junius 10., reggel 

7 órakor. Hőm. "C€-ban : Dev. 17-50? ; víz 10-09. Sűrűség : 11646. Lúgossági fok : 

3:R9, Szilárd alkatrész "/o-okban: 21"63. Chlortartalom "/o-okban: 12-66. Tar- 

talma : Na, Ca, Mg,Fe, HCI, H2SOs, CO2. Talált chloralkali "/o-okban :21"06. A. szil. 

alk. chloralk. tart. "/0-okban : 97-35. Ad 24 óra alatt 20-00 94 folyadékot melyben 

432:60 fg szilárd alkatrész van. Színe, szaga nincs. Z. a. v. és h. e.m. oszt. szét. 

A kút mélysége 2:50, a vízoszlop magass. 15074. 

Szt-Benedek (Benedik) : 1 sóskút a községtől K-re 800 méternyire a, a Doszu 

nyos nevü helyen, a Nyires patak jobb partján. Merítés ideje : 1882. május hó 15., 

este 8 órakor. Hőm. 9790-ban : Lev. 1125? ; viz 12509. Sűrűség : 170416. Lúgossági 

fok : 13-89. Szilárd alkatrész "/0-okban : 5"70. Chlortartalom "/o-okban: 341. Tar- 

talma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:505, CO2, Talált echloralkali "/o-okban: 5"55. 
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A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 97737. Ad 24 óra alatt 12-50 9/ folyadékot, 

melyben 71-25 A szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. A kút mélysége 2, 
a vízoszlop magass. 17Y. 2. a. v. és h. e. m. oszt. szét. 

Szász-Nyires (Szász-Niresu) : 1 sóskút, 8 forrás. 

Soskút. A kút a községtől K-re 1 kilométernyire az vAkna fertálys nevü 

határrészben a Rondo patak bal partján. Merítés ideje: 1882. május hó 15., délután 

7 órakor. Hőm. "C-ban: Lev. 11-25" ; víz 109. Sűrüség : 12039. Lúgossági fok : 

10-89. Szilárd alkatrész "/0-okban: 26-42. Chlortartalom "/o-okban : 15775. Tartalma : 

Na, Ca, Mg, Fe, HCI, He 505, CO2. Talált chloralkali "/o-okban: 25-62. A szil. alk. 

chloralk. tart. "/0-okban: 96-85. Ad 24 óra alatt 20-00 94 folyadékot, melyben 

52840 Ag szilárd alkatrész van. Színe, szaga nincs. Z. a. v. és h. e. m. osztatik 

szét. A kút mélysége 4-5, a vízoszlop magass. 457074. 

A források az Aknás alja, Aknás torka, Régi akna, Aknás fertály, Sülyedt vár- 

alja nevü helyeken fekszenek. A patak jobb partján a patakon innen nagy sószikla 

van. A források egyenkint 1—5 94 folyadékot és 845744 Ag szilárd anyagot adnak, 

s szintén felügyelet alatt állanak. 

Szt-Margita (Szin Márgitá): 1 sóskút a község É-i részében a sMekel- 

csibas nevü hegy aljában, a patak jobb partján. Merítés ideje: 1882. junius hó 5. 

délelőtt 11 órakor. Hőm. " C-bán: Lev. 26-259 ; víz 11-25. Sűrűség: 1"2027. 

Lúgossági fok : 7"19. Szilárd alkatrész "/o-okban: 26-32. Chlortartalom "/o-okban : 

15"72. Tartalma Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H-SOs, CO2. Talált chloralkali "/o-okban : 

25-75. A szil. any. chloralk. tart. "/0-okban : 97-83. Ad 24 óra alatt 35-00 94 folya- 

dékot, melyben 921-20 Ag szilárd alkatrész van. Színe, szaga nincs. Z. a. v. és h. 

e. m. oszt. szét. A kút mélysége 1-5, a vízoszlop magass. 197. 

Vád (Kolostor-Vaád) : 3 sósforrás a község keleti részén a Szamos folyó 

balpartján a mederben. H. e. m. oszt. szét. Száraz időben használható csak, miután 

elönti a Szamos. 

2 / ,. 9 , LG jel 8ő 
2. Szamos-újvári járás. 

Boncznyires (Bonczu) : 1 sóskút, 7 forrás. A kút a községtől Ny-ra 0-5 kilo- 

méternyire a Szekulaj felé vezető úton ; 2 forrás a kúttól 200 méternyire ; 3 forrás a 

hegy túlsó oldalán Szék felé vezető úton K-re 75 méternyire ; 2 forrás a szemben 

levő hegyoldalon, 200 méternyire. 

Soóskút. Merítés ideje : 1882. augusztus hó 6., délelőtt 10 órakor. Hőm. 9790-ban : 

Lev. 202 ; víz 13759. Sűrűség : 170489. Lúgossági fok: 14-19. Szilárd alkatrész 

"/o-okban : 680. Chlortartalom "/o-okban : 402. Színe nincs, kénkönenyszagú, fekete 

csapadék. Z. a. v. ég h. e. m. oszt. szét. 

Hesdát ( Hesdátye) : 1 sóskút a községtől D-re, 3 kilométernyire a Székre 

vezető út mellett a völgyben. Merítés ideje: 1882. augusztus hó 6. Hőm. 9C-ban : 

Lev. 209; víz 13759. Sűrűség : 11732. Lúgossági fok : 389. Szilárd alkatrész "/o-ok- 

ban : 22:67. Chlortartalom "/c-okban : 1355. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, He 504, 

CO2. Színe, szaga nincs. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. 

Mikola (Nyikulá) : 1 sóskút a községtől Ny-ra 3 kilométernyire a hesdáti 

sóskút mellett. Merítés ideje: 1882. augusztus hó 6. délelőtt 10 órakor. Hőm. 

9060-ban : Lev. 19"50? ; víz 13759. Sűrűség : 171479. Lúgossági fok : 10-69". Szilárd 

alkatrész "/0-okban : 19"38. Chlortartalom "/o-okban : 11716. Tartalma : Na, Ca, Mg, 
ag aa 
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Fe, HCI, H-SOs, CO2. Talált cehloralkali "/2-okban : 18796.A szil. alk. chloralk. tart. 

"/o-okban : 97-82. Színe, szaga nincs. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. 

Néma : 1 sóskút a községtől K-re két kilométernyire. Be van omolva. Nem 
használtatik. 

Péterháza (Petriháza) : 1 sóskút a községtől É-ra, 500 méternyire a Szamos 

folyó jobb parti medrében. Merítés ideje: 1882. augusztus hó 6., délután 4 

órakor. Hőm. 9C€-ban : Lev. 22509 ; víz 18509. Sűrűség: 11032. Lúgossági fok : 
6739. Szilárd alkatrész "/o-okban : 140. Chlortartalom "/o-okban: 8-18. Tartalma : 

Na, Ca, Mg, Fe, HCl, H2SO4, C02. Talált chloralkali "/9-okban : 1370. A. szil. alk. 

chloralk. tart. "/o-okban : 97-85. Színe, szaga nincs. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. 

Szamosujvár (Armenierstadt, Gyerla) : 1 sóskút a Kérő felé vezető országút 

s a Szamos folyón át vezető hid alatta folyó medrében. Csak nagy szárazságban 

látható, állítólag telített. 

Szekuláj: 1 sóskút a községtől Ny-ra 1 kilométernyire a stobav nevü helyen. 

Merítés ideje : 1882. augusztus hó 7., délelőtt 9 órakor. Hőm. ?"€-ban : Lev. 20-09: 

víz 12:509. Sűrűség : 11204. Lúgossági fok: 14-99. Szilárd alkatrész "/o-okban: 

16-07. Chlortartalom "/o-okban : 967. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2 $04, CO2. 

Talált ehloralkali "/e-okban : 15-52. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 9838. Színe, 

szaga nincs. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. 

Szék (Sziku) : 2 sóskút, 6 sósforrás, 2 sóstó (1 fürdő). A 2 kút fekszik a 

várostól K-re egy kilométernyire az rAkna-tetőv nevü helyen ; a sóstó és két forrás 

az svAknatetőni ; a sósfürdő az cAlsó réten, ; 3 forrás a Gyulatelki út mellett a. 

várostól D-re. 

I. kút. Merítés ideje : 1882. augusztus hó 7., délelőtt 9 órakor. Hőm. 90-ban ; 

Lev. 21259 ; viz 14509. Sűrűség : 12042. Lúgossági fok : 649. Szilárd alkatrész 

"/o-okban : 26-34. Chlortartalom "/o0-okban: 15-75. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, 

HCI, H-SO:, CO2. Talált ehloralkali "/2-okban: 25-94. A szil. alk. ehloralk. tart. 

"/o-okban : 98-48. z 

II. kút. Merítés ideje : 1882. augusztus hó 7., délelőtt 10 órakor. Sűrűség : 

12027. Lúgossági fok: 5-59. Szilárd alkatrész "/o-okban: 26-23. Chlortartalom 

"/o-okban : 15-72. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2 501, 002. 

A kútak vize színtelen, a sóstó vize zöldes, a fürdőé sárgás és a 3 forrásé 

fekete csapadékkal bir. 

Széplak: 1 sóskút, 2 forrás. A kút a községtől 2 kilométernyire a Szamos- 

ujvár felé vezető úton; a források a kúttól 75, illetőleg 150 méternyire. Merítés 

ideje: 1882. augusztus 7., délelőtt 7 órakor. Hőm. "C-ban: Lev. 209? ; víz 13759. 

Sűrűség : 12049. Lúgossági fok : 9-4". Szilárd alkatrész "/o-okban : 26-48. Chlortar- 

talom "/o-okban : 1582. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, He 501, CO2. Talált chlor- 

alkali "/2-okban : 25-88. A szil. alk. chloralk. tart. "/o--okban : 97-73. Színe, szaga 

NÍNEH Zan Ni 

3. Nagy-ilondai járás. 

Dobrocsina : 2 sósforrás. 

I. A községtől K-re levő sósforrás. Merítés ideje : 1582. junius hó 31., dél- 

előtt 11. Hőm. "C€-ban : Lev. 21" ; viz 139. Sűrűség : 170089. Lúgossági fok : 7"29. 

Szilárd alkatrész "/0-okban : 1719. Chlortartalom "/s-okban : 069. Ad 24 óra alatt 
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800 9 folyadékot, melyben 9:52 4 szilárd alkatrész van. Nem használtatik. Édes 

vízi forrásokkal van körülvéve és ezek bele folynak. 

II. A községtől D-re a .Poduile popi lá gyálb hegy aljában, a Nagy-Szamos 

balpartján levő sósforrás. Merítés ideje : 1882. junius hó 31., délelőtt 11 órakor. 

Sűrűség : 170072. Lúgossági fok : 519. Szilárd alkatrész "/o-okban : 095. Chlortar- 

talom "/o-okban : 054. 

Tőkepataka (Váleá Grosilor) : 1 sóskút a községtől Ny-ra a cParcu szereturi, 

árok jobb partján. Merítés ideje: 1882. május hó 31. délután 1 órakor. Hőm. 

9060-ban : Lev. 28-75" ; víz 13759. Sűrűség: 10158. Lúgossági fok: 759. Szilárd 

alkatrész "/0-okban : 208. Chlortartalom "/o-okban: 1718. Ad 24 óra alatt 670094 

folyadékot, melyben 12-48 fg szilárd alkatrész van. Színe, szaga nincs. Z. a. V. és 

h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 1705, a vízoszlop magass. 1"7y. 

4. Betleni járás. 

Alsó-Ilosva (Ilisiuvá) : 1 sóskút a község keleti részén, az Ilosva patak bal 

partján a ckis Girlistyev nevü helyen. Merítés ideje : 1882. junius hó 11., reggel 

9 órakor. Hőm. 90-ban : Lev. 23259 ; viz 157759. Sűrüség : 170148. Lúgossági fok : 

6719. Szilárd alkatrész "/o-okban : 206. Chlortartalom "/o-okban : 1717. Tartalma : 

Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H25O4, CO2. Ad 24 óra alatt 20-00 4/folyadékot, melyben 

46-60 A szilárd aikatrész van. Színe, szaga nincs. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. 

A kút mélysége 3 ; a vizoszlop magass. 2". 

Alsó-Oroszfalu (Ruszu din zsosz): 1 sóskút a cPodulu szolometiuluis 

nevü. helyen. Merítés ideje: 1882. augusztus 14., délután 7 órakor. Hőm. 

90-ban : Lev. 25? ; víz 6259. Sűrűség : 170198. Lúgossági fok : 112". Szilárd alkat- 

rész "/o-okban : 2:70. Chlortartalom "/o-okban: 1"61. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, 

HCI, H2 505, CO2. Jodtartalmú. Ad 24. óra alatt 7792 94 folyadékot, melyben 21-42 Hg 

szilárd alkatrész van. Színe, szaga nincs. Rozsdavörös csapadék. Z. a. v. és h. e. m. 

oszt. szét. A kút mélysége 5, a vízoszlop 379. 

Apa-Nagyfalu (Nagyfáleu) : 1 sóskút a epi langa tons nevü helyen. Merítés 

ideje : 1882. augusztus hó 14., délután 5 órakor. Hőm. "C-ban : Lev. 30? ; víz 18759. 

Sűrűség : 170198. Lúgossági fok : 1159. Szilárd alkatrész "/o-okban: 2:67. Chlor- 

tartalom "/o-okban: 163. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:SO4, CO2. Jodtar- 

talmú. Ad 24 óra alatt 10-60 9/ folyadékot, melyben 28-30 A szilárd alkatrész van. 

Színe, szaga nincs. 2. a. v. és h. e. m. oszt. sz. A kút mélysége 4, a vízoszlop magass. 374. 

Árpástó: 1 sóskút a községtől 1 kilométernyire, DNy-ra a Sós; nevü 

helyen, a Szamos balpartján. Merítés ideje : 1882. junius hó 5., délután 7 órakor. 

Hőm. "0-ban : Lev. 22:50 ; víz 109. Sűrűség : 10194. Lúgossági fok : 6-4". Szilárd 

alkatrész "/o-okban : 2:69. Chlortartalom "/o-okban : 1755. Tartalma: Na, Ca, Mg, 

Fe, HCI, H:50O5, CO2. Ad 24. óra alatt 932 4 folyadékot, melyben 25-07 4 szilárd 

alkatrész van. Színe, szaga nincs. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 2, 

a vízoszlop 1"60"y. Édesvízi források veszik körül. 

Betlen ( Betleánu) : 1 sóskút, 2 forrás. A kút a cJutre ocnes nevü helyen. 

Az első forrás a kúttól K-re 300 méternyire ; a másik É-ra 125 méternyire. Merités 

ideje : 1882. augusztus hó 12., délben 12 órakor. Hőm. 9790-ban: Lev. 3125" ; viz 

17"50. Sűrüség : 172042. Lúgossági fok : 4619. Szilárd alkatrész "/s-okban: 26-35. 
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Chlortartalom "/0-okban : 15-38. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2 S01, CO2. Talált 

choraikali "/0-okban : 25-85. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-ban : 9810. Ad 24. óra alatt 

15"84.74 folyadékot, melyben 417738 A szilárd alkatrész van. Színtelen és szagta- 

lan. Z. a. v. és h. e. m. oszt. sz. A kút mélysége 2:65, a vízoszlop magass. 2:007V. 
A források be vannak dugva. 

Csicsó-Keresztúr (Czigeu-Kriszturu) : 1 sóskút axpatakon túb nevű helyen 

az Egres patak balpartján. Merítés ideje: 1882. julius hó 7., délután 2 órakor. 

Hőm. "C-ban : Lev. 309 ; víz 109. Sűrűség : 170579. Lúgossági fok : 12:6". Szilárd 

alkatrész "/o-okban : 7"88. Chlortartalom "/o-okban : 4749. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, 

HCI, H:504, CO02. Ad 24 óra alatt 25-00 9/ folyadékot, melyben 197-00 4 szilárd 

alkatrész van. Színe, szaga nincs. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 6 ; 

a vízoszlop magass. 4". 

Dögmező (Gyug): 1 sóskút, 2 forrás a községtől 1 kilometernyire, a 

c.Dimb uslatini hegy aljában és a xPareu szlátini" patak jobb partján. Merítés 

ideje : 1882. junius hó 11. délután 1 órakor. Hőm. 9C-ban : Lev. 23:75? ; viz 17"502. 

Sűrűség : 170725. Lúgossági fok : 7729. Szilárd alkatrész "/o-okban : 994. Chlortar- 

talom "/o-okban : 5777. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H-SOs, CO2. Talált echlor- 

alkali "/2-okban : 9:62. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 96-78. Ad 24 óra alatt 

20-00 4 folyadékot, melyben 198-80 "4 szilárd alkatrész van. Színe, szaga nincs. 

4. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 4, a vízoszlop magass. 27y. A for- 

rások óránkint 2—394 vizet adnak. 

Kentelke (Kindel, Kintyelek) : 1 sóskút a xPopona szlátiniv nevü helyen. 

Merítés ideje : 1882. augusztus hó 4., délután 4 órakor. Hőm. 9790-ban : Lev. 825? ; 

víz 6259. Sűrűség : 12004. Lúgossági fok : 539. Szilárd alkatrész "/0-okban : 25-89. 

Chlortartalom "/o-okban : 15-24. "Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:SO4s, CO2. 

Talált chloralkali "/o-okban : 25-49. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 9845. Ad 

24. óra alatt 5728 44 folyadékot, melyben 136-69 Ag szilárd alkatrész van. Színe, 

szaga nincs. Z. a. v. és h. e. m. o. sz. A kút mélysége 150, a vízoszlop magass. 171074. 

Középfalva (Tjuza) : 1 sóskút az eIntra gyálu szlátini si Dom szlátini, nevü 

helyen. Merítés ideje: 1882. augusztus hó 15., délelőtt 8 órakor. Hőm. "9€-ban : 

Lev. 309; víz 13-759. Sűrűség: 171809. Lúgossági fok: 57". Szilárd alkatrész 

"/o-okban: 23-66. Chlortartalom "/o-okban: 14-29. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, 

HCI, H2 805, CO2. Ad 24 óra alatt 12-00 94 folyadékot, melyben 283:92 Agy szi- 

lárd alkatrész van. Színe, szaga nincs. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 

335, a vízoszlop magass. 2:809y. 

Magosmart : 1 sóskút az xin Glodurv nevü helyen. Merítés ideje: 1882. 

augusztus hó 3., délután 4 órakor. Hőm. 9€-ban: Lev. 59 ; víz 8259. Sűrűség : 

170257. Lúgossági fok: 3-09. Szilárd alkatrész "/o-okban: 3-61. Chlortartalom 

"/o-okban : 1793. Tartalma : Na, HC1, H2:S04, 002. Talált chloralkali "/95-okban : 3"18. 

A szil. alk. chloralk. tart. "/5-okban : 8309. Ad 24 óra alatt 5"30 9 folyadékot. Színe, 

szaga nincs. 4. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélységel"-60, a vízoszlop 

magass. 14179. 

Magyar-Décse : 1 sóskút a község déli oldalán a .Sóss nevü helyen, a 

:hkétkúts patak jobb partján. Merítés ideje: 1882. auguszt. 7. délután 7 órakor. 

Hőm. "C-ban: Lev. 22:50" ; víz 11259. Sűrűség : 170616. Lúgossági fok : 3-89. 

Szilárd alkatrész "/0-okban : 838. Chlortartalom "/o-okban: 5"-05. Tartalma: Na, 
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Ca, Mg, Fe, HCI, CO2. Talált ehloralkali "/0-okban: 7-90. A szil. alk. chloralk. 
tart. "/0-okban : 94-26. Ad 24 óra alatt 20-00 9/folyadékot, melyben 167-60 hg 

szilárd alkatrész van. Színtelen és szagtalan. 7. a. v. és h. e. m. oszt. sz. A kút 

mélysége 3, a vízoszlop magass. 199. 

Málom (Malina) : 1 sóskút a községtől 2 kilométernyire az sIszakos; hegy 

aljában a cSzőllőpatak, nevü határrészben. Merítés ideje: 1882. junius hó 7 

délután 7 órakor. Hőm. "C-ban: Lev. 22:509; víz 11259. Sűrűség: 1"0426. 

Lúgossági fok : 6799. Szilárd alkatrész "/o-okban: 6-06. Chlortartalom "/o-okban : 

346. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, Sr, HC1, CO2. Ad 24 óra alatt 2300 94 folyadékot, 

melyben 139:38 /4 szilárd alkatrész van. Színe, szaga nincs. Z. a. v. és h. e. m. oszt. 

szét. A kút mélysége 3:5, a vízoszlop magass. 307. 

Nagy-Kalyán (Kajánu máre) : 1 sóskút, 2 forrás. A kút a községtől DK-re 

a ela Rupturuv nevü határrészben, a cCodriderev nevü hegy aljában, a két forrás 

DNy-ra a clá Szlátinmv nevü hegyoldalon fekszik. Merítés ideje : 1882. julius hó 11., 

délelőtt 11 órakor. Hőm. "C-ban: Lev. 23-25" ; víz 18759. Sűrűség: 11008. 

Lúgossági fok : 9:89. Szilárd alkatrész "/0-okban : 1358. Chlortartalom "/5-okban : 

818. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:504, CO2e. Talált ehloralkali "/o-okban : 

13-24. A szil. alk. chloralk. tart. "o-okban : 97752. Ad 24 óra alatt 25-00 94 folya- 

adékot, melyben 339:50 4 szilárd alkatrész van. Színe, szaga nincs. Z. a. v. és h. 

e. m. oszt. szét. A kút mélysége 1-5, a vízoszlop magass. 1-07V. A források 24 

óránkint 5—6 94 folyadékot adnak. 

Sajó-Keresztúr (Kreuz): 1 sóskút a rdupa gyálus nevü helyen. Merítés 

ideje : 1882. aug. 4., délután 3 órakor. Hőm. 9C-ban : Lev. 8259 ; víz 7709. Sürű- 

ség : 171976. Lúgossági fok : 67-19. Szilárd alkatrész "/o-okban : 25-63. Chlortartalom 

"/o-okban : 15-23. , Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2504, CO2. Talált chloralkali 

"/5-okban : 25-11. A. szil. alk. chloralk. tart. "/o-okban: 97-97. Ad 24 óra alatt 

530 4 folyadékot, melyben 128-91 Ag szilárd alkatrész van. Színe, szaga nincs, 

gyenge vörös csapadék. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 1790, a víz- 

oszlop magass. 17707. 

Sajó-Magyaros (Ungers, Megyerus) : 1 sóskút a xcValea kriskaonev nevü 

helyen. Megrítés ideje : 1882. augusztus hó 18., délután 7 óra. Hőm. 9€-ban : Lev. 

27"509 ; víz 13759. Sűrűség : 179829. Lúgossági fok : 116". Szilárd alkatrész "/o-ok- 

ban : 1114. Chlortartalom "/o-okban : 6771. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2 504, 

CO2. Talált chloralkali "/o-okban: 10-89. A szil. alk. ehloralk. tart. "/.-okban : 

97-75. Ad 24 óra alatt 10700 44 folyadékot, melyben 111-40 4 szilárd alkatrész van. 

Sárga színü, szaganincs. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 2:25, a vízoszlop 

magass. 21577. 

Sajó-Szt-András: 1 sóskút az elratványv nevü helyen. Merítés ideje: 

1882. augusztus hó 4., délután 5 órakor. Hőm. "C-ban : Lev. 8759 ; víz 6259. 

Sűrűség : 171965. Lúgossági fok : 969. Szilárd alkatrész "/o-okban: 25-51. Chlor- 

tartalom "/o-okban: 1500. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H25Os, CO2 Talált 

echloralkali "/o-okban : 24"89. A: szil. alk. chloralk. tart. "/o-okban : 97-57. Ad 24 

óra alatt 2:65 44 folyadékot, melyben 67-60 Ag szilárd alkatrész van. Színe, szaga 

nincs. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 190, a vízoszlop magass. 17707. 

Somkerék (Szintyeragu) : 1 sóskút a .Patatyius nevü helyen. Merítés ideje : 
Fo 

1882. augusztus hó 4., délelőtt 9 órakor. Hőm. "C-ban: Lev. 83-75"; víz 10-09. 

99 
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Sűrűség : 170598. Lúgossági fok : 10489. Szilárd alkatrész "/o-okban : 8722. Chlor- 

tartalom "/o-okban: 488. Ad 24 óra alatt 14740 9/ folyadékot, melyben 11836 g 

szilárd alkatrész van. Színe, szaga nincs. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút 

mélysége 3, a vízoszlop magass. 275". 

Szeszárma : 1 sóskút az cintre gyálu Zorgos si százsetu szlátiniv nevü helyen. 

Merítés ideje : 1882. augusztus hó 15., délelőtt 9 órakor. Hőm. 9€-ban: Lev. 

307 ; víz 159. Sűrűség : 11999. Szilárd alkatrészek "/o-okban: 25-87. Ad 24 óra 

alatt 850 94 folyadékot, melyben 219-89 4 szilárd alkatrész van. Kellemetlen 

szagú, sárgás folyadék. Valószinüleg trágyával volt betömve. Z. a. v. és h. e. m. 

0. szét. 

Virágos-Berek (Sirágu) : 1 sóskút Ny-ra a falu végén a .Strajas nevü árok 

mollett. Merítés ideje: 1882. augusztus hó 4., délelőtt 7 órakor. Hőm. 90-ban: 

Lev. 59; víz 7509. Sűrűség: 10246. Lúgossági fok: 2:89. Szilárd alkatrész 

9/5-okban : 366. Chlortartalom "/o-okban : 2707. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, 

H-S04, CO02. Ad 24 óra alatt 500 74 folyadékot, melyben 18-33 A szilárd alkat- 

rész van. Színtelen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 240 ; 

a vízoszlop magass. 18999. 

5. Kékési járás. 

Bőd (Bogyu): 1 sóskút a xcváleá szerátás nevü helyen. Merítés ideje : 

1882. augusztus hó 14., délután 4 órakor. Hőm. "7€-ban : Lev. 30-07 ; víz 187759. 

Sűrűség : 170394. Lúgossági fok: 449. Szilárd alkatrész "/0-okban: 539. Chlor- 

tartalom "/o-okban: 327. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, CO. Jod van benne. 

Talált ehloralkali "/0-okban: 466. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 86-45. 

Ad 24 óra alatt 12:00 74 folyadékot, melyben 64-65 4 szilárd alkatrész van. Szín- 

telen és szagtalan. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 3"30; a víz- 

oszlop magass. 3"009V. 

Császári (Cseszáre) : l sóskút a községtől K-re egy kilométernyire a etobas 

nevű helyen. Merítés ideje: 1882. augusztus hó 7., délelőtt 11 órakor. Hőm. 

9290-ban : Lev. 21-25" ; víz 13759. Sűrűség: 170120. Lúgossági fok : 6-79. Szilárd 

alkatrész "/o-okban: 158. Chlortartalom "/o-okban : 0791. Tartalma : Na, Ca, Mg, 

Fe, HCI, CO2. Jod van benne. Színtelen és szagtalan. Z.a. v. és h. e. m. oszt. szét. 

Fekete-Lak (Laku) : 1 sóskút a faluban. Merítés ideje : 1883. augusztus 11. 

délelőtt 10 órakor. Hőm. 9"€-ban : Lev. 25? ; víz 157. Sűrűség: 170199. Lúgossági 

fok : 7719. Szilárd alkatrész "/o0-okban : 241. Chlortartalom "/o-okban: 17-41. Jod- 

tartalmú. Ad 24 óra alatt 10-50 94 folyadékot, melyben 25-30 "4 szilárd alkatrész 

van. Színtelen, kénköneny szagú. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. 

Vasas-Szt-Iván: 1 sóskút a községtől Ny-ra a .Szt.-Egyedv nevü tónál. 

Merítés ideje: 1882. augusztus hó 7. délelőtt 11 órakor. Hőm. "9€-ban: Lev. 

21259 ; víz 13759. Sűrűség: 1"1015. Lúgossági fok: 11"69". Szilárd alkatrész 

"/o-okban : 153. Chlortartalom "/o-okban : 0790. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCl, 

CO2. Jodtartalmú. Színe, szaga nincs. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. Az üveg- 

ben fekete csapadék volt kénköneny szaggal, mi valószínüleg bomlás eredménye. 
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XVI. TORDA-ARANYOS MEGYE. 

1. Tordai járás. 

Indal: 1 sóskút a községtől É-ra 1 kilométernyire a c Kopacseluv nevű hegy 

DNy-i részén, a völgy ÉK-i oldalán. Merítés ideje : 1882. september hó 21., délelőtt 

7 órakor. Hőm. "€-ban : Lev. 22:509 ; víz 13759. Sűrűség : 10103. Lúgossági fok : 

14. Szilárd alkatrész "/o-okban : 1730. Chlortartalom "/s-okban : 07-69. Ad 24. óra alatt 

40-00 94 folyadékot, melyben 52-00 // szilárd alkatrész van. Szín és szag nélkül. 

A kút mélysége 3, a vízoszlop magass. 2:35"7V. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. 

Magyar-Peterd (Petrid) : 1 sóskút a községtől ÉNy-ra 1 kilométernyire a 

cCseusa indiosus nevű hegy tövében a völgy B-i részén. Merítés ideje : 1882. szep- 

tember hó 21., reggel 8 órakor. Hőm. "C-ban : Lev. 209 ; víz 159. Sűrűség : 170218. 

Szilárd alkatrész "/o-okban : 310. Chlortartalom "/0-okban : 165. Ad 24 óra alatt 

907 9 folyadékot, melyben 28-11 xy szilárd alkatrész van. A kút mélysége 

348 ; a vízoszlop magass. 30077. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. Szagtalan és 

színtelen. 

Mikes (Mikus) : 1 sóskút a községtől DK-re 2 kilométernyire a cGrujv nevű 

hegy tövében, a sós verőfény, fatla moraturi nevű völgy déli részén. Merítés 

ideje : 1883. november hó 21., délután 2 órakor. Hőm. "C€-ban: Lev. 10? ; víz 

109. Sűrűség : 171953. Lúgossági fok : 629. Szilárd alkatrész "/o-okban : 25-43. Chlor- 

tartalom "/o-okban : 15705. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:-SO4, CO. Talált 

chloralkali "/2-okban : 25-05. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban: 98-48. Ad 24. 

óra alatt 50-00 4folyadékot, melyben 1271-50 "4 szilárd alkatrész van. Szín és 

szag nélkül. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 232; a vízoszlop magass. 

29-32". Fürdésre használtatik. 

Puszta-Csán : 1 sóskút a községtől 4 kilométernyire K-re a cSirinezs nevű 

helyen, a Nyilak, dülő alján. Merítés ideje: 1883. nov. hó 22., délelőtt 9 órakor. 

Hőm. "C-ban : Lev. 2509; víz 8759. Sűrűség : 170791. Lúgossági fok : 349. Szilárd 

alkatrész "/0-okban : 11714. Chlortartalom "/o-okban: 6-44. Jodtart. Ad 24 óra 

alatt 50-00 94 folyadékot, melyben 557-00 "4 szilárd alkatrész van. Szín és szag 

nélküli, rozsdavörös csapadékkal. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 2:63 ; 

a vízoszlop magass. 15599. 
Torda (Thorenburg, Turdá). Az 1870. évben felhagyott felső sóbánya-tele- 

pen egymástól csekély távolságban a beomlott régi sóbányák felett léteznek sós- 

tavak : a) a dörgő, b ) a fürdő, c) a kis, d) a kénkő-sóstó. Ezen sóstó-csoporttól 

DK-re 2 kilométer távolságban az úgynevezett srómai bányákv térségén, egy fen- 

síkon léteznek a rómaiak által mívelt, még az ősi időkben beomlott sóbányák felett 

következő sóstavak: e) a fürdő, f) a nyolczas (a 8 számhoz való hasonla- 

tosságánál fogva így nevezve), 9) a két kisebb sóstó és 4) a kigárdozott köz- 

ségi sóskút. Mind ezen sósvizek konyhasó-tartalmukat az alattok levő sótömzs- 

ből nyerik. A római bányák fensíkjának alján van iz) a sóspataki sósforrás, mely az 

előbbi sóskútból kifolyó sósvizet hozza a völgyben a földszinre. A római bányák 

sósvízcsoportjától távol vannak k) a czondrapal-i és 1) a botorom-i kisebb sós- 

források. 1 
Az a), b), c), d) alatti sóstavak a várostól napkeleti irányban, a szöllő- 
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dombon túl, a felhagyott felső sóbánya-telepen léteznek. Az e), f),g) alatti sós- 

tavak és a 4) alatti sóskút a várostól délkeletnek, a :római bányáknak nevezett 

fensíkon léteznek. Az 2 ) alatti sósforrás a Martalja nevű szőllőhegy alján van egy 

só-őrház mellett. A /) alatti sósforrás a várostól északkeleti irányban 6 kilo- 

méternyire a Hosszuvölgy és Ördöngős nevű kaszálók között lapályon a keleti 

vasút virágosvölgyi állomásától 1 kilométer távolságban van. Az 17) alatti 

kisebb sósforrás a k) alatti forrástól nem messze a botorom nevű határrészben, 

a völgy aljában a pataknak szélén van. 

Az a) tó sós vizének színe sárgás és zavaros, mert a felette tornyosuló sárga 

agyagos föld még mindig bele omlik. A b), c), d) sóstavak vizének színe tiszta, és 

mind a négy tó szagtalan vizének íze tiszta sós . Az e), f), g) sóstavaknak 

nagyon lankás, tehát esővizes szélei békanyállal vannak meglepve; mélyebb 

részeiben azonban az előbbi sós tavakhoz hasonló minőségű, de kevesebb konyha- 

sót tartalmazó sós víz van. Ezen sós tavak érdekes állatvilágjukról is ismeretesek. 

A h ) alatti sóskút, mert fedve, tehát az esővizektől mentesítve vagyon, a legtisztább 

színű, izű és szagtalan, konyhasó tartalomra nézve pedig az előbbiekhez hasonlítva 

a leggazdagabb sósvíz. Az z ) sósforrás, mint az elébbi 4) sóskútnak természetes 

kiágazása, vizéhez hasonló minőségű. A k ), 1) sósforrások az. alatta 2-—-3 méter 

mélységben fekvő sótömzs hátán folyva, az ezt fedő sárga agyagföldben bugyog- 

nak. fel, vizök a sok mindenféle fertőztetéstől zavaros, keserű sós, büzhö- 

dött szagú. 

Az a), b), c), d ) alatti sós tavakat közvetlenül a sótömzsnek fedő anyaga, 

t. 1. a kék pala és a sárga agyag környezi; ezektől 100—200 méter távolságra 

vannak a gipsz és anhydrit tömeges kőzetek kibuvásai. 

Ezen sós tavaknak víztömege csak nagy esőzések és száraz időjárás alatt vál- 

tozik, t. 1. növekedik vagy apad. E sós tavaknak mélysége a ) 40 méter, 0 ) 36 méter, 

c) 20 méter, d) 12 méter. Az e), f), g), h), 1) alatti sós tavakat, sós kútat és sós 

forrást hasonlóan kék pala és sárga agyag környezi, illetőleg fedi. Az e), f), g ) alatti 

sós tavak mélysége 4—16 méter. Mind ezen sós tavak fürdésre használhatók, de 

kényelem tekintetéből leginkább a b) és e) tavak használtatnak erre; mellettök 

meglehetős kényelmes fürdő és öltöző helyiségek vannak berendezve. 

Az a) tó a köznép által használtatik fürdésre. A d) tónak iszapja nagyobb 

jodtartalma miatt állítólag csúzos bántalmak ellen nagyon jó hatással iszapfür- 

dőnek használtatik. A 2.) sóskút 3 méter mély és űrmérete 15 köbméter. Télen 

nyáron 24 óra alatt egyszer telik meg sós vízzel, melyből csak is Torda város 

lakosainak hetenkint 2 napon a megállapított sós vízmennyiségek a kir. pénz- 

ügyőrség felügyelete alatt kiadatnak. Ezen kút felett levő faszin-épület foly- 

tonosan kettős zár alatt van. Az i) sósforrás e fensíkon levő sóskútból a 

földszin alatt folyik a fensík aljára, hol az agyagrétegek közül kibúván a közelben 

levő Aranyos folyó egy mellékárkába leszivárog. A k) és 7) kisebb sós források 

sós mocsárokat képeznek, és felügyelet alatt vannak. 

Sóskút. Merítés ideje : 1882. szeptember hó 21., délután 5 órakor. Hőm. 90- 

ban : Lev. 2125? ; víz 177509. Sűrűség : 172053. Szilárd alkatrész "/o-okban : 26-49. 

Chlortartalom "/o-okban: 15-72. Talált ehloralkali "/0-okban: 26-0. A szil. alk. 

ehloralk. tart. "/o-okban : 98-05. 
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Kénköves sóstó. Merítés ideje: 1882. szeptember hó 25., délután 6 órakor. 
Hőm. "0-ban : Lev. 15? ; víz 177509. Sűrűség : 170424. Szilárd alkatrész "/o-okban: 

343. Chlortartalom "/0-okban : 5"65. 

2. Mezőségi járás. 

Mező-Nagy-Csán (Csánu máre) : 1 sóskút, 1 sósforrás a községtől DNy-ra 

12 kilométernyire a c Virágos völgyv nevű helyen ; a kút feneke sótömzs. Merítés 

ideje : 1882. szeptember hó 22., délelőtt 10 órakor. Hőm. 9790-ban : Lev. 21725" ; víz 

16259. Sűrűség : 12039. Szilárd alkatrész "/o-okban : 26-39. Chlortartalom "/9-ok- 

ban : 1557. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2S0O4, CO2. Talált chloralkali "/0-okban : 

25794. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 98729. Ad 24 óra alatt 33-00 94 folya- 

dékot, melyben 870-87 //g szilárd alkatrész van. Szín és szag nélküli. Z. a. v. és h. 

e. m. o. szét. A kút mélysége 2:59 ; a vízoszlop magass. 179299. 

3. Maros-ludasi járás. 

Oláh-Dellő (Dileu-máre) : 1 sóskút a községben. Merítés ideje : 1882. junius 

hó 14., este 9 órakor. Hőm. "C-ban : Lev. 21-25? ; víz 13759. Sűrűség : 170093. 

Lúgossági fok : 1899. Szilárd alkatrész "/0-okban: 1721. Chlortartalom "/0-okban : 

0-66. Sárgás színű, kénköneny szagú. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. 

XVII. TORONTÁL MEGYE. 

1. Antalfalvai járás. 

Baranda : Álló víz. Mexítés ideje : 1883. aagusztus hó 24., délelőtt. Hőm. 

90-ban : Lev. 28-25" ; víz 217259. Sűrűség: 10097. Szilárd alkatrész "/o-okban : 

134. Chlortartalom "/o-okban: 049. Zavaros folyadék, sok szenet és vassót tar- 

talmaz. 

Oppova : Álló víz. Merítés ideje : 1883. aug. 24., délelőtt. Hőm. ?C-ban. Lev. 

28259; víz 222. Sűrűség : 170047. Lúgossági fok : 27707. Szilárd alkatrész "/o-okban : 

0-64. Chlortartalom "/5-okban : 07-26. Jod nyomai. 

XVIII. UDVARHELY MEGYE. 

1. Udvarhelyi járás. 

Atya : 1 sóskút az catyai malmon alóli részv nevű helyen, a Korondról Felső- 

Sófalvára vezető úttól 1200 méternyire. Ad 24 óra alatt 20-00 94 folyadékot. 7. a. 

v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 2 ; a vízoszlop magass. 1579. 

Korond : 1 sóskút, 12 forrás. A sóskút fekszik a községtől É-ra, a korondi 

fürdőtől 820 méternyire, a Felső-Sófalvára vezető úttól 1170 méternyire ; 1 sósforrás 

— ez nyilt és szabad fürdőnek használják — a xLeshegyvalján, a Miklós; vize jobb 

partján az országút mellett ; 2 forrás fekszik a Felső-Sófalvára vezető úttól balra; 

6 forrás jobbra a sborvizen alóli részes nevet viselő lapályon. Az utóbbiak a sLes- 

281 
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hegyv oldalán ; egy forrás fekszik a sNagyszékv hegy oldalán, egy a c Verespatak, 

mellett ; egy pedig a c.Kopasz hegyv oldalán fekszik. 

Sóskút. Merítés ideje: 1883. évi junius hó 6., délután 5 órakor. Hőm, 

90-ban : Lev. 21:259; víz 159. Sűrűség : 11362. Lúgossági fok : 63-49. Szilárd alkat- 

rész "/o-okban : 18-03. Chlortartalom - "/0-okban : 10-51. Jod és brom van 

benne. Ad 24 óra alatt 45094 folyadékot, melyben 81-13 szilárd alkatrész 

van, Színtelen. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 1-77 ; a vízoszlop 

magass. 16079. 

Forrás. cCsigadombs nevű helyen. Merítés ideje : 1883. évi junius hó 26., 

délután 7 órakor. Hőm. 9790-ban : Lev. 209 ; víz 159. Sűrűség : 171333. Lúgossági 

fok : 75-89. Szilárd alkatrész "/o-okban : 17-58. Chlortartalom "/o-okban : 10-31. Jod 

és brom van benne. Ad 24 óra alatt 14-40 / folyadékot. 

Küküllő-Keményfalva: 1 sóskút a község déli részén a templomtól 

300 méternyire. Merítés ideje: 1882. évi augusztus hó 13., délelőtt 10 órakor. 

Hőm. 9"90-ban : Lev. 31-25" ; víz 159. Sűrűség : 170457. Szilárd alkatrész "/o-okban : 

646. Chlortartalom "/0-okban : 377. Jod van benne. Ad 24 óra alatt 620 94 folya- 

dékot, melyben 40-05 /4g szilárd alkatrész van. Színtelen. Z. a. v. és h. e. m. oszt. 

szét. A kút mélysége 2:30 ; a vízoszlop magass. 177599. 

Parajd : S sósforrás. 

I. a csóháts keleti oldalában, a kath. temetőtől 300 méternyire. 

II. a .Sóhát, oldal ÉK-i részén, a ref. templomtól 375 méternyire. 

III. a .Sóhát, keleti oldalán fekvő forrástól ÉK-re 112 méternyire. 

IV. a Fűrész, oldal É-i részén Parajdtól Ny-ra 112 méternyire. 

V. A Fűrész, oldal D-i részén Parajdtól 225 méternyire. 

VI. a parajdi sóbánya mellett, (a bányafürdő-forrás). 

VII. A bányán a Korond folyótól 7"50 méternyire. 

VIII. az úgynevezett c$eke oldal, déli részén a Korond vizétől 30 méternyire. 

c [Fűrész oldali forrásv. Merítés ideje : 1883. évi julius hó 7., délelőtt 10 óra- 

kor. Hőm. "90-ban: Lev. 28759; víz 12:509. Sűrűség: 11731. ILúgossági . fok : 

9749. Szilárd alkatrész "/o-okban : 22-77. Chlortartalom "/o-okban : 13-56. Ad 24 óra 

alatt 21-60 94 folyadékot, melyben 491-83 Ag szilárd alkatrész van. Felügyelet alatt 

áll ; egy forrás fürdőnek használtatik. 

II. Hollós oldali forrás. Merítés ideje: 1883. évi julius hó 7., délelőtt 

11 órakor. Hőm. 90-ban : Lev. 32509 ; víz 159. Sürűség : 12059. Lúgossági fok : 

359. Szilárd alkatrész "/0-okban : 26-64. Chlortartalom "/o-okban : 15-68. Ad 24. óra 

alatt 100-80 9 folyadékot, melyben 2685-31 4 szilárd alkatrész van. 

Székely-Udvarhely : 1 sóskút, 2 sósfürdő a ref. templomtól D-re 2 kilo- 

méternyire. Merítés ideje: 1882. évi augusztus hó 6., délután 3 órakor. Hőm. 

90-ban : Lev. 18759 ; víz 15"759. Sűrűség : 170447. Lúgossági fok : 6:89. Szilárd 

alkatrész "/0-okban : 6730. Chlortartalom "/o-okban : 367. Jod és brom van benne. 

Ad 24 óra alatt 7720 9/ folyadékot, melyben 15-36 "4 szilárd alkatrész van. Színe, 

szaga nincs. Z. a. v. ég h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 320; a vízoszlop 

magass. 24077. 
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2. Homoródi járás. 

Abásfalva (Abasfáleu) : 1 sóskút, 1 forrás a község É-i részén, a templom- 

tól 300 méternyire. Merítés ideje: 1882. évijulius hó 28., délelőtt 8 órakor. 

Hőm. 20-ban : Lev. 27-50? ; víz 12759. Sűrűség : 11268. Szilárd alkatrész "/ook- 

ban : 16-93, Chlortartalom "/o-okban : 10-26. Ad 24 óra alatt 6-50 9f/folyadékot, 

melyben 110-04 "4 szilárd alkatrész van. 

Darócz (Draas, Drászu): 1 sóskút a községben. Merítés ideje: 1882. évi 

julius hó 27., délután 4 órakor. Hőm. 9C0-ban : Lev. 3375" ; víz 16"259. Sűrűség : 

170219. Lúgossági fok: 939. Szilárd alkatrész "/0-okban: 33-02. Chlortartalom 

"/0-okban : 1777. Jod van benne. Ad 24 óra alatt 6710 9// folyadékot, melyben 1:95 F/g 

szilárd alkatrész van. Színtelen. 7. a. v. ég h. e. m. o. szét. A kút mélysége 2:65"9. 

Felső-Rákos (hákesu din szusz) : 1 sóskút a cNádass, nevű völgyben a köz- 

ségtől B-ra, 2:25 kilométernyire. Merítés ideje : 1882. évi augusztus hó 12., délelőtt 

9 órakor. Hő. 9"C-ban : Lev. 28-75"; víz 159. Sűrűség: 10522. Lúgossági fok: 

419. Szilárd alkatrész "/o-okban : 7712. Chlortartalom "/0-okban: 4707. Ad 24 óra 

alatt 4750 94 folyadékot, melyben 32-14. "4 szilárd alkatrész van. Színe, szaga nincs. 

Z. a. v. és h. e. im. oszt. szét. A kút mélysége 279. 

Homoród-Almás : 1 sóskút a község D-i részén, a Homoród árka közelé- 

ben. Merítés ideje : 1882. évi augusztus hó 2., délelőtt 10 órakor. Hőm. 9€-ban: 

Lev. 259 ; víz 12509. Sűrűség : 171073. Lúgossági fok : 6719. Szilárd alkatrész "/o-ok- 

ban: 1471. Chlortartalom "/0-okban: 8:59. Tartalma: Na, Ca, Mg, We, HCI, 

H:5041, COz. Talált chloralkali "/0-okban : 14-34. A szil. alk. chloralk.tart. "/0-okban : 

97748. Ad 24 óra alatt 6-50 9/ folyadékot, melyben 95-61 "4 szilárd alkatrész van. 

Színe, szaga nincs. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A vízoszlop magass. 4". 

Homoród-Karácsonfalva : 1 sóskút, 1 sósforrás. A sóskút a községtől DK-re 

2"/a kilométernyire a; gyógyforrás a cCsüsz bükk; erdő alján a sóskúttól D-re 

500 méternyire van. 

Soskút. Merítés ideje : 1882. évi augusztus hó 2., délután 7 órakor. .Hőm. 

90-ban : Lev. 23-75" ; víz 159. Sűrűség : 170307. Lúgossági fok : 32:9. Szilárd alkat- 

rész "/o-okban : 426. Chlortartalom "/o-okban : 2:23. Ad 24 óra alatt 7700 9(/folya- 

dékot. Színe nincs. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A vízoszlop magass. 1"5"Y. A for- 

rás fürdésre használtatik. 

Homoród-Keményfalva : 1 sóskút a község D-i részén, a templomtól 

400 méternyire. Merítés ideje : 1882. évi julius hó 28., délelőtt 7 órakor. Hőm. 

C-ban: Lev. 26259; víz 13759. Sűrűség : 171853. Szilárd alkatrész "/o-okban : 

24-14. Chlortartalom "/0-okban : 14-55. Tartalma: Na, Ca, Mg, HCI, CO:. Talált 

chloralkali "/o-okban : 23-96. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 99-25. Ad 24 óra 

alatt 360 24 folyadékot , melyben 86-90 A szilárd alkatrész van. Színtelen, kén- 

köneny szagú. Z. a. v. és h. m. oszt. szét. 

Homoród-Lövéte: 1 sóskút a község felső részében, a templomtól 

600 méternyire. Merítés ideje: 1882. évi augusztus hó 6., délután 3 órakor. 

Hőm. "C-ban : Lev. 16259; víz 11259. Sűrűség: 11915. Lúgossági fok: 7-29. 

Szilárd alkatrész "/o-okban: 24797. Chlortartalom "/0-okban : 15708. Tartalma: Na, 

Ca, Mg, HCI, H2SOs, CO2. Talált chloralkali "/5-okban : 24-79. A szil. alk. chloralk. 
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tart. "0-okban : 99723. Ad 24 óra alatt 450 94 folyadékot, melyben 112:36 4 szilárd 

alkatrész van. Színtelen. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A vízoszlop magass. 2:5"y. 

Homoród-Oklánd: 1! sóskút a községtől K-re, 4 kilométernyire a, c Bika déli 

oldalán. Merítés ideje : 1882. évi julius hó 29., délelőtt 11 órakor. Hőm. ?€-ban: 

Lev. 259 ; víz 11259. Sűrűség: 10253. Lúgossági fok: 6-5?. Szilárd alkatrész 

"/0-okban : 355. Chlortartalom "/0-okban : 1796. Ad 24 óra alatt 2:60 94 folyadékot, 

melyben 9:23 4 szilárd alkatrész van. Színtelen. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút 
mélysége 145 ; a vízoszlop magass. 0559. 

Homoród-Recsenyéd: 1 sóskút a községtől K-re, a Bakos hegy oldalán, a 

templomtól 2 kilométernyire. Merítés ideje: 1882. évi julius hó 31., délután 

7 órakor. Hőm. 9C-ban: Lev. 259 ; víz 11259. Sűrűség :. 170771. Lúgossági fok : 
859. Szilárd alkatrész "/o-okban : 10-60. Chlortartalom "/o-okban : 6-15. Ad 24 óra 
alatt 1770 96 folyadékot, melyben 18-02 Ag szilárd alkatrész van. Színe, szaga nincs. 

Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 0-55 ; a vízoszlop magass. 0-55?Y. 

Homoród-Szt-Márton : 1 sóskút, 1 sóstó. A sóskút a községben ; a sóstó a 

község Ny-i részén az országút mellett van. Merítés ideje : 1882. évi julius hó 28., 

reggel 10 órakor. Hőm. 90-ban: Lev. 32-50? ; víz 16259. Sűrűség : 171602. Lúgos- 

sági fok : 489. Szilárd alkatrész "/0-okban : 2108. Chlortartalom "/o-okban : 12:34. 

Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:S04, CO2. Jod van benne. Talált chloralkali 

"/o-okban : 20-19. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 95-77. Ad 24 óra alatt 6-10 964 

folyadékot, melyben 128-58 /4 szilárd alkatrész van. Színtelen. Z. a. v. és h. e. m. 

o. szét. A kút mélysége 4 ; a vízoszlop magass. 2407. 

Homoród-Szt.-Pál: 1 sóskút, több forrás. A sóskút a községtől DK-re 1-5 

kilométernyire ; a források a .Tarhegyv aljában fekszenek. Merítés ideje: 1882. 

évi julius hó 26., délután 7 órakor. Hőm. 9"0-ban : Lev. 317259 ; víz 12:502. Sűrű- 

ség : 11732. Lúgossági fok : 115". Szilárd alkatrész "/0-okban : 22:76. Chlortartalom 

"/o-okban: 13-65. Ad 24 óra alatt 67-00 94 folyadékot, melyben 136-56 A szilárd 

alkatrész van. Színtelen. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A vízoszlop magas-sága 35". 

Homoród-Szt-Péter : 1 sóskút a községtől K-re, 1:15 kilométernyire a 

cTarhegyv aljában. Merítés ideje: 1882. évi julius hó 7., délután 6 órakor: 

Hőm. 9C0-ban : Lev. 28-75? ; víz 177509. Sűrűség: 10757. Lúgossági fok: 11-49. 

Szilárd alkatrész "/o-okban: 10.30. Chlortartalom "/0-okban: 6-09. Tartalma: Na, 

Ca, Mg, Fe, HCI, H2 501, CO2. Ad 24 óra alatt 4"50 94 folyadékot, melyben 46-35 Hg 

szilárd alkatrész van. Színtelen. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A vízoszlop magas- 

ÁGA ZH 

Homoród-Ujfalu : 1 sóskút a községtől Ny-ra 1 kilométernyire. Merítés ideje : 

1882. évi augusztus hó 10., délelőtt 8 órakor. Hőm. "C-ban: Lev. 25-09 ; 

víz 147509. Sűrűség : 179056. Lúgossági fok : 7779. Szilárd alkatrész "/o-okban : 0-76. 

Chlortartalom "/o-okban : 0742. Ad 24 óra alatt 6720 94 folyadékot, melyben 471 Hg 

szilárd alkatrész van. Színtelen. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 3; 

a vízoszlop magass.3"/. 

Homoród-Városfalva : 1 sóskút a községtől b-ra, 1-9 kilométernyire. Merí- 

tés ideje : 1882. évi augusztus hó 27., délután 6 órakor. Hőm. "C€-ban : Lev. 28775" ; 

víz 13259. Sűrűség : 170192. Szilárd alkatrész "/o-okban : 261. Chlortartalom "/o-ok- 

ban : 1754. Ad 24 óra alatt 5-40 9f/ folyadékot, melyben 14-09 "fg szilárd alkatrész 

van. Színtelen. Z. a. v. ég h. e, m., oszt, szét. A vízoszlop magass. 594. 
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Szász-Zsombor (Sommerburg, Simburszászek) : 1! sóskút a községtől D-re 

2500 m-.nyire. Merítés ideje : 1882. évi augusztus hó 9., délután 3 órakor. Hőm. 

90-ban : 2375? ; víz 11,259. Sűrűség : 1.1172. Lúgossági fok: 829. Szilárd alkat- 

rész "/o-okban : 15-78. Chlortartalom "/0-okban : 931. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCl, 

H: SOs, CO2. Talált chloralkali "/0-okban : 15706. A szil. alk. chloralk. tart. "/0-okban : 

98-17. Ad 24 óra alatt 315 94 folyadékot, melyben 49-70 / szilárd alkatrész van. 

Színtelen. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A. vízoszlop magass. 17599. 

Vargyas : 1 sóskút a községtől Ny-ra 4 kilométernyire a cBikahegyv nevű 

helyen. Merítés ideje: 1882. évi julius 29., délelőtt 9 órakor. Hőm. 9€-ban : 

Dev. 23:759 ; víz 159. Sűrűség: 10525. Lúgossági fok: 419. Szilárd alkatrész 

9/9-okban : 7"14. Chlortartalom "/o-okban : 411. Tartalma: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, 

H:504, CO2. Ad 24. óra alatt 6-65 94 folyadékot, melyben 47-AS fg szilárd alkatrész 

van. Színtelen. Z. a. v. és h. e. m. oszt. szét. A kút mélysége 27979. 

3. Kereszturi járás. 

Alsó-Boldogasszonyfalva (Boldogájé) : 1 sóskút a községtől EK-re, a tem- 

plomtól 176 kilométernyire. Merítés ideje: 1882." évi augusztus hó 25., délután 

3 órakor. Hőm. "0-ban: Lev. 36-25? ; víz 15759. Sűrűség: 170103. Szilárd alkat- 

rész "/o-okban : 1742. Chlortartalom "/0-okban : 064. Ad 24 óra alatt 4720 94 folya- 

dékot, melyben 5-96 "4 szilárd alkatrész van. Színtelen, kénköneny szagú, barna 

csapadékkal. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. 

Fiatfalva : 1 sóskút, több forrás, 1 sósfürdő. A kút a községtől ÉK-re 2 kilo- 

méternyire ; a források a fürdő közelében vannak. Merítés ideje : 1882. évi augusztus 

hó 25., délután 3 órakor. Hőm. 90-ban : Lev. 30" ; víz 18-759. Sűrűség: 1"0496. 

Lúgossági fok : 5729. Szilárd alkatrész "/0-okban: 6-82. Chlortartalom "/o-okban : 

401. Jod van benne. Ad 24 óra alatt 6"80 9/ folyadékot, melyben 46-37 "4 szilárd 

alkatrész van. Színtelen. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A vízoszlop magass. 12279. 

Székely-Keresztur (Szitás-Keresztur) : 1 sóskút a községtől DK-re 2:5 kilo- 

méternyire. Merítés ideje: 1882. évi augusztus hó 25., délután 3 órakor. Hőm. 

9060-ban : Lev. 309 ; víz 177509. Sűrűség : 171016. Lúgossági fok :1"69. Szilárd alkat- 

rész "/o-okban : 1378. Chlortartalom "/o-okban : 5724. Tartalma : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, 

C02. Jod és brom van benne. Talált chloralkali "/o-okban : 12:30. A szil. alk. chloralk. 

tart. "/0-okban : 88745. Ad 24 óra alatt 7700 94 folyadékot, melyben 96-46 fg szilárd 

alkatrész van. Színtelen. Z. a. v. és h. e. m. o. szét. A kút mélysége 1777, a víz- 

oszlop magass. 172277. 

XIX. UNG MEGYE. 

1. Bereznai járás. 

Szolya (Sólya) : 2 forrás a cRoszul, nevű völgyben. Merítés ideje : 1882. évi 

május hó 24., délelőtt 10 órakor. Hőm. "C-ban : Lev. 159; víz 10-759. Sűrűség : 

10068. Szilárd alkatrész "/o-okban : 0778. Chlortartalom "/o-okban : 07-46. Ad 24 óra 

alatt 14-40 9(/ folyadékot, melyben 11-23 4 szilárd alkatrész van. Szín és szag 

nélkül. A főforrás csatorna által az Ung folyóba vezettetik. 
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XX. ZEMPLÉN MEGYE. 

1. Sátoralja-újhelyi járás. 

Gercsely (Gecsely) : 1 sóskút a községtől ÉNy-ra 2 kilométernyire az .Ugrós 

puszta közelében. Merítés ideje : 1882. évi május hó 7., reggel 9 órakor. Hőm. 

90-ban : Lev. 20-07 ; víz 11259. Sűrűség : 170092. Szilárd alkatrész "/o-okban : 118. 

Chlortartalom "/0-okban : 0436. Ad 24 óra alatt 1"50 94 folyadékot, melyben 177 Hg 

szilárd alkatrész van. Színe, szaga nincs, háztartásban használják. A kút mély- 

sége 3 ; a vízoszlop magass. 199. 

Velejte (Velyáti) : 2 sóskút a községtől Ny-ra. Merítés ideje : 1882. évi május 

hó 7.; reggel 8 órakor. Hőm. "C€-ban : Lev. 18759 ; víz 12:509. Sűrűség: 10014. 

Szilárd alkatrész "/0-okban : 07125. Chlortartalom "/o-okban : 07059. Nyáron kiszárad. 

2. Gálszécsi járás. 

Magyar-Izsép (Zsipov) : 1 sóskút a községtől Ny-ra 4 kilométernyire. Merítés 

ideje : 1882. évi május hó 7. Hőm. "9C-ban : Lev. 26-26" ; víz 159. Sűrűség: 170111. 

Szilárd alkatrész "/o-okban: 1757. Chlortartalom "/o-okban : 07597. Háztartásban 

használják. A kút mélysége 899. 

3. Varannói járás. 

Alsó-Hrabócz : 1 sósforrás a községtől É-ra 300 méternyire, a ssósvízs patak 

balpartján, a cVereskőv nevű hegy aljában. Merítés ideje: 1882. évi október 

hó 9., délben. Hőm. 90-ban : ev. 23759 ; víz 17509. Sűrűség : 10025. " Szilárd 

alkatrész "/o-okban : 0731. Chlortartalom "/0-okban : 0-158. Ad 24 óra alatt 400 94 

folyadékot, melyben 1-24 A szilárd alkatrész van. 

Sókút : 1 forrás a cSzuzoviczav hegy aljában. (Szuzoviczai forrás.) Merítés 

ideje: 1882. évi május hó 1., délelőtt 9 órakor. Hőm. 9€-ban: Mov. 237595 

víz 17509. Sűrűség : 170140. Szilárd alkatrész "/o-okban : 1786. Chlortartalom "/0-ok- 

ban: 0798. Ad 24 óra alatt 11294 folyadékot, melyben 208 "4 szilárd alkatrész 

van. A forrás be van falazva, azonban a fal körül három nyiláson folyik ki. 

HORVÁTORSZÁG. 

ZÁGRÁB MEGYE. 

TF OZOVAV S TAP ÜS: 

Ó-Slankamen (Slankamen stari) : A cHanjacav nevü forrás. Merítés ideje : 

1882. aug. 2-án d. e. 11 ó. Hőm. "€-ban : Lev. 25? ; víz 177509. Sűrűség : 10050. 

Lúgossági fok : 459. Szilárd alkatrész "/o-okban: 0-76. Chlortartalom "/0-okban : 

0-39. Ad 24 óra alatt 31"700 9 folyadékot, melyben 240-92 "4 szilárd alkatrész 

van. Színtelen és szagtalan. Háztartásban és gyógyezélokra használják, 
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Manáru — Malomárka. 
Marktschelken — Nagy-Selyk. 
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Maros- Szent-György . --- ---  --- 

Maroseni-Borgó — Borgó (Marosiani-). 
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Martiasna — Mirkvásár. 

Mediloceni — Közép-Borgó-. 

Megyereá — Magyaró. 

Megyerus — Sajó-Magyaros. 

Meneradea — Monora. 
Mettersdorf — Nagy-Demeter. 

IVSZOZÍKOVDÉNY EZRET ez EM SEOSZEDI 
MeRO-ádarast ", estate a 412 

ÜTéző Nagy: CsSáNn  eszéa etászet kezt AN ÁZ 

Mező-Őr — Őrmező. 

MTEZŐ-ISÁMSONT rezet sza Ez 432 

Mező- Szent-György 242 zenem ze 06 
Mierkur — Szerdahely. 

Mihalczfalva Kner 393 

Mihájescsi — Csicsó- rhatytüyav 

Mihálczá — Mihalczfalva. 

Mihályfalva (Csicsó) — Csicsó-Mihályfalva. 

Mihálytelke (Szent-) — Szent-Mihálytelke. 

Miká — Mikeháza. 

YALE KESZEN ENNE Ó a e ee gákessgáig FAL 

TVTRIGES S zt na ERT EGSÉSBOSTELY 5 433 
MG Á Ta SEBES egek gettót bibék 1 
Mikluden — Kis-Iklód. 

Mikus — Mikes. 

Minarken — Malomárka. 

KEZNEL ÉLTE 9 ES SEK AES ZS e 422 

Mizsloceny — Közép- Borgói 3 
Mokodu — Makod. 

HÁG Ez ES Kt KS eze jdr he 

NYENO TATE e eaa eszét ts e 393 
JTA ÁRT E Dean Ag ER ee Ésa AE ge nnéé 45 

VVAZÉGSOT ÚJ BÚ ÉS ZA EE KEZSZOB 

LV ZT NON ÉGGN aZ ea AE et AZ ÜSS 

INGET AS ÉNYŐGL MEZ ÉSÉBEN SRE 425 

NA NGSÉ s, azek a SANT E NBR VE VEZESSE HAT S3 

NAGY ZEITNJE ss ESNE EVE 411 

Nagyfáleu — KANYE ÉT 

Nagy Tale nézz EE TNSSN e e. 991 

Nagyfalu (Apa) — Apa-Nagyfalu. 

Vagy:Tda " zza TESTEN A ee 409 
EVEN atása E 
ÜL ZDBLY ÍS: azt at E SZESZES 425 

VEGY DOLAÍ a - zaza EYE 28 422 

Nemegye (Magyar-) — Mugyát - Nemegye. 

Neresznyicze — Alsó-Nereznice. 

Nereznicze (Alsó-) — Alsó-Nereznicze. 

Nereznicze (IVelső-) — Felső-Nereznicze. 

Neécz  - os zt o a e et E 398 

Neu-Schinka — Uj-Sinka 

Néma ak E ása A AREA 

Németi (Oláh- jé - SÖT NEKÖM 

Nieder-Hidisch — Alsó-Idecs. 

Nima — Néma. 

Novoszelica — Felső-Nereznice. 

Nusifáleu — Nagyfalu. 

Nyágorá — Nyágova. 

INTEL ÜTE EN EZREN TK ESA ESÉST ENE e 

Nyárád- HÁ ÁLÉGÉT sága tét 
Nyikulá — Mikola. 

Nyimisa ungureászká — Magyar-Nemegye 

Nyimtyisi — Oláh-Németi. 

Nyires (Boncz-) — Bonczu-Nyires. 

Nyires (Szász-) — Szász-Nyires. 

Nyiresu — Szász-Nyires. 

420 

416 

Odorhellen — Székely-Udvarhely. 

Oderheiu — Székely-Udvarhely. 

Ognisorá — Kis-Akna, 

Oklánd (Homorod-) — Homorod-Oklánd. 

Okna — Vizakna. 

Okná Deésuluy — Deésakna. 

Okna Sugatagu — Akna-Sugatag. 

OLÁNÁTDÁTY AN SA EZRÉNÉÉKE TÉS EE e aZ 

NKP DET az Gástáat BESÁRTE MESE a ltzéeő 435 

Oláh-Karácsonfalva teat ertene ák 
VI TEGTOSN TT Z TREES ÖT Ze TA NEK SEB 396 

Onci — Deésakna. 

ÖODTOVÁSA ese árát Pe eaz NE E SEAT 

ÜTOSZZL ÁGOST ÉSE ENE NAT BE te SEN 414 

Oroszfalu (Maros) — Alsó-Oroszfalu. 

Orosz-Patak — Orosz-Idecs. 

Oroszfalu (Alsó-) — Alsó-Oroszfalu. 

Oroszfalu (Görgény) — Görgény-Orosz- 

falu. 

Orsova (Görgény) — Görgény-Orsova. 

Oroszi (Felső-) — Felső-Oroszi. 

ÖsStankamen iség áz NOS 

Őrmező Sega ét AES egere áé rk A 409 

SEAT aján ENE see ez keeg én 510 

FaTÓn 2 ST geg et ee nz 442 

Passbusch — Paszmos. 

ESÉNTŐS LAT SZÉ KEK STT e ze PANIO 

AG VI ndi meze, eiázáe atesett AS 409 

Patak (Szász-) — Szászpatak. 

Páreu — Paro. 

Péntek (Szász-) — Szász-Péntek. 

Persány : ereleee moj its 402 
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Persianu — Persány. 

TELEK ÍZ ezet E 

Petrid — Magyar-Peterd. 

Petriháza — Péterháza. 

Pintyik — Péntek (Szász-). 

Polhora (Árva-) — Árva-Polhora. 

Porumbak (Alsó-) — Alsó-Porumbak. 

Porumbáku din zsosz — Alsó-Porumbak. 

Potok — Orosz-Idecs. 

Prund (Borgó-) — Borgó-Prund. 

EÜSZÜAZ SÁT NSZ ASE Sr ese 

Rakesu din zsosz — Alsó-Rákos. 

Rákos (Alsó-) — Alsó- Rákos. 

Rákos (Felső-) — Felső-Rákos. 

Rákesu din szuosz — Felső-Rákos. 

Rangeldorf — Héningfalva. 

Recsenyéd (Homorod-) — Homorod- 

Recsenyéd. 

Repsz — Kőhalom. 

Reteágu — Retteg. 

ML GBÓJ e EAN ZATA 2 MÁ SZENK EE ADB 

Reussen — Szeretfalva. 

Reussmarkt — Szerdahely. 

Reussischdorf — Görgény-Oroszfalu. 

Rogy — Röd. 

Rohrbach — Nádpatak. 

Rona de zsoszu — Alsó-Róna. 

Róna (Alsó-) — Alsó-Róna. 

Róna (Felső-) — Felső-Róna 

ELOTÁSZET ss utes áazz gáz zás al SATU 

Röőd — Röd 

Ród ÁDER ESEL ÉT e e 409 

Rusava — Görgény-Orsova. 

Ruszu din zsosz — Oroszfalu (Alsó-). 

Ruszu de muntye — Maros- Oroszfalu. 

Sabenicza — Görgény-Sóakna. 

Sajó- Keresztúr SEN ESSel Tt 

ILJOSZVTÁGYAT SZÉN EME ze ety SZÁR 

Sajó-Szent-András — ..- éz 431 

Salz — Sófalva. 

Salzburg — Vizakna. 

Sámsond (Mező-) — Mező-Sámsond. 

IVOTT ÜLVVG szasa Öt i (az 820 áz DÜ 

Háros (Magyar-Kis) — Magyar-Kis-Sáros. 

Schürschken — Magyar-Kis-Sáros. 

Schellenberg — Sellemberk. 

Schenk-Klein — Kis Sink. 

Schergid — Nagy-Cserged. 
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Schinka-Neu — Sinka (Uj-). 

Schinka (Új-) — Új-Sinka. 

Scholten — Szász-Csanád. 

Schönberg — Leses. 

Sebes-Alsó — Alsó-Sebes. 

Seiburga — Zsiberk. 

Seimesdorf — Simontelke. 

Sejka mare — Nagy-Selyk. 

Selimber — Sellemberk. 

IBELLEMDÉT KE SES EZ SEN ET se 425 

Selyk (Nagy-) — Nagy-Selyk. 

Seprőd goz tökt a ae ete él 

Seussa — Sékely-Sóspatak. 

Siberga — Zsiberk. 

Siberk — Zsiberk. 

Simburszászek — Szász-Zsombor. 

DNONRUK8 ? "Zs esetet tése sé 397 

Simontyelek — Simontelke. 

Sink (Kis-) — Kis-Sink. 

Sinka nove — Új-Sinka. 

Sinksorá — Kis-Sink. 

Sirágu — Virágos-Berek. 

Sofáleu — Sófalva. 

Solya — Sókút. 

BOMorék? aza. asz ZD Sas ER 

Sommerburg —- Szász-Zsombor. 

EGGY EE e EDE a KEZE 440 
Sólya — Szolya. 

Sóakna (Görgény-) — Görgény-Sóakna. 

Sófalva za FÁS a RAbEEzte EKE LENKE 497 

DONALD A ZTA ez SA ESETERE TO 
DÖSMEZŐ — 27 E LART SÉRTSE 403 

Sóspatak (Székely-) — Székely-Sóspatak. 

Sóvár EA ze AE EZT ABEZKEEENKAZB 

DOVÁTAU "AZ e AG EVE ÁE SEEK 

Stein — Garád. 

Stenna — Garád. 

Streitfort — Mirkvásár. 

Sugatag-Akna — Akna-Sugatak. 

Sukk — Alsó-Zsuk. 
Snulemberk — Leses. 

Sulyatyelek — Gyulatelek. 

jos ető KATA KONTNKSR ENEK SSE ET a esen fe ate 

Szadu — Czod. 

JOZAKAN Át" ZYZ e ze MSEZ Et 424 

Szakál (Erdő-) — Erdő-Szakál 

SZAMOST alva; : aan est E e aa zá09 

BEGOS- ÚJVÁN ESZÉK SZENES eat 428 
Szaráta — Szeráta. 

Száltelek sza GLADE SZAROS ee 412 



HELYSÉGMUTATÓ." 447 

La 

NZELSze (RAN ezt elet) o NSB 

Szász- Nircsu — Szász -Nyires. 

DRÜSZANVÜhese ke ket Ae szt Wo 427 

Szászpatak ESVE zt Sze ESET; 

ISZŰSZA ÖNÉ ezei ee S 400 

Szászz banto Kozs Ezt okt ST) 

ZÁS ZS ÚT ÜL ISZ e o 422 

ISZÁSZZKESSZÓT zzz zabla S TOBBEN 

DR ASESZÍSOMÓOR; 1 zez t ÁST 9 439 

Szeuka — Szőkefalva. 

Szekál — Erdő-Szakál. 

MRBÁS GE als, zza SRERTSÁ 7: AB 394 

Szekedate — Szakadát. 

Szekuláj ev ges SEESKET eke tán: 428 

Szelistye (Felső-) — Felső-Szelistye. 

IZONEZÁJOVA SE edit s u S 4253 
Szt-András (Sajó-) — Sajó-Szent-András. 

Szént-Benédek a Maag attó 5 119496 

Szent-György (Maros-) — Maros-Szent- 
György. 

Szent - György (Mező-) — Mező - Szent- 

György. 

Szent-Imre (Görgény-) — Görgény-Szent- 

Imre. 

MZGTLSLSEBÁN A Sze eze e e sag ÁÓ 

Szent-Iván (Csitt-) — Csitt-Szent-Iván. 

Szent-Iván (Vasas-) —Szent-Iván- Vasas. 

TOZ OZ ÁL AE GJ ÜL OSAN EZ ES NESÉN ee 427 
Szent-Márton (Homorod-) — Homorod- 

Szent-Márton 

Szent: NMihálytelke--- ze a 416 
Szent-Miklós (Betlen-) — Betlen-Szent- 

Miklós. 

Szent-Pál (Homorod-) — Homorod-Szent- 

Pál. 

Szent-Péter(Homorod-)— Homorod-Szent- 

Péter. 

Szent-Pál (Kerellő-) — Kerellö-Szent- Pál. 

DZOV TÁ ES N S EZZN ETT KEST E S 402 

Szerdahely SEL SANT IR SET NEE 1 ADA 
Szereczel — Szeretfalva. 

EZEKET ÜVDO vk ELEMEZZE NÉESE ai te 398 

Szeszárma ej Me és e AS esést b 

Szeuká — Szőkefalva 

JB TBE een s LIZÁT. "! 498 

KÖZEL ET ESRTŰT sa NEK ERE 439 

Székely-Sóspatak s ALI 
Szekely- Udvarhely EE ETTE 436 
Széplak e szegély e) 

Szépviz (Csik-) — Csik-Szépviz. 

Sziku — Szék. 

Szin-Benedik — Szent- Benedek. 

Szin-Margit — Szent-Margita. 

Szin- Mihály — Szent-Mihálytelke. 

Szint-Mikleus — Betlen-Szent- Miklós. 

Szintyeragu — Somkerék. 

Szin-Zsors — Mező-Szent-György. 

Szlankamen (0-) — Szlankamen stari. 
Szlatina (Akna-) — Szlatinka. 

Szlatina — Akna-Szlatina. 

ISZLVÜTÜSAS Met a e 418 

ISZLÁMOT ATA Zn szt tt et evbe érsek 
Szlátiorá — Szlatinka. 

Szolovesztru — Oroszfalu (Gőrgény-) 

SZÓLJ TÉN ea ET ER 78 A ÉYMEROTÉSE E ee SE 439 
Szováta — Ilyésmező-Szováta. 

Szókefalva 25 Arsak set kaégetses 
Szpetak — Patak (Szász-). 

Szuszény (Borgó-) — Borgó-Felső. 

404 

Talaborfalva RAER IE ESBNTKT 8 421 

Tatárbükk — Csik-Szépviz. 

Tate szeztés SES T) ORR ES S EADSZYA 
Tereblya — Talaborfalva. 

Terptyiu — Törpény. 

Teuri — Tóhát. 

Thorenburg — Torda. 

Tiha (Borgo-). 

áláztima e Ars 

Tjirileu — Kerüllő. 

Tjuza — Középfalu. 

IRÓ KOLL Ez tk zta AT le E EE 411 

Tóhát 2 zkt ee Be Szat rt Esz Ő 

TNOTTÜJJ LN SZERK E ZET EZT 3 416 

Torda E AM ES es A elk ett 5; 

Torja (Alsó-) — Alsó-Torja. 

Totoju — Taté. 

IE ÓheD átala s 

TTOTDETVZEZEt áz Ér Ves 

Treppen — Törpény. 

Troschen — Drassó. 

Turdá — Torda. 

TŰÜTÓ E Eg ts 3 

S egszt el 429 

A AAS 

za 394 

Udvarhely (Székely-) — Székely-Udvar- 

hely 

Ugra. IE SS dát ezet [dd A0D 

Ugra (Szász-) — Szász-Ugra. 

Ujfalu (Homorod-) — Homorod-Ujfalu 

ÜSS an a NEZ EZT e éz tá, LÁOD, 
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Ujvár (Szamos-) — Armenierstadt, Gyerla. 

Ungers — Sajó-Magyaros. 

Ungra — Szász-Ugra. 

Unguras — Bálványos-Várallja. 

Urasa din szusz — Felső-Oroszi. 

Urászuá din zson., — Alsó-Oroszi 

Vadulu monasteria — Vaád (Kolostor-). 

Vajola ék B ÉS ss (eáK es 410 

Vargyas szet yeztáutsáz ne 439 
[ZGSAS ASZOTT VÁN a szet sze za ga AB 
LYA TESSEN EEEN e esete JÉ ő 427 

Váleá Grosilor — Tőkepataka. 

Vámosalt áltatja stkezézaáet ans száksezza 404 

Városfalva (Homorod-) — Homorod- 

Városfalva. 

Veilan — Vajola. 

Vela-Vajola. 

előte ts te tát ázást sen keszen zése 
Velyáti — Velejte. 

Vessződ (Szász-) — Szász-Vessződ. 

Veszeud — Szász - Vessződ. 

Veszeud — Vessződ (Szász-)- 
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Vidrátszeg ska sz s átt ze SL S 
VITÁAJOSZBETE [e kget szi E testi 432 

Köga ze BENE E MESÉT ESÉSE A as 0 

Vizakna SRE ea A PETE: 392 

Vojla — Vajola. 

Vulyhuvci — Irholcz. 

Wallendorf — Aldorf. 

Weilau — Vajola. 

Weisskirch — Fejéregyháza. 

Zákesdorf — Szekás. 

Zied — Szász -Vessződ. 

OVLÁNU a ZEN ee Bé e 423 

Zoltendorf — Zoltán. 

Zoodt — Czod. 

ZSÜDENe NK area jazz gp ae WA 

Zsipor — Magyar-Izsep. 

Zsombor (Szász-) —Szász-Zsombor. 

Zsuk (Alsó-) — Alsó-Zsuk. 

Zsuk (Felső-) — Felső-Suk. 

Zsuku diu szusz. — Felső-Zsuk. 

Zsuku diu zsusz — Alsó-Zsuk. 
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A TTSZEEEL ELEN JÓ Ú BE RSEÉZTN GEN 
DER IM 

FÖLDTANI KÖZLÖNY 
MITGETHEILTEN 

ORIGINAL- AUFSATZE UND VERHANDLUNGEN. 

XVII BAND. BT SEPTEMBER—NOVEMBER, 4-1 HEPT, 

DIE SALZOUELLEN UNGARNS, 

IM AUFTRAGE DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT 

UNTERSUCHT UND BESCHRIEBEN 

Dr. S. FISCHER. 

(Mit einer Karte.) 

JE 

EBinleitung. 

In der am 1. December 1880 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses 

der Gesellschaft machte Herr Joser BERNATH einen Vorschlag von grosser 

Wichtigkeit. Er beantragte, die Gesellsehaft möge das hohe kel. ung. Finanz- 

ministerium ersuchen, auf ámtlichem Wege die, auf die in Ungarn vorkom- 

menden Salzguellen und Salzbrunnen bezüglichen Daten einzusammeln, die 

dann der Gesellschaft zur fachgemöássen Bearbeitung übergeben werden mögen. 

Dieser Antrag wurde angenommen und zur sicheren und beguemeren 

Beschaffung der nöthigen Daten besondere Fragebogen angefertigt. 

Das hohe kel. ung. Finanzministerium erfüllte bereitwilligst das An- 

suchen der Gesellschaft und übergab die von ihm üámtlich eingeforderten 

Berichte der Gesellschaft zur ferneren Verfügung.?" 

X Im Namen des Ausschusses fühle ich mich verpflichtet, dem hohen kel. 

ung. Finanzministerium für die eifrige Unterstützung, die es dem Unternehmen der 

Gesellschaft so wie der Arbeit unseres Mitgliedes, Herrn Dr. S. FISCHER gnüdigst zu 

Theil werden liess; ferner dem hohen kgl. ung. Ministerium für Handel, Industrie 

und Landwirthschaft, welehes ebenso, wie das vorher erwüáhnte hohe Ministerium 

einen Theil der Kosten der Drucklegung dieser Arbeit gnüdigst bestritt, auch an 

dieser Stelle unseren tiefst gefühlten Dank auszusprechen. 
Dr. M. STAuUB, e. Secretár. 

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 29 
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Mit der wissenschaftlichen Bearbeitung des eingegangenen Materials 
betraute der Ausschuss der Gesellschaft in seiner am 15. Jánner 1882 abge- 

haltenen Sitzung den Schreiber dieser Zeilen. 

Die eingelangten Fragebogen waren aber zur Ausführung der Arbeit 

nicht genügend und es mussten neue, erlüuterndere Anweisung gebende 

Bogen ausgesendet und das hohe kgl. ung. Finanzministerium auffs neue 

ersucht werden, es möge gnüdigst gestatten, dass ich mich auf diesen neuen 

Fragebogen aussehliesslich aut solche elementare Fragen beschránke, deren 

Beantwortung den betreffenden Organen keine Schwierigkeit bereiten wird; 

zur Durchfuhrung der schwierigeren Arbeit möge aber das hohe Ministerium 

gestatten, dass von jeder Ouelle 2 Flaschen mit dem Salzwasser derselben 

gefüllt, behufs der von mir durchzuführenden Bestimmung der Dichtigkeit 

und der fixen Bestandtheile, eingesendet werden mögen. 

Im Laufe meiner Untersuchungen habe ich mich aber nicht blos auf 

das specifische Gewicht und die fixen Bestandtheile beschránkt, sondern 

nach Bestimmung des Chlorgehaltes auch die Alcalicitát bestimmt, so wie 

auch die gualitative Prüfung einzelner Bestandtheile unternommen; noch 

spüter bestimmte ich auch für einzelne wichtigere Salzwásser den Chlor- 

alkaligehalt nach dem Gewichte." 

5 Imstructiton zur Ausfüllung der auf die ungarlándischen Salzguellen  bezüglichen 

Fragebogen. 
Für jede Gemeinde, bei welcher ein Salzwasser vorkommt, ist ein besonderer 

Fragebogen zu benützen. 

1. In die erste Rubrik kommt der ümtliche Name der Gemeinde nebst nöherer 

Bezeichnung ihrer Lage der politiscehen Eintheilung nach. 

2. In die zwette Rubrik setze man die Zahl der bei der betreffenden Gemeinde 

vorkommenden Salzwüsser u. z. mit der genauen Angabe, ob Ouelle? (Wasser mit 

deutliehem Ausflusse aus der Berglehne) oder ob Brunnen? (stehendes Wasser mit 

unterirdiscehem Zu- und Abfíluss) oder mit Wasser erfüllte, eingestürzte oder ver- 

lassene Salzgrube? 

3. In der dritten Rubrik ist die Lage jeder einzelnen Ouelle u. s. w. genau 

anzugeben, damit die Verwechselung der einzelnen OGuellen u. s. w. unmöglieh gemacht 

werde und die in dieser Beschreibung vorkommenden Ouellen u. s. w. jederzeit wieder 

auffindbar seien. 

4. In der vierten Rubrik ist Folgendes aufzuzeichnen: Wurden die Xuellen 

u. s. w. schon Írüher untersucht und durch wen? Wann und wo wurde das Resultat 

der Untersuchung mitgetheilt? Besitzt der Brunnen oder die Ouelle, eventuell das 

Terrain derselben keinen besonderen Namen? Wie tief ist der Brunnen? Wie hoch 

ist die Wassersüule in demselben? Welche Verwendung findet das Wasser? Im 

Haushalte oder zu Heilzwecken? Steht es unter behördlieher Sperre und Controle? 

5. In der fünften Rubrik ist die Wassermichtigkeit der Ouelle oder des 

srunnens anzugeben. Diese Messung ist bei Gelegenheit der Vertheilung des Wassers 

ausznführen (nach Liter oder einem dort übliehen Maasse). Es ist ferner anzugeben, 

innerhalb welcher Zeit der Wasserspiegel im Brunnen seine ursprüngliche Höhe 

erreicht; ferner die zur Vertheilung gelangte Ouantitüt und 6 sehliesslieh die Zeit, 
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Die Wasserproben kamen in hinreichend gutem Zustande zu meinen 
Handen, mit Ausnahme einzelner, die wahrscheinlich in Folge des Zerfalls 

der sehwefelsauren Salze ihren Gehalt an Schwefelwasserstotf nach dem 
Schöpfen und Verpacken erhielten ; von dem aber konnte ich absehen, nach- 

dem ich nicht mit einem reinen Mineralwasser, sondern mit Salzwasser zu 

thun hatte, wo nicht die einzelnen Bestandtheile, sondern bloss der Ge- 

halt an Salz von Hauptwicbtigkeit ist. 

Die Erfahrung lehrte mich dass man ;bei diesen schwefelwasserstoft- 

haltigen Wassern auch auf Jodgehalt schliessen kann und war das Jod 

in denselben auch immer auf die einfachste Weise nachweisbar. 

innerhalb welcher der Brunnen sich wieder bis zu seiner früheren Höhe anfüllt. 

Die Ouelle ist einfach in ein Gefáss von bekanntem Rauminhalt zu leiten (ist 

dies nicht möglich , so setze man dies Gefüss in eine unterhalb der uelle gegra- 

bene Grube) ; das angefüllte Gefüss ist innerhalb einer bestimmten Zeit wiederholt zu 

leeren. Wenn sich ein Geföss von 10 Liter Rauminhalt innerhalb 4 Stunden und 

10 Minuten einbis zweimal oder öfters füllt; so ist aufzuzeiehnen, dass das 10 Liter 

fassende Geföss 4a-mal geleert wurde und wie lange das Wasser (4 Stunden und 

10 Minuten) in dasselbe floss. Diese Methode ist aber nur bei solchen Ouellen anzu- 

wenden, deren Abfluss gleichmássig ist, d. h. deren Wasserstrahl zu jeder Zeit. des 

Tages immer gleich michtig ist. Bei Ouellen mit unregelmüssigem Abfluss ist der 

Versuch löngere Zeit hindurch zu wiederholen, wenigstens vom Morgen bis zum 

Abend und auch hier sind die früher benannten Umstüönde aufzuzeichnen ; sehliess- 

liceh ob die Ouelle wáhrend des Sommers eintrocknet oder nicht? 

6. In die sechste Rubrik kommt der Name des Hinsenders, an den man sich 

bezüglich nachtröglieh verlangter Ergüánzungsdaten wenden kann. f 

Instruction zur Füllung der aus den ungarlándischen Salzguellen und Brunmen 

einzusendenden Wasserproben und der FEtiguettirung derselben. 
Das Wasser einer jeden Ouelle und eines jeden Brunnens ist vor der Füllung 

gut aufzuschütteln. Mit dem Wasser sind zwei gut gereinigte Flaschen von je einem 

Liter oder einer Maass Rauminhalt zu füllen, vorher aber mit dem zu füllenden 

Wasser noch gut auszuspülen. 

Die Flaschen sind mit frischen Korkpfropfen, schliesslieh mit Thierblase oder 

Pergamentpapier zu verschliessen und mit einer Etiguette zu versehen, auf welcher 

Folgendes verzeichnet werde : 

a) Name der Gemeinde (Bezirk, Comitat); der eventuelle Name und laufende 

Zahl des Brunnens. 

b) Jahr, Monat und Tag der Füllung; ferner die betreffende Tageszeit. (Morgens, 

Vormittag, Nachmittag, Abends). 
c) Die Temperatur der Luft zur Zeit der Füllung. 

d) Nach Bestimmung der Lufttemperatur die Temperatur des  Wassers 

(7C oder "R). 

Bei Salzbrunnen geschieht die Füllung am besten auf die Weise, dass man 

an die Flasche ein Gewicht befestigt und so in das Wasser versenkt. Wenn das 

Thermometer in den Hals der Flasche hineinpasst, so versenkt man es mit der letz- 

teren zugleich und zieht dieselbe erst nach lüngerem Verweilen zurück, worauf man 

die Temperaturgrade abliest. 
291 
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Das Jod kommt dort, wo einst Meeresboden war, beinahe in jedem 

(uellwasser in versehwindend kleiner Menge vor, Dort gedeihten immer 

reichlich jodháltige Meerespflanzen, die nach ihrem Tode verkohlten und das 

Jod bis zu ihrem Zerfalle gleichsam festhielten. Es ist nicht unmöglich, dass 

die Jodmetalle aus Steinsalz führenden Schichten durch solchen Zerfall 

ausgewaschen wurden. 

Mit dem Jod verschwistert ist das Brom, welches in einigen Salz- 

guellen unseres Vaterlandes in grosser Menge vorkommt, so z. B. bei 

Korond. 

Ein beinahe unzertrennlicher Gefáhrte der beiden benannten Ele- 

mente ist das Chlor, welches einer der wichtigsten Bestandtheile dieser 

Wásser ist. 

Schwefelsüure und Kohlensüure sind beinahe niemals fehlende Be- 
standtheile. 

Meine Untersuchungen erstreckten sich ferner auf das Calcium, Stron- 
tium, Magnesium und Natrium. 

Bezüglieh der Methode meiner Untersuchungen erlaube ich mir Fol- 

gendes vorzubringen. 
Nach Entkorkung der nach meiner Anweisung gefüllten und ver- 

schlossenen Flaschen untersuchte ich die Farbe und den Geruch des Was- 

sers und zeigte sich dies nach dem Aufschütteln lehmig, so filtrirte ich es 

und bestimmte sein specifisches Gewicht. 
Zur  Bestimmung desselben benützte ich einen  Kolben mit 

einem  Rauminhalt von 100 Gramm, dessen Hals eine innere Weite 

von 4 Mm. hatte. Diesen Piknometer fertigte ich auf Empfehlung dss 

Herrn Prof. V. WaRrHA an, ebenso einen anderen, der mit Granat belastet 

als Tara diente, dabei in Berechnung nehmend das Gewicht jener Lutft, 

welche durch 100 Gramm Wasser verdrángt wird, ferner auch jene, deren 

Rauminhalt die 100 Gramm Gewicht eimnahmen." Der so adjustirte Kolben 

wurde auf 159 C. eingestellt. Meine Versuche führte ich alle mit einem und 

demselben Thermometer und Piknometer aus, welch letzterer in Wasser 

von 15" C. gefüllt wurde. 

Zur Bestimmung des Ouantums der fixen Bestandthetle bediente ich 

mich der von WönHLER empfohlenen Methode ; "" nöámlieh in einem Platin- 

tiegel, der eine bestimmte Menge geschmolzenes kohlensaures Natron ent- 

hielt, habe ich eine gewisse Menge des Wassers schnell abgemessen und im 

Wasserbade eingedampft; (das rasche Abmessen ist deshalb nothwendig, 

nachdem das höheres spec. Gewicht besitzende Salzwasser ausserordentlich 

$t Man vel. cA magyar bors im Természettud. Közlöny. Bd. XIII. S. 435. 
e WöHLER F. Die Mineralanalyse in Beispielen. Göttingen 1861. 5. 179. 
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rasch verdampftt) ; nachher trocknete ich es so lange im Luftbade bei 180— 

200", bis eg nach dem Abküblen definitives Gewicht annahm. 

Den Ohlorgehalt des Wassers bestimmte ich mit !/10 normal genau 

eingestellter salpetersaurer Silberlősung in einer bestimmten Wassermenge 

mit echromsaurem Kaliindicator. Hier zog ich die geringen Mengen von 

Brom und Jod nicht in Berücksichtigung, die daher in der Berechnung als 

Chlor fungiren. 

Die Alcalicitüt bestimmte ich nach der Methode Prof. WaARTHAs und 
zwar nach 100 Gramm Salzwasser, im Wasserbade mit !/10 Normal-Salz- 

süurelősung erhitzt. Als Indicator benützte ich Cochenillelősung. Hin Cm.? 
Salzsáurelösung entspricht 1 Grad Alcalicitát, dies wieder 0,0022 Gramm 

Kohlendioxyd. 

Die in geringerer Menge vorkommenden Metalle und Söuren liess ich 

ausser Acht ; nur bei einigen untersuchte ich gualitativ Na, K, Ca, Mg, Fe, 

ferner HOIl, H2SO4, 002, J und Br. Das Stronttum zeichnete ich dort, wo 

es in grösserer Menge zu tinden war, aut. 

Die Salpetersüure und Ammoniak untersuchte ich nicht, naechdem 

diese Ouellen zum Theile mit animalischem Dünger verstopít sind; und da, 

ich das Wasser nicht selbst schőpfte, so konnte ich auch die áusseren Um- 

stánde, unter denen diese (Muellen und Brunnen stehen, nicht in Betracht 

nehmen. 

Ebenso konnte ich nicht das Schwefelhydrogen untersuchen und be- 
rücksichtigte diese Verbindung in meiner Zusammenstellung nur nach den 

eingelaufenen Angaben ; dies findet seinen Grund darin, dass das Schöpfen 

und Verkorken der Wasserproben durch Andere erfolgte und dass die im 

Wasser betindlichen organischen Stotfe auf den Zerfall der sehwefelsauren 

Salze einen grossen Einfluss haben. 

Es ist eigenthümlich, dass ich in einem grossen Theile jener Wüsser, 

welche Jod und Brom enthielten, Sehwefelsáure nicht fand; in ihnen kam 

blos Schwefelhydrogen vor. 
Auf Jod und Brom untersuchte ich die Wásser auf folgende Weise : 

Zu 200 Cm." Wasser gab ich etwas Schwefelsüure, goss reinen Schwefel- 

kohlenstotf dazu und 1—2 Tropfen salpetrigsaure Kalilösung; sechüttelte die 

Mischung aut, und nachdem das ausgeschiedene Jod und Brom den Schwe- 

felkohlenstoff förbte, goss ich langsam Chlorwasser dazu, worauf die veil- 

chenblaue Farbe des Jod verschwand, und die gelblieh braune Farbe des 

Brom hervortrat. Das Jod ist in diesen Wáöássern wahrscheinlich als Jod- 

magnesium vorhanden, nachdem es aus einigen derselben durch Kochen 

ausscheidbar ist. Wenn ich dem Wasser kohlensaures Natron nicht zusetzte, 

so zeigte sich die Jodreaction nicht mehr. 

Ich bedauere, dass ich durch anderweitige Beschüftigung verhindert 
war, diese Untersuchungen mit jedem einzelnen der Wásser durchzuführen ; 
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die jod- und bromháltigen Wásser würden dann in meiner bescheidenen 

Arbeit in grósserer Anzahl vertreten sein; noch weniger Zeit konnte ich der 

Untersuchung des Broms widmen, da ich sebhliessliceh zu einem solchen 

Amte gelangte, welches mir überhaupt nicht gestattete, mich mit diesen 

Wássern ferner zu bescháfttigen, und aus dieser Ursache muss ich mich auf 

jene wenigen Angaben beschránken, die im folgenden Theile meiner Arbeit 

angefuührt sind. 

Auf Chlor untersuchte ich mit salpetersaurem Silber, nachdem ich 
dem Wasser Salpetersáure zugesetzt hatte. 

Auf Schwefelsüure untersuchte ich mit Chlorbaryumlósung, nachdem 
ich das Wasser mit Salzsáure gemengt hatte. 

Die Kohlensüure zeigte sich schon bei der Untersuchung auf die Alca- 
licitát. 

Die Metalle untersuchte ich auf folgende Weise : 
Ich behandelte die Flüssigkeit bei niederer Temperatur mit Chloram- 

monium, Ammoniak und Schwefelammonium ; filtrirte dann dieselbe nach 

lángerem Stehen ab, wusch den Niederschlag mit Secehwefelammoniumló- 

sung aus, worauf ich ihn in Salzsáure auflóste und durch Hinzugabe 

von Salpetersáure unter Kochen oxydirte; hierauf mit Sehwefelcyanka- 

lium nach Fisen untersuchte. Den restlichen Theil des Niederschla- 

ges versetzte ich mit Salzsáure und kochte ihn so lange, bis: er seinen 

Schwefelwasserstoffgeruch verlor, worauf ich ihn filtrirte, mit übersechüssi- 

gem Ammoniak sáttigte und mit kohlensaurem Ammonium niederschlug, 

aufkochte und filtrirte, den gut ausgewaschenen Niedersehlag löste ich in 

Salzsáure auf und prufteihn zum grössten Theile mit Ammoniak und 

oxalsaurem Ammoniak blos auf Kalk ; manchmal auch auf Stronttum und 

Baryum. 
Zu jener Flüssigkeit, aus welcher das kohlensaure Ammonium und 

Ammoniak den Kalk niederschlug, gab ich phosphorsaure Ammonium- 

lösung und Ammoniak, worauf sich die Magnesta in krystalliniscehem Zu- 

stande ausschied. 

Nach lángerem Stehen filtrirte ich die Flüssigkeit von phosphorsaurem 

Magnesiaammonium ab, dampfte sie ab und untersuchte mit dem Spectral- 

apparat auf Natrium und Kalum. Diese Methode gab mir aber ein nega- 

tives Resultat, nachdem die geringere Menge des Kalium durch das inten- 
sive Licht des Natrium verdeckt wird und in Folge dessen ist der charak- 

teristische Streifen des ersteren im Spectrum nicht sichtbar. Mehr Zeit und 

Kosten erfordernde Untersuchungen konnte ich nicht beginnen, nachdem 

mir beide Bedingungen nicht zur Verfügung standen. 

Die Chloralkalien bestimmte ich zusammen und das etwa neben dem 
Chlornatrium befindliche Chlorkali fungirt in der Berechmung als ersteres. 

Bei ihrer Bestimmung befolgte ich folgenden Vorgang : 
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Eine genau gemessene Menge des Salzwassers verdünnte ich mit destil- 

lirtem Wasser, kochte es dann mit Baryumhydratlösung, filtrirte es und 

schlug das Filtrat durch Hinzugabe von: kohlensaurem Ammoniak nieder, 

fltrirte den erhaltenen Niederschlag, dampfíte ihn dann ab und wenn organi- 

sehe Substanz in grösserer Menge vorhanden war, verwandelte ich die ge- 

sammten Chloralkalien in sehwefelsaure Salze und erhitzte dieselben. Den 

so erhaltenen Rest löste ich in wenig Wasser auf, filtrirte ihn ; wenn es ein 

reines Chlormetall war, gab ich etwas Salzsáure hinzu und dampfte es ab ; 

erhitzte es bei scehwacher Rothelühhitze und bestimmte nach dem Auskühlen 

sein Gewicht. 

50 gewann ich die gesammten Alkalien in der Form von Chlormetallen 

oder wie im vorhergehenden Falle, als schwefelsaure Metalle. Der gefundene 

oder im letzteren Valle umgerechnete Procentsatz der Chloralkalien, ver- 

elichen mit den fixen Bestandtheilen und 100, gab den Gehalt an Chlor- 
alkalien der fixen Bestandtheile in Procenten. 

Die Wassermáchtigkeit der Ouelle oder des Brunnens berechnete ich 

aus den eingesandten Daten. Die wáhrend 24 Stunden ausfliessende Menge 

des Wassers multiplicirt mit der Menge der fixen Bestandtheile gibt uns die 
in der töglich ausfliessenden Wassermenge gelösten fixen Bestandtheile. 

Die Hoöhe der Wassersáule und die Tiefe des Brunnens, sowie die 

praktische Verwendung der (uellen und Brunnen entnahm ich den ein- 

gesandten Daten. 

Auf Grund derselben kennen wir aus unserem Vaterlande heute 282 

Ortschaften, bei denen sich ein oder Salzbrunnen oder mehrere Salzguellen 

vorfinden, und zwar : 

En Comitatorálsó-Beher , e. 30 ALAN BEEE E s 91 

( a Árva áh MAZ et vételét A age űl 

( (ré MAL BET KET ze e ÁRT ÉSE ÁVO sz ésélgél se 1 

( c Besztercze-Naszód Bé 28 

€ c Csik 7. 37 ZAL Y VÖRÉE S SET 

( HO ENNMOD AAN , AE r ve Zte ELANNNKÉ fi 

: el S ÉTÁtomszók eresz 9 S RRAEL E 9 

a c Kolozs TEZNS ] let 99 

( a Kis-Küküllő de. zén ese [o 

a c Máramaros em EE RENEG 91 

( c Maros-Torda . : 2 ate l ÜL 

( KE Naoy Küküllő ro áe sát 14. 

( a MET OSSGS VT maz szt et öEOS e v/ 

a KET EESZODOT  szrzkaea ki sze stét 8 

( c olészolnok- Doboka "a 45 

( C SZETOTÁA-ÁATAHYOS , Des v Sos kyzeő A 

a láz dr Ta altt E Ég vlsstáseákgás ásta betétbe tet 2 

( a: 1 Udvatholy 422 23 
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Im Comitate Ungysisb sat gas é Gia 1 

(( (( Zágráb 2! bsera  gzjéjtátesá ák 1 

( 1. ZBONDÁSTL S e e 5 

Zusammen: 282 

Das diehteste dieser Wásser enthült der Salzbrunnen von Nagy- Demeter 
im Bessenyőer Bezirke des Com. Besztercze-Naszód. Das Wasser desselben 

hat cine Dichtigkeit von 172065 und enthált 26-74 pCt. fixe Bestandtheile. 

Die geringste Dichtigkeit (170014 nnd 0-125 pCt. fixe Bestandtheile) 
hat das Wasser der Gemeinde Velejte im Sátoralja-Ujhelyer Bezirke des 

Com. Zemplén. 
Die eingesandten Wásser wurden in den Monaten Mai, Juni, Juli, 

August, September und December der Jahre 18852 und 18883 geschőpft. 

Bezüglieh der fixen Bestandthetle vertheilen sich die Salzwüsser der 
cinzelnen Comitate folgenderweise : 

Gehalt an fixen Bestandtheilen : 

Name des Comitates 0—5 5—10 10—15 15—20  209/0— 
0/0 0/0 0/0 vo. Sáttigung 

Im Comitate Alsó-Fehér .. 9 3 1 1 9 

(( ( Árva 44? 4 1 zzz zzz úti szaz 

( ( Boreohi: száguteszenaza e rakta h4—E 

c ( Besztercze-Naszód 3 J/ 2 a ara 

(( (( Csik l seg fészas 1 TE 

( ( HogaáDag [szet sze A 4  — — — — 

( a Háromszék ... l ! 1 j —- 

( ( Io kozézjézkelbűezzég vét D 2 6 10 

(( (( Kis-Küküllő... 98 6 l tesz Ez 

( ( Maros-Torda .. 25 0 2 2 ú) 

a ( Máramaros Ta) 9 [ő 71 3 

(( ( Nagy-Küküllő 1 2 1 1 ——- 

(( ( SÁTOS sz jú H 75 7 — ELT 

( ( SZÓDOT A SEEN I I s l 

( ( Szolnok-Doboka 12 10 2) 3 (5 

( ( Torda-Aranyos 3 Il — --- 3 

( ( Torontál Da vész ei a 

( ( Udvarhely  .. 9 4. 3 2 D 

( ( Ung 1 - —  - —— 

( (( Zágráb 2 as l 

( ( Zemplén i b — GC — —- —— 

Der Grad der Alcalicitüt sehwankt zwischen 14—16-6; es giebt aber 
einzelne Ausnahmen, die aber selten sind, so z. B. das Wasser von Korond 

mit 759. Dies letztere ist ein gesüttigtes Salzwasser, welehes wührend dem 

Stehen rasch verdunstet und an seiner Oberflüche nach kurzer Zeit sehr 

sehöne, mit der Lupe sichtbare Kalkkrystalle ausscheidet. 

Diese Wiüsser enthalten meistens Kalk, Eisen, Magnesium ;  Strontium 
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fand ich in grösserer Menge vor in dem Wasser von Csik-Gyimes-Bükk und 

Csik-Kostelek. Ausserdem enthalten sie noch zum grössten Theile Schwefel- 

süure und sümmtlich Kohlensüure. 

Auf Jod und Brom untersuchte ich erst spüter diese Wásser, und 

kenne ich so nach meinen eigenen Untersuchungen 64 Orte, deren Wasser 

Jod und Brom enthült ; und zwar sind 

Im Comitate Árva -2. 0. . 1 

( ( Besztercze-Naszód 2 

( ( ÖSS TE 2 
( ( Alsó-Fehér . . 11 

( a Fogatas 18. . 3 
( ( Háromszék . redők: 

( ( IRolózs mesghst ki 4. 

a ( Nagy-Küküllő 118.§ BR 

( f Kis-Küküllő . 13 

( ( Máramaros ... 4. 

( ( Szolnok-Doboka 6 

c c Torda-Aranyos .. 1 

( fi Torontál . tes 1 

( ( Udvarhely FERT 

Ortschaften mit jodhültigem Wasser. 

Ich will ferner hier aus einzelnen Comitaten solche Orte anfuühren, von 

denen ich das reinste Salzwasser erhielt. Je dichter ein Salzwasser war, um 

so reiner war es auch, eine Ausnahme davon machte nur jenes von Csik- 

Gyímes-Bükk. 
Im Folgenden führe ich aus einzelnen Comitaten je eine Ortschaft an, 

in deren Salzwasser das reine Chloralkali folgende Procente der fixen Be- 

standtheile betrug : 

Im Comitate Alsó-Fehér Buzás-Bocsárd . . : 96,10 "/o 

a a Besztercze-Naszód  Fejéregyház .. . 4 9844 a 

ú ( Csík Csik-Gyimes-Bükk LEKAKA LÉGY TPTTNK 

( a Fogaras Alsó-Porumbák  ... ) 96,29 a 

[ a Kolozs d lo 16 Lálsssáteggle s 9a . zetelán gi 1. 9941 a 

a ( Nagy-Küküllő Mitkvásárai szeti: 5174 9846 a 

( c Máramaros Akna-Slatina . . sza) JAS ZA 

( ( Maros-Torda Görgény-Szt-Imre  ... 98,02 

( ( DÁTOS Sóbánya ... ; 9483 a 

a a Szeben Nagy-Disznód 97,12 a 

( 1 Szolnok-Doboka Szék... .. s E ELTON 

a ( Torda-Aranyos Mikes... AN 9848 a 

( a Udvarhely Homorod-Lövéte  . 99.28 a 

Das reinste Salzwasser befindet sich daher bei der Gemeinde Rőd im 
k 
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Comitate Kolozs ; und dem sehliesst sich das der Gemeinde Homorod-Lövéte 
im Comitate Udvarhely an. 

Zur OÖOrientirung will ich auch die Wassermichtigkeit einiger Salz- 

guellen anführen : 

Hectoliter  Fixe Bestandtheile in Kg. 

Im Comitate Alsó-Fehér ... ... ... 139-94 1182-4.7 

( ( jesztercze-Naszód  .. 29251 4918"55 

( ( Csik tab 7"00 31-66 

( a Kolozs —. VE 278"718 3835"10 

( ( Máramaros . ! 96609 4576-71 

( ( Maros-Torda C. 367"60 181945 

a ( Szolnok-Doboka 432:61 708110 

Ím diesen Comitaten gelangen daher tügliceh 23445-707 Kilogramm fixe 

Bestandtheile an die Oberfláche, und dies für ein Jahr berechnet, giebt 

8.557,450-55, d. i. acht Millionen, fünfhundertstebenundfünfzigtausend, 

vierhundertfünfzig und ein halbes Kilogramm fixe Bestandtheile. 
Die Wásser waren grösstentheils farblos; hie und da fand sich auch 

ein gelbliches vor. 

Beinahe eine jede Ouelle ist unter. behőrdlieher Sperre, und wird das 

Wasser wöchentlich zweimal unter ümtlicher Controle vertheilt. Man benützt 

dasselbe theils im Haushalte, theils auch zu Heilzwecken; an einigen Orten 

findet man selbst ein zu diesem Zwecke eingerichtetes Bad. 

Nicht nur in Ungarn, sondern auch im Auslande pflegt man die an 

öSeropheln und anderen Krankheiten leidende Menschheit zu ihrer Heilung 

zu den Jodguellen von Hall zu senden; ich hoffe, dass nach Erscheinen 

meiner Arbeit sich jemand finden wird, der sich einer der in unserem Vater- 

lande vorkommenden Jodguellen annehmen und das ungarlándisehe Hall 

begründen wird. 

Da bei uns der Verschleiss des Kochsalzes zu den staatliehen Mono- 

polien gehőrt und die Salzguellen daher unter behördlicher Aufsicht stehen, 

würe eg nicht zweckmássig, das BHinkommen derselben zur Errichtung von 

Büádern zu verwenden ? 

Oft wird ein und derselbe Salzbrunnen von zwei Gemeinden benútzt ; 

daher kommt es, dass in der Literatur der Brunnen einer und derselben 

Gemeinde oft unter zweierlei Benennungen vorkommt. 80 viel es mir möglieh 

war, habe ich diese Namensverwechslungen corrigirt; ferner habe ich auch 

jene Orte aufgenommen, an denen früher Salzguellen existirten, die aber 

heute nicht mehr zu finden sind. 

Auf der meiner Arbeit beigegebenen Karte sind mit Ausnahme der des 

Comitates Árva alle Orte mit Salzguellen zu finden. Jene Brunnen und (0uellen, 

deren Salzwasser bis 5 pCt. fixe Bestandtheile enthült, habe ich mit orangegel- 
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ber Farbe bezeichnet ; mit braunroth jene Ortschaften, deren Salzwasser 5—10 

pCt.; mit grün, deren Salzwasser 10—15 pCt.; mit blau, deren Salzwasser 

15—20 pCt. ; und endlieh violett, deren Salzwasser mehr als 20 pCt. fixe 
Bestandtheile enthült. Solche Ouellen, in denen ich Jod fand, sind mit einem 

Ffeil bezeichnet. Die Karte zeigt uns auf diese Weise, dass die meisten Jod- 

guellen östlich und südöstlieh von Klausenburg vorkommen ; so sind z. B. 

sümmtliche 0uellen des Comitates Kis-Küküllő jodhültig, An dieses sehliesst 

sich das Comitat Alsó-Fehér an. Ich verstehe unter diesem Jodgehalt 

nümlich jene Menge, die sich ohne Abdampfen der Flüssigkeit erkennen liess. 

Wir sehen ferner auf der Karte, dass die (uellen mit der grössten 

Menge fixer Bestandtheile auf die niedriger gelegenen Orte, entlang der 

Flüsse zu finden sind; eine Ausnahme bildet nur die Gegend von Parajd, 

wo der Salzfelsen hoch zu Tage tritt. 

Das nördliehste und zugleich westliehste Vorkommen der 0uellen ist bei 

der Gemeinde Polhora im Comitate Árva ; das zunüchst westlichste im Comi- 

tate Sáros bei der Gemeinde Sóvár ; das östliehste bei Csik-(Gyimes-Bükk, 
nahe zur moldauischen Grenze und das südliehste bei der Gemeinde (zodt 

im Comitate Szeben. 

Ich habe mich bemüht, meiner Aufgabe so gut wie möglich zu entspre- 

chen, wenn mir dies nicht vollkommen gelang, so habe ich es den Um- 

stánden zuzusehreiben ; doch genügt mir das Bewusstsein, auch etwas zu der 

Basis beigetragen zu haben, auf weleher ein neuer Bearbeiter fortsehreiten 

kann. Ich kann es zugleich nicht unterlassen, an dieser Stelle meinen Dank 

dem Herrn königl. Rath und Landes-Abgeordneten Wilhelm Zsigmondy, 
dem Herrn kel. ungar. Ministerialrathe Baron Béla v. Splényi, dem Herrn 
kel. ungar. Sectionsrathe Dr. Emil v. Reisz und dem Herrn Secretür im 
kgl. ungar. Finanzministerium (xerh. Rácz für jene freundliche Zuvorkom- 

menheit, die sie mir bei Beschaffung der Daten bewiesen, auszusprechen ; 

ebenso den Herren Professoren Dr. V. Wartha und Dr. Jos. Fodor für ihre 

Güte, mit dersie mir die zur Untersuchung nothwendigen kostspieligeren Appa- 

rate der von ihnen geleiteten Institute bereitwilligst zur Verfügung stellten. 

LITERATUR. 

1780. J. E. v. FrcarEL : Beitrag zur Mineralgeschichte von Siebenbürgen II. Theil. 
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1876. SzirágGyi Isrván : c. Máramaros egyetemes leirásav pag. 123—134. 

1880. Begsáry Joszer: Die Kochsalzwüsser in Siebenbürgen xFöldtami Közlönyv 
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1882. Brerz Ar8ERr : Die Mineralguellen und Heilbüder Siebenbürgens. Jahrbuch 

des siebenbürgisehen Karpathenvereins. II. Jahrgang. 
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1884. Dr. HANkó Vinmos: Hunyad megye ásványvizei. Naturwiss. Abhlgn. d. 
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VERZEICEHNISS. 

jener kochsalzháltigen Brunnen und Ouellen, die zwar in der Literatur er- 

wühnt werden, aber gegenwürtig entweder verstopft oder günzlich ver- 

sehwunden sind, oder nie existirten oder mit den Namen zweier Gemeinden 

bezeichnet sind, nachdem beide aus einem und demselben Brunnen ihr 

Wasser erhalten, oder endlich solche, die in meiner Abhandlung nicht náher 

beschrieben sind. 

Einige der in der Literatur vorfindliehen Angaben sind theils ámtlich, 

theils durch neuere Autoren widerlegt worden. Bezüglich der mit einem " 

bezeichneten Orte gelang es mir nicht, neuere und sichere Daten zu erhalten, 

als die ültere Literatur bietet. 

ABKÜRZUNGEN. 

BgRr. — JosEFr BERNÁTH. 

Biz. " — ÁLBERT BIELZ. 

CHny. . — CoRNEL ÜHYZER. 

Cz. — D. CzEKELIUSs. 

FonrL. — J. E. v. FIcHTEL. 

HwNz.  — WILHELM HANKÓ. 

Hwri. — JoHANN HUNFALVY. 

SZLGY. — ÖDTEFAN ÖZILÁGYI. 

Amt. w. — Existirt laut ümtlichem Bericht nicht. 

Verst. — Ist verstopfít. 
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Com. Alsó-Fehér. 

" Balázsfalva, Cz., HwNr., Buz. 

":Berve, Cz., HwNr., Buz. 

Bessenyő, Cz., Hwr., Buz. Existirt heute nicht mehr. 

Gezsé (Maros-) Cz., HwNF., Buz. Ámt. w. 

Koncza, Cz., Hwnr., Brz. Kommt unter dem Namen Drassó vor. 

Ladamos, Cz., HwrF., Buz. Existirt nicht. 

Sorostely Cz., Hwr., Buz. Existirt heute nicht mehr. 

Ujvár (Maros-) Cz., Buz. Das aus dem Bergwerk ausfliessende Wasser ist 

von salzigem Geschmack, aber mit viel Sehmutzwasser vermenet. 

Vadverem, Cz., HwNF.; Buz. Verst. 

"Veza, Cz., HwNr., Buz. 

Com. Baranya. 

Pölöske, HNr. 

Siklós, HwNr. Ámt. w. 

Szék, Hwr. j 

Com. Besztercze-Naszód. 

Besztercze (Kis-) Biz. 

Dipse, Cz. Hur. 

Galacz, Cz., Hwr., Buz. Ámt. w. 

Lekencze, Cz., HwF. Buz. 

Nemegye (Oláh-) Biz. 

Rusz (Borgo-) Ámt. w. 

Sebes (Alsó-) Buz. 

Vermes, Cz., HwNF., Buz. Ámt. w. 

Nagyfalu, Cz., Hwr., Man vergl. unter dem Namen Billak. 

Com. Fogaras. 

Vojla, Bgr., Brz. Ámt. w. 

Com. Háromszék. 

"Haraly östlieh vom Körösbérez Buz. 

"Zabola, FCHTL., BRT., BLZ. 

Com. Hunyad. 

Déva, HNxk., BLz. 

"Krivadia (Zsil-), BRr., Biz. 

£Romosz, Cz., HNr., Buz. 

"Tordos, Cz,, HNF., Biz. 
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Com. Kolozs. 

Akna (Szász-), FcHri., Buz. 

Budurló, Cz., Hwr., Buz. Íg 

ESGüllő ÜBÓ Buz, BUNT. - Te. gé 
Esküllő (Nagy-), BLz., FonTL. 

Féjérd, Cz., Hwr., Brz. Man vel. die Ouellen von Telekfark bei Klau- 

senburg. 

"Gyéke (Nagy-), Cz., HNr., Buz. 

Kamarás (Vajda-), Cz., HwNFr., Buz. Ámt. w. 

"Mihálytelke (Sz.-), Cz., Hwr., Buz. 

Szt-Miklós (Puszta-) Buz., BRr. Existirte früher, die Bewohner erhalten 

jetzt aus dem Brunnen von Szamosfalu das Wasser. 

"eke, C0Zz., EÍNE:, BLZ. 

"7snk (Nemes-) Cz., Hwr., BLz. Ámt. w. 

Com. Küküllő (Kis-). 

Bénye (Magyar-), Cz., Hwr., Buz. Verst. 

Csapo, Ber., Biz. ] 3 

Degh, Cz., Hwr., Buz. Amt. w. 

Mihályfalva, ERr., Biz. j 

Panád, Cz., Hwnr., Biz. Verst. 

Péterfalva, Cz., HNr., Buz. Ámt. w. 

Com. Küküllő (Nagy-). 

Felmér, Cz., HwNr., Buz., Verst. 

Jakabfalva. Ist versehwunden. 

Hévíz, Cz., HwNr., Buz. 

Homorod, Cz., HwNr., BLz. 

Medgyes. Ámt. w. 

"Mihályfalva, Brr. 

-Péterfalva, Buz. 

Verst. 

Com. Liptó. 

Hibe, Hwr. Amt. w. 

Com. Máramaros. 

Apsa (Felső-), SzngYy. )] jotsőt karetáa NOT EREKET § 
1 üxistiren heute nicht mehr. 

(Gyulafalu, SZLGy. Pé 8 ; FETT 

Száldobos, Szeay. Die Bewohmner erhalten aus den Brunnen von Sándor- 

falu das Wasser. 

Szenes, SzeGy. Amt. w. 

Com. Nógrád. 

Sós-Hartyán, Hwr., Verst., soll Salzwasser gewesen sein. 

Com. Sáros. 

Hós-Ujfalu, Hwnr. Amt. w. 
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Com. Szatmár. 

Com 

Com 

Com 

"Mogyoros, HNr. 

. Szeben. 

Péterfalva, Ámt. w. 

Szász-Orbó, Ber. Kommt unter dem Namen Szerdahely vor. 

Szász-Sebes. Cz., Hsr. Kommt unter dem Namen Kútfalva-Dálya vor. 

"Szeben (Nagy-), Cz., HwNr., Buz. 

:Szt- Erzsébet, Cz. 

. Szilágy. 

Hadad, HwNr. 

Széplak, Hwr. J Ámt. w. 

. Szolnok-Doboka. 

"Batiz-Polyana, Buz. 

Büdös patak. Ámt. w. 

"Egyed, SzeGy., Buz. 

Füge, Cz., HwNr., Biz. Kommt unter dem Namen Bethlen vor. 

Jenő (Kis-), Cz., Hwr., Buz. 

Kerő, Biz. 

Kajan  (Kis-), Cz., HwNr. Biz. 

Kápolnak-Monostor, Cz., HNr. 

Kodor, Cz., Hwnr., Buz. 

Létka, Buz., HNr. 

Libaton, Cz., Hwr., Buz. 

Lozna (Nagy-), FcHre., Buz. 

"Somkút, BLz. 

"Szilágytő, Buz. 

Szt-Gotthard, Cz., HNr., Buz. Ámt. w. 

"Szt-Jakab (Szász-), Cz., HwNr., Biz. 

Szilvás ( Víz-), Cz., Hwr., Buz. Ámt. w. 

"Stoikafalu, Cz., HwNr., Buz. 

Udvarhely (Sajó-), Cz., Hwr., Brz. Wurde vom Wasser der Sajó ver- 

sehüttet. 

Ámt. w. 

Com. Torda (Aranyos-). 

"Bödöcs (Mező-), Oz., Hwr. 

"Bük (Kék-), BLz. 

"Földvár (Székely-), Cz., Hwr., Buz. 

"Ikland (Kis-), Cz., HNF., Buz. 

"Keménytelke (Mező-), Cz., Hwr., Biz. Hunfalvy nennt es xKele- 

men telke. 

Koppánd, Cz., HNr., BLuz. 

"Sályi (Mező-), Biz. 
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"Szengyel (Mező-), Cz., Hwr. 

"7áh (Mező-), Cz., HNr. 

Com. Torda (Maros-) 

"Band (Mező-), Cz., HwNr., Biz. 

"Bos, Cz., Hwr., Buz. 
"Idecs (Felső-), Buz. 

"Köszvényes, Biz. 

"Nyaradtő, Cz., Hwr., Buz. 

"Páka, Cz., HwNF., BLz. 

"Remete (Kis-), Buz. 

"Szabada (Mező-), FcHTLe. 

"Szt-Anna (Szereda-), Cz. Hwr., Buz. 

"Szt-István (Kebele-), Cz., Hwr., Buz. 

"Szt-Márton (Sós-), Cz. 

:Vadad, Biz. 

Com. Udvarhely. 

7 Agyagfalva, BLz. 

-(Csekefalva, Cz., Hwr., Blz. 

"(Csehédfalva, Buz. 

rt Jánosfalva, Cz., HwNr., BLz. 

"Keményfalva (Küküllő-), Buz. 

"Sófalva (Alsó-), Cz., Buz. 

"Sófalva (Felső-), Cz., HwNF., Buz. 

"Ujfalu (Bőzöd-), FcHTL. 

"Zetelaka, Cz., HNr., Buz. 

Com. Ungh. 

Csornoholovna, HNr. 

Czigányocz, HwNr. Nach meinen Untersucnungen keine salzhálti- 

Szolya, HNr. gen Wásser. 
Zaricso, HNr. 

Com. Ugocsa. 

Czonkova, HNr. 

Rakocz, HNr. Ámt. w. 

Sárad (Nagy-), HNr. 

Com. Zemplén. 

Tállya, HwNr. ] 

Ujfalu Szilvás, HwNr. Nach CnyzER keine Salzguellen. 

Istancz, HNr. j 

Kázmér, HNr. ] Nach C ] 1 ] Sal h k 
EB ach CHnyzER von sehr schwachem Salzgeschmack, 
Sókút, Hwsr. J hi klád 8 fé; 
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ET 

Beschreibung:der gegenwártig in Ungarn vörkomméenden 

sSalzwásser. 

I. COMITAT ALSÓ-FEHÉR. 

Vizakna (Salzburg, Okna) kgl. Freistadt. Salzbüder. Die. Zahl der einge- 

stürzten und mit Wasser erfüllten Salzbergwerke betrágt 4. Der Tökölyi-, der 

rothe, der grüne und der Frauenteich. Der erste liegt östlich von der Strasse 

nach Hermannstadt neben dem Eisenbahndamm; die drei letzteren im südöst- 

lehen Theile der Stadt neben der Strasse nach Hermannstadt ; ferner befinden 

sich dort noch drei Salzteiche und mehrere Salzguellen. 

Der Frauenteich. Zeit der Füllung: 14. November 1883 Nachm. — Temperatur 

oC, Luft : 14, Wasser : 9. — Specifisches Gewicht : 10332. — Alcalicitát : 4792. — 

Gesammtguantum der fixen Bestandtheile in 9/o: 468. —  Gehalt an Chlor in 
0/g : 296." 

Der Tökölyi-Teich. Füll. 14. Nov. 1883 Nachm.— Temp. "C. Luft : 15, Wass. : 

7"5.— Spec. Gew. : 11211.— Alcal. : 2709. — F. Best. 9/o : 16-78. Chlor 9/o : 977. 

Der rothe Teich. Füll. 14. Nov. 1883 Nachm. — Temp. 9C. Luft : 14, Wss : 9. 

Spec. Gew. : 110236. — Alcal. : 559. — F. Best. 90: 3:33. — Chlor 9/o : 201. 

Der grüne Teich. Füll. 14. Nov. 1883 Nachm. — Temp. C". Luft : 14, Wss : 9. 
Spec. Gew. : 110298.— Alcal. : 4549. — F. Best. 90 : 4621. — Chlor 9/o:: 2-04. 

Die gualitative Bestimmung zeigt: Na, K, Ca, Mg, CO2, H-SOs, HCI. Ent- 

hált nach den Untersuchungen anderer Autoren Jod und Brom, welche Elemente 

von mir nicht mehr nachgewiesen werden konnten, da die eingesandten Wisser 

erst nach vier Jahren zur Untersuchung gelangten. 

Die vier benannten Teiche werden als Heilbüder benützt; die übrigen 

drei Teiche nicht; die kleineren Ouellen stehen unter behördlicher Sperre. 

- Wir wollen uns in dem Ferneren folgender Abkürzungen bedienen : 

Oual. Best. 

Cialk. im 9/6. 

Die gualitative Bestimmung zeigt . . . 

Chloralkali in "/o. 

Clalk. d. fest. Best."/5 — Choralkaligehalt der fixen Bestandtheile in "/o. 

Beh. Sp. u. Cont. — Steht unter behördlicher Sperre und Controle. 

4. de.BI — Tiefe des Brunnens. 

HB. d. Wss. — Höhe der Wassersüule im Brunnen, 

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 30 

Füll. — Zeit der Füllung der zur Einsendung abverlangten Wasserproben. 

Temp. — Temperatur der Luft und des Wassers in 7C€. 

Spec. Gew. — £pecifisches Gewicht. 

Alcal. — Alcalicitát. 

Fixe Best. "/o — Gesammtguantum der fixen Bestandtheile in "/o. 

Chlor "/o — Gehalt an Chlor in "/o. 
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1. Bezirk Alvincz. 

Demeterpataka (Dumitru) : Eine Salzguelle nördlieh von der Gemeinde in 

einer Entfernung von 150 M., gibt innerhalb 24 Stunden 0-20 HI. Flüssigkeit. 

Wird nicht benützt. 

Héningfalva (Rangeldorf : Heningu). 2 Salzbrunnen, der eine liegt inner- 

halb der Ortschaft, der andere an der nördlhiehen Grenze derselben am Fusse des 

Berges cSuisav. Die Tiefe des ersteren betrágt 4 M. und wird als Viehtrünke 

benützt : der zweite ist versehlossen und steht unter beh. öSp. 

Oláh-Dálya (Dallendorf, Dája) : 1 Salzbrunnen, 1 Ouelle. Der Brunnen liegt 

im Thale nördlieh vom Bache cSzekáss, zwischen der Ortsechaft und Szász-Sebes. 

Füll. 7. Juni 1882.— Temp. 9C. Luft : 2750, Wass. : 12.— Spec. Gew. : 170332. — 

Alcal. : 5"72.— Best. 9/o : 4666.— Chlor vo : 2:63.— Oual. Best.: Na, Ca, Mg, Fe, 

HCI, H:SOs, CO2. — Clalk. 9/o : 382. — Clalk. d. fest. Best. 9o : 81"97. 
Gibt wüáhrend 24 Stunden 17-08 HI. Flüssigkeit, welche 57-03 Kg. f. 

Best. enthált. Geruch- und farblos. — Beh. Sp. und Cont. Wird im Haushalte 

benützt. T. d. Br. 4717, H. d."Wass: 294. M. 

Taté (Totoju) : 2 Salzbrunnen ; der eine befindet sich in einem Hofe im 

östlicehen Theile der Ortschaft; der zweite nordöstlieh von letzterer, an der öst- 

lichen Seite des Berges aKvásztá máres. Der Brunnen der Gemeinde wird zur 

Viehtránke benützt ; der zweite steht unter beh. Sp. u. Cont. 

2. Bezirk Balázsfalva. 

Buzás-Bocsárd ( Bucsárdeá) : 1 Salzbrunnen nördlich von der Gemeinde in 

einer Entfernung von 6 Km. im eTöviss genannten Thale. 

Füll. : 22. Aug. 1882 Vormitt. 9 Uhr. — Temp. "C. Luft : 25, Wasser : 15"75.— 

Spec. Gew. : 171474. — F. Best. 9o : 19-52. — Chlor 9 : 11755. — Oual. Best. : Na, 

Ca, Mg, Fe, HCI, H-SOs, CO2. — Clalk. 9 : 18771.— Clalk. d. f. Best. 9/o : 96-10. 
Gibt innerhalb 24 Stunden 6-68 HI. Flüssigkeit, in weleher 130-39 Kg. fixe 

Bestandtheile sind. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Cont. — T. der Br. : 2770 M. H. d. Wass : 135 M. 

Mihálczfalva (Mihálcza) : 1 Salzbrunnen südlieh von der Gemeinde in einer 

Entfernung von 5 Km. im Thale cVáleá szlátinis am rechten Gelünde des Grabens. 

Füll. : 24. Aug. 1882 Vormitt. 9 Uhr.— Temp. "0. Luft : 25, Wasser : 17"50.— 

Spec. Gew. : 170548. — F. Best. 90 : 7748. — Chlor. "/o : 432. Enthült Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 7-60 Hl. Flüssigkeit, in weleher 56-84 Kg. fixe 

Bestandtheile sind. Farblos, Sehwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp.u. Cont 1. d. Be.G 167 MEL a Wass 1G50NM 

Monora (Donnersmarkt, Meneradea): 1 Salzbrunnen südöstlieh von der 

Gemeinde 1 Km. weit am südliehen Fusse des Berges cGoldberg ; vom Salzbrun- 

nen von Szászpatak 8 Meter weit entfernt. 
Füll.: 9. Sept. 1882 Mittags 12 Uhr. — Temp. 9C. Luft : 3250, Wasser : 

1570. — Spec. Gew. : 10199. — F. Best. wo: 276. — Chlor wo : 162. — Enthült 

Schwefelhydrogen und Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 430 HI. Flüssigkeit, welche 13-24 Kg. fixe 
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Bestandtheile enthált. Farblos, Sehwefelhydrogengeruch ; sehwarzer Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Cont. — T. d. Br. : 370. M., H. d. Wss. : 120 M. 

Nagy-Cserged (Schergid, Csergidu máre) : 1 Salzbrunnen von der Gemeinde 

nordöstlieh 3 Km. weit entfernt im Thale cTrajami auf einer Wiese. 

Füll. : 5. Sept. 1882 Nachm. 1 Uhr.— Temp. "C€. Luft : 30, Wasser : 13-75. 

Spec. Gew. : 10111. — F. Best. oo : 1751. — Chlor v/o : 088. Enthült Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 5-40 HI. Flüssigkeit, welche 8-15 Kg. fixe Be- 

standtheile enthált. Farblos, Sehwefelhydrogengeruch, sehwarzer Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Cont. — T. d. Br. : 2"89 M., H. d. Wss. : 262 M. 

Oláh-Karácsonyfalva : 1 Brunnen, 3 Ouellen. 

Der Brunnen liegt von der Gemeinde in einer Entfernung von 2 Km. süd- 

westlich im sog. cSóvölgyv (Perko szeráturi); die Ouellen liegen um 20 Meter 

weiter vom Brunnen. 

Füll.: 21. Aug. 1882 Nachm. 1 Uhr. — Temp. "C. Lutft : 28-75, Wasser : 

18-75. — Spec. Gew.: 1"0924. — F. Best. 9/ : 1257. —— Chlor 9/o : 739. Enthált 

Jod. — Clalk. 9/o : 10-44. — Clalk. d. f. Best. 90 : 83-05. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 10-16 HI. Flüssigkeit, welehe 12771 Kg. fixe 

Bestandtheile enthált. Farblos, Sehwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. u. Cont. — T. d. Br. : 341 M., H. d. Wass. : 234 M. 

Die Guellen sind verstopft. 

Szász-Csanád (Scholten, Csinedie): 1 Salzbrunnen nordwestlich von der 

Gemeinde in einer Entfernung von 2"2 Km. am nördlicehen Fusse des Berges 

cDupá Vijes und am rechten Ufer des Baches c Váleá csinedie.s 

Füll.: 29. Aug. 1882 Vorm..9. Uhr. — Temp.; "C. Luft:-13:75, Wasser : 

12:50. — Spec. Gew. : 170447. — F. Best. 9/o : 6102. — Chlor 9 : 3-66. Enthált Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 2-75 HI. Flüssigkeit, welche 16-55 Kg. fixe 

Bestandtheile enthált. Farblos, Sehwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. u. Cont. — T. d. Br. : 542 M., H. d. Wass. : 160 M. 

Szászpatak (Szpeták): 1 Salzbrunnen nordöstlieh von der Gemeinde 

100 Meter entfernt am südlichen Fusse des .Goldberges. 

Füll. : 8. Sept. 1882 Nachm. 2 Uhr.— Temp. "C. Luft : 35700, Wasser : 15"00.— 

Spec. Gew. : 10235. — F. Best. 9o : 320. — Chlor: 184. — Oual. Best. 9/o : Na, 

Ca, Mg, Fe, HCI, H-SO:, H2S. Auch Jod und Brom. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 5720 HI. Flüssigkeit, welche 16-4 Kg. fixe Best. 

enthült. Farblos, Sehwefelhydrogengeruch, schwarzer Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Cont. — T. d. Br. : 269 M., H. d. Wass. : 200 M. 

Szekás (Zükesdorf, Kolibele): 1 Salzbrunnen im nördlichen Theile der 

Gemeinde. 
Gibt innerhalb 24 Stunden 1-50 HI. Flüssigkeit. 

Beh. Sp. u. Cont. 

Tűr (Tiur) : 1 Salzbrunnen südlieh von der Gemeinde in einer Entfernung 

von 3 Km., auf der Salzwiese von Tür (Oberzsa türuluj). 

Füll.: 19. Aug. 1882 Mitt. 12 Uhr. — Temp. "C. Luft: 26-25, Wasser : 

17-50. — Spec. Gew. : 10278. — F. Best. 9/o : 385. — Chlor 9/o : 235. Enthált Jod. 

Geruch- und farblos. 

Beh. Sp. u. Cont, — T. d. Br. : 255 M., H. d. Wass. : 160 M. 
30" 



468 Dr S. FISCHER : 

3. Bezirk Csombord. 

Kis-Akna (Ognisorá) : 1 Salzbrunnen, 9 Ouellen. Der Brunnen und 4 Ouellen 

befinden sich südlieh von der Gemeinde und 450 Meter von der Kirche entfernt 

auf dem cLa Muretures genannten Orte ; die übrigen Ouellen von der Gemeinde 

östlich 1200 Meter entfernt im Thale cDupá gyálu,. 

Füll. : 25. Aug. 1882 Morgens 7 Uhr aus dem Brunnen. — Temp. 9"C. Luft : 

13-75, Wasser : 1625. — Spec. Gew. : 12056. — F. Best. 04 : 26-57. — Chlor vo : 

25-32. — Oual. Best.: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H-SOs, 002. — Aleaál. vo : 2532. — 

Clalk. d. f. Best. 90 : 95-29. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 22:50 Hl. Flüssigkeit, welche 59782 Kg. fixe 

Best. enthált. Geruch- und farblos. 

Beh. Sp. u. Cont. 

T. d. Br. : 1785 M., H. d. Wass. : 169 M. — Die Ouellen sind verstopft. 

Magyar-Becze (Becza) : 1 Salzbrunnen südöstlieh von der Gemeinde in 

einer Entfernung von 4 Km. von vÖkörtilalmas; unter dem Berge cSajgo? . 

Füll.: 26. Aug. 1882 Vormitt. 10 Uhr. — Temp. "C. Lüft : 25-70, Wasser : 

17-50. — Spec. Gew. : 170139. — F. Best. 9 : 191. — Chlor 9jo : 0798. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 120 HI. Flüssigkeit, welche 22-92 Kg. fixe Best. 

enthált. Geruch- und farblos. Wird nicht benützt. 

TT aA BT TO MESEL a Wass, "95 Mt 

4. Bezirk Kis-Enyed. 

Csicsó-Holdvilág (Abtsdorf, Czápu): 1 Salzbrunnen südwestlich von der 

Gemeinde in einer Entfernung von 342 Km. im Thale c Váleá Czápus am rechten 

Ufer des Baches. 

Füll. : 28. Aug. 1882 Morg. 8772 Uhr. — Temp. 9C€. Luft : 20, Wasser : 13"75. 

Spec. Gew. : 170389. — F. Best. 9 : 534. — Chlor 9 : 315. Enthált auch Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 0-75 HI. Flüssigkeit, welche 4700 Kg. fixe Best. 

enthált. Farblos mit sehwachem Schwefelwasserstoffgeruch und schwarzem Nie- 

derschlag. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 330 M., H. d. Wss. : 036 M. 

Drassó (Troschen): 1 Salzbrunnen südöstlieh von der Gemeinde unter 

dem Namen c Drassói sóskút.s 

Füll.: 18. Aug. 1882 Vormitt. 11 Uhr. — Temp. "C. Luft : 2550, Wasser : 

17"0. — Spec. Gew. : 170116. — Alcal. : 7-"89.— NF. Best. 9 : 167. — Chlor 9/o : 

0-93. Enthült auch Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 10-0 HI. Flüssigkeit, welche 16-70 Kg. fixe Best. 

enthált. Farblos mit sehwachem Schwefelwasserstoffgeruch. 

Beh. Sp. und Contr. — T. d. Br. : 269 M. 

Kútfalva (Kutu): 1 Salzbrunnen unter dem Namen Kútfalvi sóskút 

bekannt; liegt nördlieh vom Bache Székás und vom Brunnen der Gemeinde 

Oláh-Dálya südlich 300 Meter weit. 

Füll.: 7. Juni 1882. — Temp. 9C. Luft: 27-50, Wasser : 11725. — Spec. 

Gew. : 10999. — Alcal: 719. — PF. Best. 0: 437. 5"Chlor 065295. S Oual 

Best. : Na, Ca, Mg, HCI, H2SOs, CO2.— Clalk. vo : 352.— Clalk, d. f. Best. 90; 80-54, 
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Gibt innerhalb 24 Stunden 36-70 HI. Flüssigkeit, welche 157:32 Kg. fixe 

Best. enthült. Geruch- und farblos. 

jeh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 291. M., H. d. Wss. : 2:50 M. 

5. Bezirk Maros-Ujvár. 

Czintos (Áczintis) : 1 Salzbrunnen im Hotter der Gemeinde. 

Füll.: 13. Juni 1882 Nachm. 5: Uhr. — Temp. :"C. Luft: 22:50, Wasser : 

1125. — Spec. Gew.: 10286. — F. Best. 9o : 3":93. — Chlor 9/9 : 235. Enthált 

auch Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 2:32 Hl. Flüssigkeit, welche 9:11 Kg. fixe Best. 

enthült. Farblos mit Sehwefelwasserstoffgeruch und sehwarzem Niederschlag. 

Bele. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 8 M. 

II. COMITAT ÁRVA. 

1. Bezirk Námesztó. 

Árva-Polhora: Hine als Bad benützte Salzguelle am Fusse des Berges 

c Babiogora." 

Spec. Gew. : 170321. — F. Best. : 00 : 4415. — Oual. Best.: Na, Ca, Mg, La, 

K, Mn, Fe, HCl, S2Os, J, Br, CO2 (Dr. K. THAN). — Clalk. 9/o : 47099. 

III. COMITAT BEREG. 

1. Bezirk Felvidék. 

Drágabártfalva (Dorobrátava): 1 Salzguelle östlich von der Gemeinde 750 

Meter entfernt. 

Füll. : 30. Juni 1882 Morg. 7"/72 Uhr. — Temp. 9"C. Luft : 375, Wasser : 2:50. .. . 
Spec. Gew. : 170224. — Alcal. : 12-49. — F. Best. 9/o : 360. — Chlor 9 : 1795.— 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, CO2.— Alcal.9/o : 281.— Clalk. d. f. Best. 9/o : 78705. 

Nicht abgesperrt, aber gewöhnlich verstopfít. 

IV. COMITAT BESZTERCZE-NASZÓD. 

1. Bezirk Naszód. 

Magyar-Nemegye (Nyimisa ungureászká) : 2 Salzbrunnen und 2 Salzguellen. 

Die Salzbrunnen befinden sich neben der Wiese auf dem eGyálu sztrájv genann- 

ten Orte ; die Ouellen sind vom Brunnen 750, resp. 1500 Meter entfernt. 

I. Salebrunnen neben dem Bache Barátos. Füll.: 10. Aug. 1882 Nachm. 2 Uhr. 

Temp. ?C€. Luft : 5"0, Wasser : 3:75. — Spec. Gew. : 10689. — Alcal. : 559. — F. 

Best. 9/ : 939. — Chlor 9/o : 5758. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 21-45 Hl. Flüssigkeit, welche 20141 Kg. fixe 

Best. enthült. 

Beb. Sp. u. Cöntr. — T. d. Br. : 271 M., H. d. Wss : 2-29 M. 
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II. Salebrunnen : T. d. Br. : 465 M., H. d. Wss. : 220 M. 

Die beiden Ouellen versiegen im Sommer. 

Das Wasser ist farb- und geruchlos. 

Makod (Mokodu): 1 Salzbrunnen auf dem vlungá pare sztrájv genannten 

Orte. 

Füll. : 3. Aug. 1882 Nachm. 1 Uhr. — Temp. "C. Luft : 875, Wass. : 6"25. — 

Spec. Gew. : 111343. — Alceal. : 729". — F. Bést. 90 : 17787. — Chlor 9/o : 10-70, — 

(9ual. Best.: Na, Ca, M, Fe, HCI, H25Os5, CO2. — Clalk. 9 : 17751. — Clalk, d. f. 
Best. 0/ : 98"15. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 10-00 HI. Flüssigkeit, welche 17870 Kg. fixe 

Best. enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Oláh-Németi (Nyimtyisi): 1 Salzbrunnen und 3 Salzguellen. Der Brunnen 

befindet sich am .Turká szlátini benannten Orte ; die Ouellen liegen vom Brun- 

nen östlich in einer Entfernung von 220 M. 
) 

Spec. Gew. : 12049. —- Alcal. : 439. — F. Best. 9/o : 26-64. — Chlor 9o : 15-75. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H250O4, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 750 HI. Flüssigkeit, welche 199:80 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beb. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 2:30 M., H. d. Wss. : 225 M. 

Tóhát (Teuri): 1 Salzbrunnen, 1 Salzguelle an dem Orte cGyálu kurtyei 

kápolna. 

Füll. : 4. Aug. 1882 Vorm. 7 Uhr. — Temp. "C. Luft: 6.25, Wasser : 5"0. — 

Spec. Gew. : 11971. — Alcal. : 5109. .. F. Best. 9/o : 2569. — Chlor 9/o : 15-24. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:505, CO2. — Clalk. 9/o : 2497. — Clalk. d. f. 

Best. 9 : 9719. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 7-50 HI. Flüssigkeit, welehe 192:67 Kg. fixe 

Best. enthült. Geruch- und farblos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 230 M., H. d. Wass. : 220 M. 

2. Bezirk Nagy-Sajó. 

Bilak (Adelsdorf, Bgyilák): 2 Salzbrunnen; der eine befindet sich an dem 

Orte .Bobeikas (unter dem Berg) ; der andere am Ufer der Sajó. 

Füll. : 16. Aug. 1882 Morg. 7 Uhr.— Temp. "C. Luft : 27"5, Wasser : 13"75.— 

Spec. Gew. : 171998. — Alcal. : 599. — F. Best. 9/ : 25796. — Chlor 97 : 15"65.— 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SOs, 002. 

Gabt innerhalb 24 Stunden 5-5 HI. Flüssigkeit, welche 142:78 Kg. f. Best, 

enthült. Farb- und geruchlos. 

3eh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 275 M., H. d. Wss. : 210 M. 

Monor : 1 Salzbrunnen südlich von der Gemeinde 4 Km. entfernt am östli- 

lichen Ufer des Flusses Lucz. 

Füll. : 4. Juli 1882 Nachm. 6 Uhr.— Temp. "C. Luft : 22:50, Wasser : 1625.— 

Sp. Gew. : 170205. — F. Best. 0 : 232. — Chlor 9: 166. Enthált Jod. 
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Gibt innerhalb 24 Stunden 14-00 Hl. Flüssigkeit, welche 3948 Kg. fixe 

Best. enthült. Hat Sehwefelwasserstoffgeruch und schwarzen Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Nagyfalu (Nusifáleu): 1 Salzbrunnen neben der Sajó an dem xBobeikas 

benannten Orte. Í 

Füll. : 16. Aug. 1882 Vorm. 7 Uhr. — Temp. "C. Luft : 27:"50, Wss. : 1375 — 

Spec. Gew. : 111675. — Alcal. : 7739. — F. Best. 99: 21798. — Chlor 09 : 1313. — 
Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SOs, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 60-00 Hl. Flüssigkeit, welche 1318" 80 Kg. fixe 

Best. enthült. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br.: 275 M., H. d. Wss. : 210 M. — Farb- und 

geruchlos. 

Simontelke (Seimesdorf, Simontyelek): 1 Salzbrunnen an dem ala sosus 

benannten Orte. 

Füll. : 13. Aug. 1882 Nachm. 6 Uhr. — Temp. "C. Luft : 1875, Wasser 11725.— 

Spec. Gew. : 170542. — Alcal. : 849. — F. Best. 9: 7740. — Chlor 9/o : 4538. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 17-42 Hl. Flüssigkeit, welche 10-50 Kg. fixe Best. 

enthált. Farb- und geruchlos. : 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 440 M., H. d. Wss. : 090 M. 

Sófalva (Salz, Sofáleu): 1 Salzbrunnen westlich von der Kirche 170 Meter 

entfernt unter dem Berge. 

Füll. : 14. Aug. 1882. Vorm. 8 Uhr.— Temp. "C. Luft : 27"00, Wasser : 16-25. — 

Spec. Gew. : 170186. — Alcal. : 8197. — F. Best. 90 : 257. — Cklor 9 : 1"50. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 10-80 HI. Flüssigkeit, welche 27-75 Kg.f. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 280 M., H. d. Wss. 1775 M. 

53. Bezirk Bessenyő. 

Alsó-Balázsfalva: 1 Salzbrunnen an dem cda kapulu gyálulujs benannten 

Orte auf der westlichen Seite des Grabens. 

Füll. : 5. Aug. 1882 Morg. 8 Uhr. — Temp. "C. Luft : 7"50, Wasser : 5"75. — 

Spec. Gew. : 170868. — Alcal.: 10-69. — F. Best. we: 11776. — Chlor 9 : 6.98. — 
0ual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:SO4, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 2:5 HI. Flüssigkeit, welche 29-40 Kg. fixe Best. 

enthüált. Farb- und geruchlos. j 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 220 M., H. d. Wss. : 220 M. 

Csépán : 1 Salzbrunnen und 1 Salzguelle ; letztere gewöhnlich versiegt. Der 

Brunnen liegt an dem xcuntere Wieses und ram unteren Felds benannten Orte. 

Füll. : 2. Aug. 1882 Vorm. 11 Uhr. — Temp. "€. Luft : 7"50, Wasser : 3"75.— 

Spec. Gew. : 11358. — ÁAlcal. : 569. — F. Best. 0/o : 18706. — Chlor 909 : 10-47. — 

(9ual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2S04, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 22:50 HI. Flüssigkeit, welche 406-35 Kg. fixe 

Best. enthült. Farb- und geruchlos. 

Beb. Sp. á. Cont. — T. d. Br. : 243 M., H. d. Wss : 223 M. 
Fehéregyháza ( Weisskirch, Feriháza) : 2 Salzbrunnen und 1 Salzguelle. 
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1. Salzbrunnen liegt gegen Zselyk auf dem chinter der Halles benannten Orte. 
Füll. : 11. Aug. 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C€. Luft : 2770, Wasser : 13:75.— 

5Dpec. Gew. : 11543. — Alcal. : 849. — F. Best. va : 20-51. — Chlor o : 12:26. — 
Gual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:S05, CO2. — Clalk. vo : 20707. — Clalk. a. f. 
Best. 90 : 97-85. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 2:16 Hl. Flüssigkeit, welche 44-30 Kg. fixe Best. 
enthült. Farb- und geruchlos. 

II. Salzbrunnen ebenfalls auf dem chinter der Halles benannten Orte. 

Füll. : 12.. Aug. 1887 Vorm. 972 Uhr. — Temp. "C€. Luft: 27-0, Wasser : 

14.50. — Spec. Gew. : 11657. — Alcal.: 599. — F. Best. 99 : 21"86. — Chlor 90 : 
12-93. — Oual. Best. : Na, " Ca, Mg, Fe, HCl, H2SOs, CO2. — Clalk. o : 21"4.6. — 
Clalk. d. f. Best. 9/o : 98-44. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 2:88 HI. Flüssigkeit, welche 62.95 Kg. fixe Best. 
enthüált. 

T. d. Br. : 670 M. — Beide Brunnen unter beh. Sp. 

Saleguelle auf dem cSchrabens benannten Orte. 

Füll.: 12. Aug. 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. ?C€. Luft : 25, Wasser : 20. — 

Spec. Gew. : 11424. — F. Best. 9/o : 1890. — Chlor 9 : 11792. — Oual. Best. : Na, 

Ca, Mg, Fe, HCI, H-SOs, CO2. 

Das Wasser besass Schwefelwasserstoffgeruch und sechwarzen Niederschlag ; 

es ist zu vermuthen, dass es sich im Gefásse zergsetzte. 

Kajla: 1 Salzbrunnen und 2 Salzguellen auf dem vintre gyálu szari si fácza 
sáris benannten Orte. Die eine Ouelle liegt vom Brunnen in einer Entfernung 

von 190 M. ; die zweite westlich 750 M. weit. 

Füll.: 5. Aug. 1882 Vorm. 7 Uhr. — Temp. ?€. ILuft: 6.50, Wasser : 5-0. — 

öpec. Gew. : 11858. — Alcal. : 649. B. Best. 9 : 2428. — Chlor 9/o : 1457. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 5700 HI. Flüssigkeit, welehe 12140 Kg. fixe 

jest. enthált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 220 M., H. d. Wass. : 120 M. — Die Ouellen 

sind verstopft. 

Nagy-Demeter (Mettersdorf, Dumitru): 1 Salzbrunnen, 4 Salzguellen auf 

dem szwischen Auen-Höhe und dürre Bichens benannten Orte ; die meist trocken 

liegenden und verstopften Ouellen liegen gegen Csépán, Törpény u. Bersencze zu. 

Füll. : 1. Aug. 1882 Vorm. 6 Uhr. — Temp. "C€. Luft : 2:50, Wasser : 7"50. — 

öpec. Gew. : 172065. -- - Alcal. : 6709. — F. Best. oo : 2674. — Chlor 9/o : 15-77. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:S04, 002. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 16 HI. Flüssigkeit, welche 4.27"84. Kg. fixe Best. 

enthált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 230 M., H. d. Wass. : 215 M. 

Necz : 1 Salzbrunmnen und 1 Salzguelle ; ersterer befindet sich auf dem edupe 

Aluniss benannten Orte. 

Füll. : 12. Aug. 1882 Mitt. 12 Uhr. — Temp. "C. Luft : 25, Wasser : 16-25. — 

Spec. Gew. : 179452. — Aleal. : 12-69. — F. Best. 9 : 6"19. — Chlor 9/a : 357. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 240 HI. Flüssigkeit, welche 14-85 Kg. fixe Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 379 M., H. d. Wss : 189 M. 
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Die Ouelle liegt am Orte afuntine helvety.s 

Füll.: 12. Aug. 1882 Vorm. 7 Uhr. — Temp. "C. Luft : 20, Wasser : 20. — 

Spec. Gew.: 171173. — F. Best. 9/o: 15-78. — Chlor 9/9 : 947. — Oual. Best. : 

Na, Ca, Mg, Ve, HCI, H-SOs, CO2. Zeigt sehwarzen Niederschlag und hat Schwefel- 

wasserstoffeeruch ; zersetzte sich möglicherweise im Gefüsse. 

Szeretfalva (Reussen, Szereczel): 1 Salzbrunnen am c Kosta strimturis be- 

nannten Orte. 

Füll. : 12. Aug. 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C. Lutt : 275, Wasser : 1125. 

Spec. Gew. : 171752. — Alcal.:; 739. — F..Best. 0/o : 2296. — Chlor: 9/o 13-87. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2504, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 2-0 Hl. Flüssigkeit, welche 45-96 Kg. fixe Best. 

enthált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 395 M., H. d. Wss. : 335 M. 

Törpény (Treppen, Terptiu) : 1 Salzbrunnen am .Salzrevier unter dem Rosen- 

gartens benannten Orte. 

Füll. : 5. Aug. 1882 Vorm. 9 Ukr. — Temp. "C. Luft : 825, Wasser : 6725. — 

Spec. Gew. : 11982. — Alcal.: 519. — F. Best. 0 : 25-72. — Chlor 9/ : 1533. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SO4, 002. : 

Gibt innerhalb 24 Stunden 5-50 HI. Flüssigkeit, welche 14146 Kg. fixe 

Best. enthált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 265 M., H. d. Wss. : 225 M. 

4. Bezirk Jád. 

Aldorf ( Wallendorf, Aldorfu) : (! Salzbrunnen gegen Penták zu am cRissthalb 

benannten Orte. 

Füll. : 27. Aug. 1882 Morg. 8 Uhr. — Spec. Gew. : 10179. — Aleal. : 7769. — 

F. Best; 9/o : 273. — Chlor 9/o : 147. Enthált Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 4-0 HI. Flüssigkeit, welche 10-92 Kg. fixe Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. Zeigt starken Niederschlag von Eisenrost. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 7 M., H. d. Wss. : 3. M. 

Borgó-Besztercze (Borgo-Bistriczá) : 1! Salzbrunnen an dem csub bragyeri 

benannten Orte. 

Füll. : 9. Aug. 1882 Nachm. 4 Uhr. — Temp. "C. Luft : 10-70, Wasser : 3"75.— 

Spec. Gew. : 171303. — F. Best. vo : 1748. — Chlor 9 : 998. — Onal. Best. : Na, 

Ca, Mg, Fe, HCI, H2:SO4, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 4-0 HI. Flüssigkeit, welche 69-92 Kg. fixe Best. 

enthüált. Farblos mit Schwefelwasserstoffgeruch, wahrscheinlich in Wolge seiner 

Zersetzung. 

Beh. Sp. und Contr. — T. d. Br. : 380 M., H. d. Wss. : 9"60 M. 

Borgó-Marosény : 1 Salzbrunnen am Orte sPolyáná szlatinis . 

Füll. : 10. Aug. 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C. Luft : 15"0, Wasser : 12-50. 

Spec. Gew. : 11269. — F. Best. 90 : 16-94. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 9-24 Hl. Flüssigkeit, welche 10570 Kg. fixe 

Best. enthült. 

Die mir zugesandte Wasserprobe war eine gelbliche Flüssigkeit von unange- 
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nehmem (reruch, die viel Chlorammon enthielt ; der Brunnen ist wahrsecheinheh 

mit Dünger verstopft. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 205 M., H. d. Wss. : 0-60 M. 

Borgó-Prund : 1 Salzbrunnen neben dem Berge cRunk., 

Füll. : 9. Aug. 1882 Vorm. 11 Uhr. — Temp. 9€. Luft : 7750, Wasger : 10-70. — 

Spec. Gew. : 10429. — Alcal. : 362. — F. Best. 9/o : 589. — Chlor 9o : 298. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 12:5 Hl. Flüssigkeit, welche 73-49 Kg. fixe Best. 

enthalt. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u Contr. — T. d. Br. : 0776 M., H. d. Wss. : 065 M. 

Borgó-Tiha: 1 Salzbrunnen am vGredina lui Varto lomei csarea sub 

braderei benannten ÖOrte. 

Füll. : 9. Aug. 1882 Nachm. 6 Uhr. — Temp. "C. Luft : 10-0, Wasser : 6725.— 

Spec. Gew. : 170484. — Alc.: 772. — F. Best. 9o : 6770. — Chlor 90 : 3:83. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 6-5 HI. Flüssigkeit, welche 43-55 Kg. fixe Best. 
enthált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 380 M. H. d. Wass. 2:50 M. 

Felső-Borgó (Borgo-Szuszény) : 1 Salzbrunnen an dem cSzárátá din zsosziis 

benannten Orte (sub gyálu lui Tárniczá). 

Füll. : 11. Aug. 1882 Morg. 8 Uhr.— Temp. "C. Luft : 17-50, Wasser : 13"75.— 

Spec. Gew.: 1"0679. — Alcal.: 6-3. — F. Best. 9o : 930. — Chlor vo: 545. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2S04, C02. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 1-7 HI. Flüssigkeit, welche 15-81 Kg. fixe Best. 

enthált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. GContr. — TT. d. dBrssi227 ME (EL d. Wes. 078 M; 

Jád (Jod, Jaád) : 2 Salzbrunnen und 5 Salzguellen. 

I. Salzbrunnen befindet sich am westlichen Rande des Grabens Steinbach 

unterhalb des Mickerberges. 

Füll. : 11. Aug. 1882 Nachm. 1 Uhr. — Temp. "C€. Luft : 10-70, Wasser : 6"25.— 

Spec. Gew. : 170202. — Alcal. : 4759. — F. Best. 09 : 2770. — Chlor 9 : 1733. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 36-70 HI. Flüssigkeit, welche 97720 Kg. fixe Best. 

enthált. Farb- und geruchlos. 

IT. Salebrunnen an dem cin langen Seifeny benannten Orte. 

Füll.: 11. Aug. 1882 Nachm. 172 Uhr. — Temp. "C. Luft: 10-70, Wasser : 

625. — Spec. Gew.: 11655. — Alcal.: 419. — F. Best. 9o : 1274. — Chlor 9/o : 

12-86. — Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:S04, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 10-50 HI. Flüssigkeit, welche 228-27 Kg. fixe 

Best. enthült. 
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3eide Brunnen unter beh. Sp. u. Contr. 

Die Owuellen legen an den Orten ezwischen den ersten Buchhölzern, 

chinter den Buchhölzerns und c Thal in Sternberg, ; sie versiegen im Sommer und 

sind übrigens verstopft. 

Közép-Borgó (Mizslocsény, Medilocseny) : 3 Salzbrunnen an der südlichen 

Seite des Baches cPorkulu szlátinis an dem cFáczá gyáluis benannten Orte. 

Füll.: 11. Aug. 1884 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C, Luft: 16-25, Wasser ; 
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875. — Spec. Gew. : 170510. — Alcal.: 3:99. —  F. Best. 99 : 6796. — Chlor 9 : 

416. — Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br.: 153 M., H. d. Wass. : 130 M. — Der eine 

der Brunnen steht unbenützt. 

Malomárka (Minarken, Manáru) : 2 Salzbrunnen. 

I. Salebrunnen befindet sich am cRitt Schelts benannten Orte. 

Füll. : 13. Aug. 1882 Vorm. 8 Uhr. — Temp. "C. Lutt : 31"25, Wasser 13-75. 

$pec. Gew. : 170850. — Alcal. : 539. — NF. Best. 9 : 11760. — Chlor 9/o : 6"83. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2304, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 150 Hl. Flüssigkeit, welche 17740 Kg. fixe Best. 

enthált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 300 M., H. d. Wss.: 120 M. 

II. Salebrunmnen befindet sich an dem can der Halds benannten Orte. 

Füll. : 13. Aug. 1882 Vorm. 8 Uhr. — Temp. "C. Luft : 2875, Wasser 16-25. 

Spec. Gew.: 171102. — F. Best. 9: 14-83. — Chlor 9o : 859. — Oual. Best. : 

Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H250Os, C02. 

T. d. Br. : 257 M., H. d. Wss. : 157 M. — Das Wasser hatte Sehwefelwasser- 

stoffgeruch ; möglicherweise zersetzte es sich im Gefásse. 

Szász-Péntek (Pintyik): 1 Salzbrunnen, 1 Salzbad und mehrere kleinere 

Salzguellen an den cTopass, xunter dem Steinbruchb, ram Kohlenbergi und 

.Steinbergy benannten Orten. Das Salzbad ist vom Salzbrunnen 100 Meter weit 

entfernt. 

Der Salzbrunnen liegt sunter dem Steinbruch.s Füll.: 11. Aug. 1882 Nachm. 

6 Uhr. — Temp. "9C. Luft : 30, Wasser: 13-75. — Spec. Gew. : 11835. — AÁlcal. : 

189. — F. Best. 9/ : 2395. — Chlor 9 : 14708. — Oual. Best.: Na, Ca, Mg, Fe, 

HCI, H25O4, C02. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 12-48 HI. Flüssigkeit, welche 192-:19 Kg. fixe 

Best. enthált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 2775 M., H. d. Wss. : 2-291M: 

Szlatiora (Kolibicza) : 1 Salzbrunnen auf der Alpe cSlatioras und im Hotter 

von Borgó-Besztercze auf dem csub piátrá lui Orbáns benannten Orte. 

Füll. : 10. Aug. 1882 Nachm. 1 Uhr. — Temp. "C€. Luft : 1375, Wasser : 10-0. 

Spec. Gew. : 11722. — Alcal. : 4719. — F. Best. 9/o : 22-66. — Chlor 9/o : 13-40. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:504, 502. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 3 HI. Flüssigkeit, welche 67-98 Kg. fixe Best. 

enthált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 380 M., H. d. Wass. : 0730 M. 

V. COMITAT CSIK. 

1. Bezirk Csik-Szépviz. 

Csík-Gyímes-Bükk : 1 Salzbrunnen von der rumünischen Kirche nördlich 

1900 M. entfernt am Bachufer. 

Füll. : 8. Juli 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C. Luft: 15, Wasser : 625. — 

Spec. Gew. : 10572. — Alecal.: 149. — F. Best. 9: 809. — Chlor 9/o: 453. — 



476 Dr S. FISCHER : 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Str, Fe, HCI, CO: ; enthált auch Jod und Brom.— Clalk. 9/o : 

5"32. — Clalk. d. £. Best. 0/o : 65-76. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 2 HI. Flüssigkeit, welche 16-18 Kg. fixe Best. 

enthált. 

Beh. Sp. u. Contr. 

3 Salgguellen auf der Taralpe. 
Füll.: 8. Juli 1882 Nachm. 5 Uhr. — Temp. "C. Luft: 20, Wasser 5. — 

Spec. Gew. : 11307. — F. Best. vo : 1870. — Chlor 90: 10-11. — 0ual. Best. : Na, 

Ca, Mg, Str, Fe, HCI, CO2; auch Jod und Brom. — Clalk. vo: 120. — Clalk. d. f. 

Best. 9/ : 66-66. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 0-5 HI. Flüssigkeit, welche 90 Kg. fixe Best. 

enthült. Farb- u. geruchlos. Wird nicht benützt. 

Salzguellen befinden sich noch auf derc.Hosszúhavass und auf dem Rakottyás. 

Csík-Szépvíz (Tatárbükk, Csügés, Kostelek) : 1 Salzguelle im östlichen Theile 

der Gemeinde an dem Kecskés telek; benannten Orte. 

Füll. : 15. Juli 1881 Vorm. 7 Uhr. — Temp. "C. Lutt: 11"25, Wass. : 6-25.— 

Spec. Gew. : 179098. — F. Best. 9o : 144. — Chlor 9/o : 07-74. — Oual. Best. : Na, 

Ca, Mg, Str, Fe, HCI, CO2 ; auch Jod und Brom. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 4-50 HI. Flüssigkeit, welche 6-48 Kg. fixe Best. 

enthült. Hat Schwefelwasserstoffgeruch mit braunem Niedersechlag. Wird nicht 

benützt. — Beh. Sp. 

VI. COMITAT FOGARAS. 

I. Bezirk Sárkány. 

Alsó-Komána (Kománá din zsosz) : 1 Salzbrunnen nördliech von der Gemeinde 

in einer Entfernung von 800 Meter. Wird nicht benützt, da eine Süsswasserguelle 

sich in denselben ergoss. 

Grid : 1 Salzbrunnen von der Gemeinde 1 Km. weit gegen Persány zu auf der 

südl. Seite des Berges cPischoran und auf dem c Váleá szlátiniv benannten Orte. 

Füll.: 11. Juni 1882 Vormitt.8 Uhr. — Temp. "C. Luft: 23-25, Wasser : 

10-75. — Sp. Gew. : 10707. — F. Best. 9/o : 949. — Oual.: Na, Ca, Mg, Fe, HCI. 

H:S0., CO: ; enthült auch Jod. — Clalk. vo : 841. — Clalk. d. f. Best. vo : 8862. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 148-5 HI. Flüssigkeit, welche 1409-26 Kg. fixe 

3est. enthült. Farb- und geruchlos. 

eh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 379 M. 

Paró (Páreu) : 1 Salzbrunnen innerhalb der Gemeinde südlich von der Kirche 

295 M. entfernt. 

Füll. : 12. Juni 1882 Vorm. 8 Uhr. — Temp. ?"C. Luft : 1750, Wasser 11"25,— 

Spec. Gew.: 170411. — F. Best. 9: 5"51. — Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, 

H:SOs, CO2; enthült auch Jod und Brom. — Clalk. 9: 5"16. — Clalk. d. f. 

Best. 9/9 : 9365. 

Gibt innerhalb 24 $Stunden 14976 HI. Flüssigkeit, welche 825"17 Kg. fixe 

Best. enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. ; 284 M, 
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Persány (Persianu): 1 Salzbrunnen und 1 Salzguelle 2 Km. von der Ge- 

meinde entfernt auf der südlichen Seite des sPicsorav benannten Berges. 

Füll. : 11. Juni 1882 Vorm. 9 Uhr. — Temp. "€. Luft : 2375, Wasser : 10"75.— 

Spec. Gew. : 170440. — F. Best. vo : 5"86. — Oual. Best.: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, 

H:S04, CO2 ; enthült auch Jod in geringer Menge. — Clalk. 9/o : 546. — Clalk. d. f. 

Best. 9/o : 93-17. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 262-72 HI. Flüssigkeit, welche 1539:54 Kg. fixe 

Best. enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. 2:30 M., H. d. Wass. : 228 M. 

Új-Sinka (Neu-Schinka, Sinka nove) : 1 Salzbrunnen und 4 Salzguellen. Der 

Brunnen befindet sich südwestlieh von der Gemeinde in einer Entfernung von 

500 M. an der Lehne des Berges cParo szárátáv ; die 4 Ouellen liegen südlich von 

der Gemeinde 560 M. von einander entfernt. 

Der Brunnen gibt innerhalb 24 Stunden 769 HI. Flüssigkeit. — Beh. Sp. 

und Contr. 

2. Bezirk Árpás. 

Alsó-Porumbak (Porumbáku din zsosz): 1 Salzbrunnen südlieh von der 

Kirche in einer Entfernung von 1 Km. an cGlod határu din szuszs benannten Orte. 

Füll. : 7. Juli 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C. Luft : 16-25, Wasser : 13-75. 

Spec. Gew. : 170470. — Alcal.: 829. — F. Best. 990 6.48. — Chlor 9/o: 386. — 

Oual. Best.: Ca, Na, Mg, HCI, H:S504, CO2. — Clalk. 94: 624. — Clalk. d. f. 

Best. 9/o : 96-29. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 046 HI. Flüssigkeit, welche 29:80 Kg. fixe Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 379 M. 
Szeráta (Szaráta) : 1 Salzbrunnen und 1 Salzguelle. Der Brunnen befindet 

sich neben der Landstrasse von der Kirche "/4 Stunde entfernt an dem cdrica 

szelisteis benannten Orte; die Salzguelle liegt südlich von der Kirche "2 Stunde 

entfernt. 

Füll. : 4. Juli 1882 Mitt. 12 Uhr. — Temp. "C€. Luft : 18-75, Wasser : 13"75.— 

Spec. Gew. : 170090. — Alcal. : 489. — F. Best. 9/o : 1724. — Chlor 9/o : 0771. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 9-"39 HI. Flüssigkeit. Farb- und geruchlos. 

3eh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 281 M. I 

VII. COMITAT HÁROMSZÉK. 

1. Bezirk Alsó- Kézdi. 

Alsó Torja : 

Füll : 13. Oct. 1882. — Temp. "C. Luft : 17-50, Wasser : 1325. — Spec. Gew. 

10074. — F. Best. 9/: 110. — Chlor 9/o : 0738. 

Sósmező : 
I. Nordwestliceh von der Gemeinde 70 Meter von der Landstrasse entfernt 

unter dem Friedhof auf der :Nagyszegv benannten Liegenschaft. 
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Füll. : 9. Aug. 1882 Nachm. 7 Uhr. — Temp. 9C Luft : 1470, Wasser 12:50. — 

Spec. Gew. : 170178. — Alcal. : 46-97. — F. Best. wo : 230. — Chlor 9 : 1723. Ent- 

hült Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 10 HI. Flüssigkeit, welche 23 Kg. fixe Best. 

enthült. 

II. Salzgguelle auf dem c Hallás, benannten Orte auf der Florawiese. 
Füll. : 9. Aug. 1882 Nachmitt. 7 Uhr. — Temp. "C. Luft : 14, Wasser : 12:5.— 

Spec. Gew. : 110739. — Alcal. : 7709. — F. Best. 90: 980. — Chlor oj: 5770. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 2:4 Hl. Flüssigkeit, welche 23-52 Kg. fixe Best. 

enthült. 

TIT. Saleguellein dem c Hallás, benannten Thale gegen die c Mádchenwiese) zu. 

Füll. : 9. Aug. 1882.— Temp. ?C. Luft : 18-75, Wasser : 16-25. — Spec. Gew. : 

10504. — Aleal.: 7702. — F. Best. 90: 6"90. —  Chlor 9/o : 369. — Oual. Best. : 

Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H23O4. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 2-4 HI. Flüssigkeit, welche 16-56 Kg. fixe Best. 

enthült. 

2. Bezirk Orba.. 
Dobroszlava : 
Füll. : 26. Juli 1883 Vorm. 10 Uhr. . . Temp. "C. Luft : 25, Wasser : 1775. — 

Spec. Gew. : 171004. — Aleal. : 2249. — F. Best. 9o : 13742. — Chlor vo 7-78. 

Murdán : 
Füll. : 26. Juli 1883 Morg. 7 Uhr, — Temp. 70. Lutt: 17"5, "Wasser: 10-05 

Spec. Gew. : 11269. — F. Best. 9/o : 169. — Chlor vo : 982. 

Kovászna : Die Salzguelle befindet sich im Gebirge zwischen den rumánischen 

Alpen und ist selten erreichbar. Genauere Daten wurden nicht eingesendet und 

ist eg nicht unwahrscheinlich, dass die beiden vorher benannten Orte ebenfalls zu 

Kovászna zu rechmen sind. 

J 

VIII. COMITAT KIS-KÜKÜLLŐ. 

1. Bezirk Dicső-Szent-Márton. 

Alsó-Bajom (Bunnesdorf, Bojánu): 1 Salzbrunnen nordwestlich von der 

Gemeinde 825 M. weit entfernt unterhalb der Weingárten. 

Füll. : 14. Juni 1882 Vorm. 11 Uhr. — Temp. "C. Luft : 17"5, Wasser : 17"5. — 

Spec. Gew. : 10105. — F. Best. 9/o : 144. — Chlor oo : 0776. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 8 HI. Flüssigkeit, welche 12:67 Kg. fixe Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 4525 M. 

Felső-Bajom (Basen, Bázna, Bassen, Bázne) : 1 Salzbrunnen südöstlieh von 

der Gemeinde im Thale cBaumgartenv. In der Nühe befindet sich ein Bad. 

Füll. : 14. Juli 1882 Nachm. 4 Uhr. — Temp. "C€. Luft : 125, Wasser : 11725.— 

Spec. Gew. : 10487. — F. Best. 90 6.68. — Chlor 9 : 4705 ; enthült auch Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 11 Hl. Flüssigkeit, welche 73-48 Kg. fixe Best. 

enthült. Farblos mit Scehwefelwasserstoffgeruch und sehwarzem Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Contr.— T. d. Br. : 5768 M. 
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Bogács (Bogeschdorf, Bogátsiád: 1 Salzbrunnen nordwestlieh von der 

Gemeinde 3 Km. weit auf der Wiese c Malom. 

Füll. : 12. Juli 1882 Nachm. 7 Uhr. -—— Temp. "C. Luft: 17, Wasser 12:5. — 

Spec. Gew. : 170389. — F. Best. vo: 5"36. — Chlor 9/o : 321. Enthált Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 550 HI. Flüssigkeit, welche 2948 Kg. fixe Best. 

enthült. Farblos mit Sehwefelhydrogengeruch und sehwarzem Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 379 M. 

Borzás (Boziás) : 1 Salzbrunnen südlieh von der Gemeinde 2300 M. entfernt 

unterhalb cZeketora. 

Füll. : 3. Juli 1882 Nachm. 4. Uhr. — Temp. "C. Luft : 17"5, Wasser 12"5. — 

Spec. Gew. : 170587. — F. Best. 9/o : 802. — Cblor 9 478. Enthált Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 5712 HI. Flüssigkeit, welche 41796 Kg. fixe Best. 

enthált. Farblos mit Sehwefelhydrogengeruch und sehwarzem Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 35 M. 

Harangláb : 1 Salzbrunnen innerhalb der Gemeinde neben der csós patak, 

benannten (0uelle. 

Füll. : 6. Juli 1882 Morg. 6 Uhr. — Temp. "C. Luft : 175, Wasser : 1570. — 

Spec. Gew.: 10-037. — F. Best. 99 : 049. — Chlor "o 0-22. Enthált Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 17-37 HI. Flüssigkeit, welche 0-66 Kg. fixe Best. 

enthált. Farblos mit Sehwefelhydrogengeruch und sehwarzem Niederschlag. 

Beh. Sp. und Contr. 

Királyfalva (Krájfáleu) : 1 Salzbrunnen nördlieh von der Gemeinde 1700 M. 

weit an dem cBagyosv benannten Orte. Ist verstopfít und unbenützt. 

Küküllővár (Kokelburg, Csetátye de báltá): 1 Salzbrunnen östlieh von der 

Gemeinde 550 Meter entfernt an dem csós gödörsv benannten Orte. 

Füll. : 11. Juli 1882 Nachm. 5 Uhr. — Spec. Gew. : 10734, — Alcal. : 369. — 

F. Best. 90 : 102. Chlor 9 : 6705. Enthált Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 360 HI. Flüssigkeit, welche 36707 Kg. fixe Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 35 M. 

Magyar-Kis-Sáros (Schürschkin): 1 Salzbrunnen in der Gemeinde an dem 

.Sós patak, benannten Orte. 
Füll. : 3. Juli 1882 Nachm. 2 Uhr. — Temp. "C. Luft: 16:25, Wasser : 12-50. 

Spec. Gew. : 170211. — F. Best. vo : 291. — Chlor 9 1"69. Enthált Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 2-37 Hl. Flüssigkeit, welche 6839 Kg. fixe Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 375 M. 

Szőkefalva (Szeuká) : 1 Salzbrunnen südlich von der Gemeinde 2 Km. ent- 

fernt im cTelek; genannten Hotter. 
Füll. : 3. Juli 1882 Nachm. 372 Uhr. — Temp. "C. Luft : 16-25, Wasser : 15.— 

Spec. Gew. : 170365. — F. Best. : 90 502. — Chlor 9 : 295. Enthált Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 4-24. Hl. Flüssigkeit, welche 21-28 Kg. fixe Best. 

enthüált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 439 M. 

Vámos-Gálfalva : 1! Salzbrunnen und 1 Salzguelle östlieh von der Gemeinde 

1800 M. weit. 
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Füll. : 10. Juli .1882 Mitt. 12 Uhr. — Temp. "9C€. Luft : 33-75, Wasser 15"75.— 

Spec. Gew. : 170274. — F. Best. 9o : 3.84. — Chlor 9/o : 224. Enthült Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 15-74 HI. Flüssigkeit, welche 591 Kg. fixe Best. 

enthült. Farblos mit Sehwefelhydrogengeruch und sehwarzem Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 375 M. 

2. Bezirk Radnóth. 

Buzás-Besenyő (Besenyen): 1 Salzbrunnen an der an der Grenze der 

Gemeinde hinführenden öStrasse. 

Füll. : 12. Juni 1882 Nachm. 2 Uhr. — Temp. "C. Luft : 20, Wasser 14"5. — 

Spec. Gew. : 179416. — F. Best. 9 : 5.72. — Chlor v/o : 329. — Enthált Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 498 HI. Flüssigkeit, welche 28-48 Kg. fixe Best. 

enthült. Farblos mit Sehwefelhydrogengeruch und schwarzem Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 772 M. 

Gyulás (Gyulus): 1 verstopfíter Salzbrunnen nördlich von der Gemeinde 

3500 Meter welt. 

Kerel.ő (Kerülő, Tjirileu, Chirileu) : 1 Salzbrunnmen nördlich von der Gemeinde 

1359 M. weit. 

Füll.: 1. Juli 1882 Nachm. 4 Uhr. — Temp. "C. Luft: 20, Wasser 16-25. — 

Spec. Gew. : 170359. — F. Best. 9/o : 496. — Chlor 9/o : 296. Enthált Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 1-2 Hl. Flüssigkeit, welche 595 Kg. fixe Best. 

enthült. Farblos mit Sehwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 424 M. 

Kerellő-Szt-Pál : 2 Salzbrunnen östlich von der Gemeinde 1170 Meter weit. 

Sind verstopfít. 

Ugra : 1 Salzbrunnen westlich von der Gemeinde neben demKisenbahndamm. 

Füll.: 11. Juni 1882 Nachm. 4 Uhr. — Temp. "C. Lutft: 23"75, "Wasser : 

1375. — Spec. Gew. : 170136. — F. Best. 9 : 186. — Chlor wo : 1709. Enthült Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 0796 HI. Flüssigkeit, welche 0778 Kg. fixe Best. 

enthült. Farblos mit schwachem Schwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 7758. M. 

Vidrátszeg : 1 Salzbrunnen östlich von der Gemeinde 1200 Meter weit. 

Füll. : 4 Juli 1882 Nachm. 6 Uhr. — Temp. 9C. Luft : 20-70, Wasser : 1570. — 

Spec. Gew. : 170026. — F. Best. 9/o : 035. — Chlor vo : 014. Enthült Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 2:22 HI. Flüssigkeít, welche 07-77 Kg. fixe Best. 

enthült. Farblos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 3"79 M. 

3. Bezirk Hosszuaszó. 

Bethlen-Szent-Miklós (Klossdorf, Szint Mikleus) : 1 Salzbrunnen im nördli- 
chen Theile der Gemeinde in der sogenannten cZigeunerreihes 100 Meter von der 

nnitarischen Kirche entfernt. 

Füll. : 24. Aug. 1882. Nachm. 2 Uhr, — Temp. ?C. Luft: 33-75, Wasser : 

1125. — Spec. Gew. : 170154. — F. Best. 9 : 212. Chlor 9 : 122. Enthült Jod. 
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Gibt innerhalb 24. Stunden 20-8 HI. Flüssigkeit, welche 449 Kg. fixe Best. 

enthült. Farblos mit sehwachem Sehwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 360 M., H. d. Wass. : 220 M. 

Kis-Iklód (Mikluden): 1 Salzbrunnen westlich von der Gemeinde 22 Km. 

weit im Thale cintre pereos. 

Füll. : 17. Aug. 1882 Mitt. 12 Uhr.— Temp. "C. Luft : 28-75, Wasser : 12:50.— 

Spec. Gew. : 170688. — F. Best. 90 : 937. — Chlor 9/o : 5"42. — Oual. Best. : Na, Ca, 

Mg, HCI, H2SOs, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 1372 HI. Flüssigkeit, welche 12368 Kg. fixe Best. 
enthült. Farblos mit Sehwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 3108 M., H. d. Wss. : 290 M. 

IX. COMITAT KOLOZS. 

1. Bezirk Mező-Örményes. 

Budatelke (Budatyelik): 1 Salzbrunnen südöstlieh von der Gemeinde an 

dem cdodu szaratuluix benannten Orte. 

Füll. : 9. Aug. 1882 Ab.— Temp."C. Luftt : 22:"5, Wasser : 1570. — Spec. Gew. : 

170183. — F. Best. 9/ : 252. — Chlor 9/o : 1749. Enthült Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 30 HI. Flüssigkeit, welche 75-66 Kg. fixe Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Mező-Szt-György (Szint-Zsorsz) : 1 Salzbrunnen in der nördliehen Hülfte des 

Dorfes an dem alá sztupátures benannten Orte. 

Füll. : 7. Aug. 1882 Nachmitt. 5 Uhr.— Temp. "C. Luft : 21"25, Wass : 13-75. 

Spec. Gew. : 170346. — F. Best. 9 : 4777. — Chlor 9/o : 285. Enthált Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 528 HI. Flüssigkeit, welche 25-18 Kg. fixe Best. 

enthült. Farblos mit Sehwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. und Contr. — T. d. Br. : 2 M., H. d. Wss : 1 M. 

2. Bezirk Mócs. 

Alsó-Zsuk (Zsuk din zsosz, Sukk) : ! Salzbrunnen südlich von der Gemeinde 

4 Km. weit im cRétess benannten Thale. 

Füll. : 13. Aug. 1882 Vorm. 8 Uhr. — Temp. "€. Luft : 26-25, Wasser : 14-50. 

Spec. Gew. : 11431. — Alcal. : 859. — F. Best. 9o : 1899. — Chlor 9/o : 11"15. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H250s, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 16-5 HI. Flüssigkeit, welehe 31333 Kg. fixe Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Felső-Zsuk (Zsuku din szusz): 1 Salzbrunnen südöstlich von der Gemeinde 

4 Km. weit auf der Salzwiese. 

Füll.: 13. Aug. 1882 Vorm. 11 Uhr. — Temp. "C. Luft: 2125, Wasser : 

145. — Spec. Gew.: 171495. — Alcal. : 7777 — F. Best.: 19-79. — Chlor 9 : 

11778. — Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H23504, C02. 
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Gibt innerhalb 24 Stunden 17-8 HI. Flüssigkeit, welche 352:26 Kg. f. Best. 
enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. und Contr. 

Gyulatelke (Sulyatyelek) : 1 Salzbrunnen und 1 Salzguelle ; ersterer liegt von 

der Gemeinde nördlich 3 Km. entfernt ; die Ouelle befindet sich neben dem Brunnen, 

Füll. : 9. Aug. 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C. Luft : 20-70, Wasser : 1375. — 

Spec. Gew. : 12021.— Alec. : 559.— F. Best. vo : 26"36.— Chlor 9/ : 15"59. — Oual. 

Jost.: Na, Ca, Mg; Be, HGL, H:SOs, 002. Clalk. oo: 25570.ES (Olalkt gató 
Best. 0/o : 97"83. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 8-64 HI. Flüssigkeit, welche 227:75 Kg. f. Best. 
enthült. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Katona (Ketyina): 1 Salzbrunnen südlich von der Gemeinde 2 Km. weit 

im Thale. 

Füll. : 14. Aug. 1882 Vorm. 9 Uhr.— Temp. "€. Luft : 2375, Wasser 15"0. — 

Spec. Gew. : 10196. — F. Best. 9o : 2-67. — Chlor 9/ : 156. Enthált Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 22:8 HI. Flüssigkeit, welche 60-87 Kg. f. Best. 

enthált. Farblos mit Sehwefelhydrogengeruch und sehwarzem Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Kötelend (Gedelina) : 1 Salzbrunnen und 1 Salzguelle, ersterer liegt von der 

Gemeinde südlich 2 Km. weit am Salzplatz ; die Ouelle vom Brunnen 20 M. weit. 

Füll. : 13. Aug. 1882 Vorm. 9 Uhr. —.Temp. "C. Luft : 21:25, Wasser : 13-75. 

Dpec. Gew. : 172048. — Alcal: 9-:69. — F. Best. 9 : 265. — Chlor 9 : 1572. — 

(9ual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SO4, CO2. — Chloralk. 9/o : 26-18. — Clalk. d. 

f. Best. 9/ : 9879. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 17 Hl. Flüssigkeit, welche 450-5 Kg. tf. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Marokháza : 1 Salzbrunnen. 

Füll. : 8. Aug. 1882 Vorm. 9 Uhr. — Temp. "C€. Luft : 20-0, Wasser : 13"75.— 

öpec. Gew. : 171254. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 30 HI. Flüssigkeit. Die eingesandte Probe war 

eine gelbliehe Flüssigkeit von unangenehmen Geruch ; der Brunnen scheint mit 

Dünger verstopft zu sein. 

Visa : 1 Salzbrunnen im Dorfe von der Kirche 22 M. weit. 

Füll.: 13. Aug. 1882. Vorm. 11 Uhr. — Temp. "C."1Luft: 2125, Wasser : 

1375. — Spec. "Gew. : 10461. —  Alcal.: 11789. — NF. Best. 90 : 631... — 

Chlor 9/o : 348. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 16-50 Hl. Flüssigkeit, welche 10411 Kg. f. 

est. enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. 

3. Bezirk Kolozsvár. 

Ajton : 1 Salzbrunnen östlich von der Gemeinde 3 Km. weit auf dem s3óss 

benannten Orte im nördlichen Theile des Thales. 



SALZOUELLEN UNGARN S. 

Füll.: 25. Sept. 1883 Nachm. 1 Uhr.—- Temp. "C. Luft: 21-25, Wasser : 
13-75. — Spec. Gew. : 10368. — F. Best. 9o : 5"19. — Chlor. 9/o : 302. Enthült Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 0-5 Hl. Flüssigkeit, welche 2-59 Ke :f.Bést. 
enthült. 

Apahida: 1 Salzbrunnen links von der nach Sztána führenden Bisenbahn 
7 Meter vom Damm entfernt. 

Füll.: 16. Juni 1882. — Temp. "0. Luft: 21-25, "Wasser: 1125. — Spec 
Gew. : 171146. — Alcal : 869. — F. Best. wo : 15743. — Chlor. 9ot: 9:09. — Oual 
Best.: Na, Ca,. Mg, Fe, HCI, H:SOs, COs. — Clalk. wo: 1526. — Clalk, d. f. 

Best. 9/o : 98-89. ; 

Gibt innerhalb 24 Stunden 2:6 HI. Flüssigkeit, welche 40-11 Kg. f. Best. 
enthült. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 3 M. 

Bonczhida : 1 Salzbrunnen südliech von der Gemeinde 4. Meter weit. 

Füll. : 12. Aug. 1882 Nachm. 7 Uhr.— Temp."C. Luft : 2125, Wasser : 15"0.— 

Spec. Gew. : 171199. — Alcal. : 12-70. — F. Best. 09 : 16-07. — Chlor. 90 : 9-44. — 
Ouial. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:S0O4, CO2. — Clalk. 0/: 1552. — : Clalk. d. f. 

d. f. Best. 9/o : 96-17. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 19 HI. Flüssigkeit, welche 305-33 Kg. f. 
Best. enthált. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Bós : 1 Salzbrunnen. 

Füll. : 8. Aug.1882 Vorm. 11 Uhr.— Temp. "C. Luft : 20-70, Wasser : 15-70. — 

Spec. Gew. : 10997. — Alcal. : 989. — F. Best. vo: 1351. — Chlor. 96 : 8-08.— 

Oual. Best. : Na. Ca, Mg, Fe, HCI, H2SO4, CO2. — Clalk. vo: 1313. — Clalk. d. f. 
Best. 9/o : 97719. 

Gibt innerhalb 24 8t. 10 HI. Flüssigkeit, welche 135"1 Kg. f. Best. enthült. 

Dezmér (Gyezmir) : 1 Salzbrunnen, 3 Salzguellen. Der Brunnen liegt südlich 

von der Gemeinde, die Ouellen liegen in dem egyálu budus toulujs benannten 

Thale, 86 Meter vom Wichterhause entfernt. 

Füll. : 16. Juni 1882 Vorm. 1 Uhr. — Temp. "C. Luft : 18-75, Wasser : 11"25.— 

Spec. Gew. : 1.1907. — Alcal. : 1139. — F. Best. 9/o : 2481. — Chlor. 9/o : 14"72.— 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:S04, CO2. — Clalk. vo : 24-28. — Clalk. d. f. 

Best. 9/ : 97"86. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 1790 HI. Flüssigkeit, welche 47-13 Kg. f. Best. 

enthált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — Die Ouellen sind verstopft, im Thale steht das Salz zu 

Tage. — T. d. Br. : 4 M., H. d. Wass. : 2 M. 

Györgyfalva : 1 Salzbruünnen bei Pata. 

Füll. : 9. Juni 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C€. Luft : 26-25, Wasser : 12"5.— 

Spec. Gew. 11951. — F. Best. 9 : 25-54. — Chlor. 97 15-14. — Oual. Best. : Na, 

Ca, Mg, Fe, HCI, H-S04, CO2. — Clalk. o/o : 2498. —- Clalk. d. f. Best. 0/o : 978. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 3-2 HI. Flüssigkeit, welche 81-72 Kg. f Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Kolozs (Kozsokná): 5 Salzbrunnen, 5 Salzgnuellen, 1 eingestürzter Salzbau. 
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Der Brunnen liegt östliech von der Stadt 1 Km. weit auf dem asótérs : 

3 Ouellen südlieh von der Stadt 5 Km. weit an dem xBorjuk tóba; benannten 

Orte: 2 Ouellen liegen 6 Km. von der Stadt entfernt;der eingestürzte Salzbau 

östlich von der Stadt an dem Gabo bányav benannten Örte. 

Füll. : 7. Aug. 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. 9C. Lutt : 325, Wasser : 15-0. 

Spec. Gew. : 12052. — F. Best. 90 26-49. — Chlor wo : 15-86. — Clalk. 9/o : 26-11.— 

Clalk. d. f. Best. 9/o : 98703. 

Farb- und geruchlos. — Beh. Spr. u. Contr. 

Kolozsvár (Klausenburg, Kluzs) : 4 grosse und mehrere kleinere Salzguellen 

im Thale Telekfark, nördlieh von der Stadt, im Thale Tarcsa östlich von der 

Stadt und 350 M. weit vom Wichterhause der Eisenbahn ; im Thale von Sopor 

östliceh von der Stadt 750 M. vom Wüchterhause ; südlieh von der Stadt im Thale 

Kantapatak 200 M. vom Wichterhause. 

Die Ouellen sind verstopft. Beh. Sp. und Contr. 

Korpád: 1 Salzbrunnen, 1 Salzguelle. Der Brunnen liegt südlich von der 

Gemeinde 3 Km. weit ; die Ouelle vom Brunnen 75 M. weit. 

Füll. : 7. Aug. 1882 Vorm. 9 Uhr. — Spec. Gew. : 11422. — F. Best. 0/0: 1887. 

Chlor 9 : 11735. — Alcal. 4829. 

Beh. Sp. u. Contr. 
Gibt innerhalb 24 Stunden 3706 HI. Flüssigkeit, welche 59-62 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. ; 

Magyar-Felek (Alt-Flagen, Felák). 1. Salzbrunnen östlieh von der Gemeinde 

unter dem Berge ckét gabona. 

Füll. : 14. Juni 1882 Vorm. 11 Uhr. — Temp. "C. Luft : 1875, Wasser : 11-25. 

Spec. Gew. : 1018066. — F. Best. vo : 2.35. — Chlor. 9o : 132. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 274. § 

Gibt innerhalb 24 Stunden 17-4 HI. Flüssigkeit, welehe 40-89 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 
Magyar-Kára : 1 Salzbrunnen südlich von der Gemeinde 2 Km. weit. 

Füll. : 8. Aug. 1882 Abends 6 Uhr. — Temp. "C. Luft : 175, Wasser : 12-5.— 

Spec. Gew. 10915. — Alcal. : 8709. — F. Best. 90 : 12-49. — Chlor. 9/o : 7"35. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2S04, CO2. — Clalk. wo : 1188. — Clalk. d. f. 

est. 90 : 95711. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 4-8 Hl. Flüssigkeit, welche 59-95 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Őrmező (Jur) : 1 Salzbrunnen, 1 Salzguelle nordöstlieh von der Gemeinde 

4 Km. weit. 

Füll. : 7. Aug. 1882 Vorm. 11 Uhr. — Temp. 9€. Luft : 150, Wasser: 15-25. 

— Spec. Gew. : 110557. — F. Best. 9/o : 7762. — Chlor 9 : 446. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 7"14 HI. Flüssigkeit, welche 5440 Kg. fixe Best. 

enthült. Farblos mit Schwefelhydrogengeruch. 

Bch. Sp. u. Contr. 

Pata: 1 Salzbrunnen, 1 Salzbad. Der Brunnen liegt westlich von der 

Gemeinde in dem Thale zwischen xdosz aknav und csós oldal; ; das Bad eben- 

falls westlich zwischen den cCsiricsos-Hügeln. 
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Füll. : 9. Juni 1882 Vorm. 10 Uhr. —— Temp. "C. Luft : 2625, Wasser : 12:50. 

— Spec. Gew. : 12030. — Alcal: 619. — F. Best. wo : 2632. — Chlor 9o.: 15-73. 

— Oual, Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:SOs, CO2. — Clalk. 9: 25-77. — Clalk. 

d. f£. Best. vo : 97-90. 
Gibt innerhalb 24 Stunden 210 Hl. Flüssigkeit, welche 55-27 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 3 Mt. 

Rőd (Rogy, Röőd) : 1 Salzbrunnen neben dem Salzbrunnen von Pata. 

Füll. : 9. Juni 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. 9€. Luft : 26-25, Wasser : 12:50. 

— Spec. Gew. : 171967. — Alceal. : 389. — F. Best. wo: 25-72. — Chlor vo : 15-26. 

— ONual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2504, CO2. — Clalk. vo : 2557. — Clalk, 

d. 18 Best. 00? 9941. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 450 HI. Flüssigkeit, welche 115"74 Kg. fixe Best. 

enthált. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. ; 

Szamosfalva : 1 Salzbrunnen, 1 Salzbach; ersterer liegt südlich von der 

Gemeinde im cBudurnuss; benannten Thale, 75 Mt. wet vom Berge cBorzas ; 

der Bach fliesst in die Szamos. 

Füll : 9. Juni 1882 Morg. 8 Uhr. — Temp. "C. Luft: 25-0, Wasser: 11-25. 

— Spec. Gew. : 12052. — Alcal. : 589. — F. Best. 90 : 26-65. — Chlor vo : 15-92. 

FE Oúal: Best. 5" Na, "Ca, Me, (BC: (BsS02 002. —— FClalk 90: 25-67 sees (Glalk. 

d. f. Best. 9 : 96-32. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 8-50 HI. Flüssigkeit, welche 226-52 Kg. fixe Best. 
enthült. Geruchlos von gelblicher Farbe, 

Beh. Sp. u. Contr. 

4. Bezirk Teke. 

Bátos (Botsch): 1 Salzbrunnen, 1 Salzguelle; ersterer liegt nordwestlich 

1"5 Km. weit von der Gemeinde auf dem csós erdős benannten Orte; die Ouelle 

vom Brunnen östlich 375 M. weit an dem xrégi kis rétv benannten Orte. 

Füll. : 5 Juli 1882 Vorm. 8 Uhr. — Temp. "C. Luft : 3125, Wasser : 16"25.— 

Spec. Gew. : 11333. — Alcal. : 7799. — F. Best. 9o : 1789. — Chlor 0 : 10-57. — 
Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:504, 902. — Clalk. 0/o : 1731. — Clalk, d. f. 

Best. 9/o : 96-75. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 0-34 HI. Flüssigkeit, welche 6-08 Kg. f. Best. ent- 
hált. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 8 M., H. d. Wss. : 3 Mt. 

Nagy-Ida (Gross-Eidau, Idá Máre): 1 Salzbrunnen in dem cAs Kuncses 
benannten Thale. 

Füll.: 4. Aug. 1882 Nachm. 5 Uhr. — Temp. "C. Luft: 22:50, Wasser: 

1240. — Spec. Gew. : 170694. — Alcal.: 10-29. — F. Best. vo: 943. — Chlor 
99 : 5"62. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 9:60 HI. Flüssigkeit, welche 90-52 Kg. f. Best. 
enthölt. Farb- und geruchlos. 

Steht micht unter beh. Sp. — T. d. Br. : 281 M., Höhe d. Wss. : 189 M. 
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Paszmos ( Passbusch) : I Salzbrunnen an dem evále szlátini, benannten Orte. 

Füll. : 5. Aug. 1882 Mitt. 12Uhr. — Temp. "C. Lutt : 2375, Wasser: 13:5.— 

öpec. Gew. : 19553. — Alcal; : 10729. —- F. Best. wo: 7756. — Chlor 9/o : 452 

Gibt innerhalb 24 Stunden 360 HI. Flüssigkeit, welche 27-21 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 189 M. 

Szász-Péntek ( Pintyik) : 1 Salzbrunnen, 6 Salzguellen. 

I. Der ki ökltzes liegt im Thale cváleá szlátini. 

Füll. : 4. Aug. 1882 Vorm. 8 Uhr. — Temp. "C€. Luft : 2125, Wasser : 17"50. 

Dpec. ceget T 1997. — Alcal. : 577. — F. Best. vo: 2595. — Got vo: 15-48. — 

0ual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2-SOs, CO2. 

Gibt innerhalb 24 St. 1248 HI. Flüssigk., welche 32385 Kg. f. Best. enthált. 

MEG Bit: 2EHDKMT 

II. Die Jwuellen in demselben Thale ; 5 davon liegen trocken. 

Füll. : 5 Aug. 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C. Luft : 2125, Wasser : 2125. 

Spec. Gew. : 172022. — Alcal. : 869. SB. Best." ójg : 96-19. — Chlor 09 : 15"79. — 

—- Oual. Best.: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:SO4. — Clalk. 04: 2576. — Clalk. (elküldik 

Best. 9 : 9835. 

Farb- u. geruchlos. — Beh. Sp. u. Contr. 

Vajola (Vela, Veilau, Vojla) : 1 Salzbrunnen, 2 Salzguellen. 

I. Der Salzbrunnen liegt im cRiede Rothbaum, . 

Füll.: 11. Aug. 1882 Mitt. 9 Uhr. —Temp. ?C. Luft : 2125, Wasser: 15"0.— 

Spec. Gew. : 12020. — Alcal. : 4799. — F. Best. wo: 2630 — Chlor 00: 15:57. — 

9ual. Best. : Na, Ca, Mg. Fe, HCI, H2SOs, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 13-44 Hl. Flüssigkeit, welche 35317 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

I. Salzguelle an dem cHinteren Flachsbergy benannten Orte. 
Füll. : 10. Aug. 1882 Abends 7 Uhr. —Temp. "C€. Luft : 22:50, Wasser : 21"25.— 

öpec. Gew. : 10677. — F. Best. 9/9o: 924. — Chlor wo: 548. 

Tat. Stzgübűt : Ebendort. 
Füll.: 11 Aug. 1882 Morg. 8 Uhr. — Temp. 9C. Lutt : 18-75, Wasser : 18-75. 

Dpec. Gew. : 170326. — F. Best. 9 : 449. — Chlor 9/ : 268. 

X. COMITAT MAROS-TORDA. 

1. Bezirk Marosment. 

Csitt-Szt-Iván : 1 Salzbrunnen westlich von der Gemeinde 4 Km. weit. 

Füll. : 15. Juni 1883 Nachm. 1 Uhr. — Temp. 9"C. Luft : 2250, Wasser : 12: 

5pec. Gew. : 110125. — Alcal. : 10739. — F. Best. 9/ : 167. — Chlor 9/o : 0-88. 

Varb- und geruchlos. 

Beh, SD. ú.. Conte at 1BESs 2AMSAÉÉSa "W88. ALANT 

Ikland : 1 Salzbrunnen östlich von der Gemeinde 1000 Meter weit zwischen 

zwei Thülern. 

Füll. : 16. Juni 1883 Nachm. 4 Uhr. — Temp. "C. Luft : 1375 (?), Wasser : 
- 

27"50 (?). — Spec. Gew. : 170332. — F. Best. 9o : 448. — Chlor 9 : 272. 
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Gelblieh mit Sehwefelhydrogengeruch und sehwarzem Niedersehlag. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 2 M., H. d. Wss. : 1 M. 

Koronka : 1 Salzbrunnen ost-nord-östlich von der Gemeinde. 

Füll. : 7. Juni 1883 Nachm. 3 Uhr.— Temp. 90. Luft : 27"50, Wasser: 10-75.— 

Spec. Gew. : 170136. — Alcal.: 539. — NF. Best. 9: 180. — Chlor 9: 1705. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 7 HI. Flüssigkeit, welehe 12:6 Kg. f. Best. enthült. 

Gelblich mit sehwachem Sehwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 5"5 M., H. d. Wss. : 375 M. 

Maros-Szent-György : 1 Salzbrunnen nordwestlich von der (Gremeinde. 

Füll. : 5. Juni 1883 Nachm. 2 Uhr.— Temp. "9C€. Luft : 26-25, Wasser: 11"25.— 

Spec. Gew. : 170130. — Alcal. : 839. — F. Best. vo : 1782. — Chlor o : 1-0. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 6-5 HI. Flüssigkeit, welehe 11-83 Kg. f. Best. 

enthált. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 45 M., H. d. Wss. : 3:25 M. 

Nagy-Ernye : 1 Salzbrunnen südlich von der (Gemeinde auf dem cSzékes- 

hely benannten Orte. 

Füll. : 6. Juni 1883 Vorm. 8 Uhr. — Temp. "€. Luft : 22:50, Wasser : 1125. — 

Spec. Gew. : 170228. — Alcal. : 6"09. — F. Best. 9o : 302. — Chlor 9/o : 185. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 8 HI. Flüssigkeit, welehe 24-16 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farblos mit Sehwefelhydrogengeruch und schwarzem Niederschlag. 

Beh. Sp. u: Contr. —. T. d. Br.:"6 M., EI d. Wss.": 4-3 M. 

Székely-Sóspatak (Seussa): 1 Salzbrunnen südlieh von der Gemeinde 

1 Km. weit. 
Füll. : 15. Juni 1883 Vorm. 11 Uhr. — Temp. "C. Luft : 225, Wasser: 17"5.— 

Spec. Gew. : 170359. — Alcal. : 969. — F. Best. 9/o : 4.98. — Chlor 9/o: 2-66. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:505, CO.. — Clalk. 90: 385. — Clalk. d. f. 

Best. 9/o : 77"30. 

Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 2 M., H. d. Wes. : 1 M. 

Tófalva : 1 Salzbrunnen südlich von der Gemeinde. 

Füll. : 6. Juni 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C. Luft : 2375, Wasser : 1125. — 

Spec. Gew. : 10163. — Alcal. : 829. — F. Best. 9 : 224. — Chlor 9/o : 1729. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 5-5 HI. Flüssigkeit, welche 12:32 Kg. f. Best. 

enthült. Gelblich, geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 5 M., H. d. Wss. : 38 M. 

2. Bezirk Mezőség. 

Bazid : 1 Salzbrunnen östlich von der Gemeinde 600 M. weit. 

Füllung: 10. Juni 1883 Nachmittag 2 Uhr. — Temp. "C. Luft: 300, 

Wasser : 13-75. — Spec. Gew. : 10139. — Alcal.: 1259. — F. Best. vo : 194. — 

Chlor 9/o : 1710. 

Farblos mit Schwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d: Br. : 5 M., H. d. W8$. : 4 M. 

Mező-Kölpény : 1 Salzbrunnen östlich von der Gemeinde 450 M. weit. 

Füll. : 12. Juni 1883 Vorm. 8 Uhr. — Temp. "C. Luft : 17750. Wasser: 12-50. — 
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Spec. Gew. : 170380. — Aleal. : 7749. — F. Best. 0/o : 524. Chlor. 9 : 507. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, GO2. — Enthöált Jod und Brom. —  Clalk. 9/o : 

468. — Clalk. d. f. Best. v/ : 89-31. 

Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp: u. Contr; — T. d.:.Brs: 4-/M., Ed Wes! s 37M. 

Mező-Madaras : 1 Salzbrunnen, 2 Salzguellen. Der Brunnen liegt westlieh 

von der Gemeinde 1500 M., die Ouellen nördlich 1 Km. weit im cFekete határrész.s 

Füll. : 13. Juni 1882 Nachm. 5 Uhr. — Temp. 9C. Luft : 27"50, Wasser: 12:50.— 

Spec. Gew. : 10120. — Aleal.: 10-69. — F. Best. vo : 1775. — Chlor o : 158. 

Von gelblicher Farbe und mit Schwefelhydrogengeruch und starkem sehwar- 

zen Niederschlag. ; c 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 4 M., H. d. Wsss..3 M. 

Die Ouellen sind verstopft. 

Mező-Sámsond : 1 Salzbrunnen innerhalb der Gemeinde westlich von der 

Kirche 220 M. weit. 

Füll. : 11. Juni 1883 Nachm. 1 Uhr. — Temp. 9C. Luft: 22:5, Wasser: 1375. — 

Spec. Gew. 170151. — Alcal. : 949. — F. Best. 9 : 2709. — Chlor 9/o : 094. 

VFarb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 4 M., H. d. Wss. : 3 M. 

Szabéd : 1 Salzbrunnen westlich von der Gemeinde 3 Km. weit. 

Füll. : 11. Juni 1883. Vorm. 7 Uhr. — Temp. "C. Lutft : 20-0, Wasser: 11-25. 

— Spec. Gew. : 170098. — Alcal. : 159. — F. Best. "jo : 1737. — Chlor 9/o : 0772. 

Farblos, mit Schwefelhydrogengeruch und schwarzem Niederschlag. 

Beh. Sp. n. Contr. — T. d. Br. : 5. M., H. d. Ws8s. : 35. M. 

Száltelek : 1 Salzbrunnen in der Gemeinde 100 M. von der Kirche entfernt. 

Füll. : 13. Juni 1883 Nachm. 7 Uhr. — Temp. "C. Luft : 2275, Wasser : 13"75. 

Spec. Gew. : 170057. — Alecal. : 939. — F. Best. 9o : 0772. — Chlor 9/o : 035. 

Farblos. — Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 2 M., H. d. Wss. : 1 M. 

3. Bezirk Vajda-Szent-Ivány. 

Alsó-Idecs ( Nieder-Kidisch, Igyis din zsosz): 1 Salzbrunnen, 4 Salzguellen, 

1 Bad, 1 Salzspur. Der Brunnen und das Bad befinden sich auf der nördliechen 

Seite der Gemeinde ; das Salzflötz ebendort auf dem Bergrücken oberhalb des 

Brunnens unter dem Namen cöSzlatinas ; die Salzspur auf dem Farkas homok? ; 

die Ouellen liegen östlich von der Gemeinde 1500, vom Brunnen 1100 M. weit. 

Salebrunnen : Füll. : 8. Juli 1883 Nachm. 5 Uhr. Temp. "C. Luft: 31"25, 

Wasser : 1570. — Spec. Gew. : 11915. — F. Best. vo : 2491. — Chlor 9/o : 1490. — 

Oual. Best. : Na, Ca. Mg, Fe, HC1I, H-504, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 424 HI. Flüssigkeit, welche 105-61 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br.: 1789 M., H. d. Wss. : 173 M. 

Salzbad : Füll. : Wie bei vorigem. — Temp. C". Luft : 31725, Wasser : 26-25. 

Hpec. Gew. : 11310. — F. Best. 9/o : 18159. Chlor 90: 1117. — Oual, Best. : 

Wie im vorigen. Enthált Brom. 

Mit Schwefelhydrogengeruch und sehwarzem Niederschlag. 
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Salespur : Füll. : Wie bei vorigem, Nachm. 4 Uhr. — Teémp. "C. Luft : 32-50, 

Wasser : 2625. — Spec. Gew. : 170929. — F. Best. 9 : 1256. — Chlor 9/ : 7751.— 

Oual. Best. : Wie im vorigen. 

Bala (Bola) : 1 Salzbrunnen westlich von der Gemeinde 4 Km. weit an dem 

cSódombs benannten Orte. 

Füll. : 21. Juli 1883 Nachm. 3 Uhr. — Spec. Gew. : 10325. — NF. Best. 9: 

447. — Chlor 9/o : 2-68. — Enthált Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 4 HI. Flüssigkeit, welche 17-88 Kg. f. Best. ent- 

hült. Farblos mit Sehwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 4 M., H. d. Wss. : 2 M. 

Erdő-Szakál (Szekál) : 1 Salzbrunnen, 3 Salzguellen, 2 Salzspuren. Der Brun- 

nen befindet sich von der Gemeinde 2 Km. weit auf dem xcöStyubeip benannten 

Orte ; die Ouellen im Walde an dem cSósdombs benannten Orte. 

Füll. : 14. Juli 1883 Vorm. — Temp. 9C€. Luft : 2570, Wasser : 16-25. — Spec. 

Gew. : 11018. — Aleal. : 6709. — F. Best. 9 : 1372. — Chlor 9/o : 8719. — Oual. 

Best. : Na,.Ca, Mg, Fe, HCI, H:304, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 0-8 HI. Flüssigkeit, welche 932 Kg. f. Best. ent- 
hált. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. : 

Nagy-Ercse (Jercsá máre) : 1 Salzbrunnen östlieh von der Gemeinde 475 M. 

weit an dem acMalomrét (ritu maretiu)" benannten Orte. 

Füll. : 21. Juli 1883 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C€. Luft : 21"25, Wasser: 15"-0. 

— Spec. Gew. : 170104. — Alcal. : 16-79. — F. Best. 9/o : 143. — Chlor 9/o : 0773. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 1769 HI. Flüssigkeit, welche 241 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. us Contr:— Erdős. Br.::8-MI, ET d.Wesszz 5313-M: 

Vécs (Jiecs): 1 Salzbrunnen, 4 Salzguellen westlich von der Gemeinde 
150 M. weit an dem csósdombs, benannten Orte. 

Füll. : 10. Juli 1882 Vorm. 11 Uhr. — Temp. "C. Luft : 32:50, Wasser : 15-70. — 

Spec. Gew. : 170526. — F. Best. 90: 719. — Chlor 9o: 434. — Farblos mit 

Schwefelhydrogengeruch und schwarzem Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 189 M., H. d. Wss. : 1773 M. 

4. Bezirk Magyaró. 

Disznajó : 1 Salzbrunnen nördlich von der Gemeinde 4 Km. weit an dem 

c: Felső nyib benannten Orte. 

Füll. : 10. Juli 1883 Nachm. 2 Uhr. — Temp. "C. Luft : 33-70, Wasser : 16"25.— 

Spec. Gew. : 170177. — Alcal. : 869. — F. Best. 9: 244. — Chlor 9/o : 1741. 

Gibt innerhalb 24 Stuunden 14 Hl. Flüssigkeit, welche 34-16 Kg. f. Best. ent- 

hült. Farblos, mit Sehwefelhydrogengeruch. 

Beb. Sp. u. Contr. — H. d. Wss. : 2 M. 

Holtmaros (Hutmurcs) : 1 Salzbrunnen nördlieh von der Gemeinde 2 Km. 

weit an dem akasztófa szer, benannten Orte. 

Füll. : 9. Juli 1883 V. 9 Uhr. — Temp. "C. Luft : 2570, Wasser : 15-70. — Spec. 

Gew. : 10265.— Alcal.: 5"69. — F. Best. vo : 365. — Chlor 9 : 217. — Enthált Jod. 
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Gibt innerhalb 24 Stunden 84 HI. Flüssigkeit, welche 306-6 Kg. f. Best. ent- 

hült. Farblos. 

Beh". 8p. u Conte I d. Br. : 4789. MET dő Wss:ERŰSSÜHÁMS 

Idecspataka (Bidisdorf): 1 Salzbrunnen, 2 Salzspuren nördlieh von der 

Gemeinde 375 M. weit an dem cváleá máres benannten ÖOrte. 

Füll. : 8. Juli 1883 Mitt. 12 Uhr. — Temp. "C. Luft : 35-70, Wasser : 16-25. — 

Spec. Gew. : 170152. — F. Best. 9/o : 2708. — Chlor 9 : 119. 
Gibt innerhalb 24 Stunden 33 HI. Flüssigkeit, welche 6864 Kg. fixe Best. 

enthált. Farblos mit Sehwefelhydrogengeruch und seiwarzem Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Contr.— T.d./Br.: 379" M., H.- d. "Wass. : 379 ME Die Salz- 

spuren sind verstopít. 

Magyaró (Haseldort, Megyereu): 1 Salzbrunnen im südlichen Theile der 

Gemeinde an dem cKanásv benannten ÖOrte. 

Füll. : 9. Juli 1883 Vorm. 8 Uhr. — Temp. "9C. Luft : 2570, Wasger: 17-50. — 

Spec. Gew. : 10116. — Aleal. : 859. — F. Best. 9o : 159. — Chlor 9 : 0-89. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 1"1 HI. Flüssigkeit, welche 1774 Kg.f. Best. 

enthült. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 568 M., H. d. Wss. : 537 M. 

Maros-Oroszfalu ( Ruszu de muntye) : 1 Salzbrunnen südlieh von der Gemeinde 

450 M. weit, an dem csódombs benannten Orte. 

Füll. : 9. Juli 1883 Vorm. 11 Uhr. — Temp. "C. Luft : 31725, Wasser : 13-75. — 

Spec. Gew. : 10108. — Alcal. : 1429. — F. Best. vo : 149. — Chlor "9/o : 0-84.. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 550 HI. Flüssigkeit, welche 83-19 Kg. fixe Best. 

enthült. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. a Contr. TV d.Brs: 758 IMEET al Wés. TOM 

Orosz-Idecs (Oroszpatak, Potok) : 1 Salzbrunnen westlieh von der Gemeinde 

2 Km. weit, an dem Balkan benannten Orte. 

Füll. : 8. Juli 1883 Nachm. 1 Uhr. — Temp. "C. Luft: 32"50, Wasser : 1750. — 

Spec. Gew. : 110322. — Alcal. : 1129. — F. Best. 9/o : 4744. -—— Chlor wo : 265. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 175 HI. Flüssigkeit, welche 7777 Kg. fixe Best. 

enthült. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — TT. d. Br. : 283 M., H. d. Wes. : 2:83.M. 

, 5. Bezirk Görgény. 

Bölkény (Magyar- és Oláh-Bölkény, Beka rumunyeszk és ungureszk) : 1 5alz- 

brunnen nordwestlich von der Gemeinde an der Grenze von Sóakna an dem 

raknav benannten Orte. 

Füll. : R. Juli 1883 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C. Luft : 27"50, Wasser : 16-25. — 

Spec. Gew. : 110636. — Alcal.: 529. — F. Best. 9o : 867. — Chlor 9 : 5723. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 35 Hl. Flüssigkeit, welche 20345 Kg. fixe Best. 

enthált. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T.d: Br. :5/M., H. d. Wes. : 2:8M. 

Felső-Oroszi (Urászuá din szusz) : 1 Salzbrunnen, 1 Salzguelle ; ersterer befin- 

det sich südöstlich von der Gemeinde ; die Ouelle liegt oberhalb des Brunnens 

150 M. weit an dem csósdombs benannten Orte. 
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Füll. : 7. Juli 1883 Vorm. 11 Uhr.— Temp. "C€. Luft : 28-75, Wasser : 20-70. — 

Spec. Gew. : 170584. — Alcal. : 4799. — F. Bost. 9o : 7798. — Chlor 9/o : 446. 

Gibt innerhalb 24. Stunden 24 HI. Flüssigkeit, welche 19152 Kg. fixe Best. 

enthült. Farb- u. geruchlos. ti 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 4 M., H. d. Wss. : 32 M. 

Görgény-Hodák (Hudak pe Riu): 1 Salzbrunnen, 2 Salzguellen inmerhalb 

der Gemeinde. 

Füll. : 7. Juli 1883 Nachm. 6 Uhr. —- Temp. "€. Luft: 27"50, Wasser : 150, 

Spec. Gew. : 10274.— Alcal. : 79. — F. Best. : 9/o : 377. — Chlor. 9/o : 2:22. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 5-5 Hl. Flüssigkeit, welehe 20-73 Kg. fixe Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 4 M., H. d. Wss. : 37 M. — Die Ouellen sind 

verstopft. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 284 M., H. d. Wss. : 283 M. 

Gőrgény-Oroszfalu (Reussischdorf): 1 Salzbrunnen westlich von der Ge- 

meinde 340 M. weit an der sAknas benannten Stelle des aufgelassenen Salzberg- 

werkes. 

Füll. : 8. Juli 1883 Vorm. 9 Uhr. — Temp. "C. Luft: 28-75, Wasser : 1625. 

— Spec. Gew. : 170629. — Alcal. : 449. — F. Best. 9 : 858. — Chlor 9/o : 5"10. 

CGibt innerhalb 24 Stunden 6-79 HI. Flüssigkeit, welche 6-77 Kg. fixe Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 2 M., H. d. Wass. : 18 M. 

Görgény-Orsova (Rusáva) : 1 Salzbrunnen, 4 Salzguellen. Der Brunnen liegt 

südlich von der Gemeinde 2 Km. weit ; die Ouellen im Grenztheile cFutri Cars 

auf dem ra kutak rétjes (ritu fonticului) benannten Orte. 

Füll.: 7. Juli 1883 Vorm. 11 Uhr. — Temp. "C. Luft : 30-70, Wasser . 150. — 

Dpec. Gew. : 11696. — Álcal. : 649. — F. Best. 9/o : 18-60.— Chlor. 9/o : 11707. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2S0s, CO. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 1. HI. Flüssigkeit, weleher 18-6 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 4778 M., H. d. Wss. : 3.06 M. 

Görgény-Sóakna (Sabenicza) : 1 Salzbrunnen, 1 Salzbad, 1 Salzspur, 1 Salz- 

teich, 4 Salzguellen. 

Der Brumnen liegt westlich von der Gemeinde 75 M. weit am rechten Ufer 

des Görgény. 

Füll.: 8. Juli 1883 Vorm. 9 Uhr. — Temp. "C. Luft : 27"50, Wasser : 16":25. 

Dpec. Gew. : 111802. — Alcal. : 7707.— F. Best. 9 : 2352. — Chlor 9/o : 14"10. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:SO4, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 3 Hl. Flüssigkeit, welche 70-56 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 2.84 M., H. d. Wss. : 2-"84 M. 

Das Salzbad befindet sich im westlichen Theile der Gemeinde an dem cZsabo 

nitras, benannten Orte. 

Füll. : 21. Juli 1883 Nachm. 4 Uhr. — Temp. "C. Luft : 3250, Wasser : 27"50. 

— Bpec. Gew. : 171381. — Alcal. 629. — F. Best. 9 : 1837. — Chlor 9/o : 10-98. 

(9ual. Best. : wie bei vorigem. 

ok 
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Die 0uellen liegen zum Theil südwestlieh vom Brunnen ; zum Theil an dem 

cDupa Gredines benannten Orte. 
Die Salzspur (?) Füll. : 8. Juli 1883 Vorm. 9 Uhr. — Temp. 9€. Luft : 27-50, 

Wasser : 2650. — Spec. Gew. : 170704. — Alcal. : 4-39.— F. Best. 90: 9-604— 

Chlor 9/o : 577. 

Görgény-Szent-Imre (Giurgui-Szint-Imbruluj) : 1 Salzbrunnen, 3 Salzguellen, 

! trocken liegender Salzteich. Der Brunnen liegt von der Gemeinde östlich 2 Km. 

weit im Grenzgebiete von Kincsér an dem sós domb, benannten Orte; die 

Onellen liegen vom Brunnen in einer Entfernung von 45 M. 

Füll. : 7. Juli 1883 Vorm. 10 Uhr. Temp. 9C. Luft : 26-25, Wasser : 17"50. 

Spec. Gemc 114435 — Alec :50 F. Best. 9/o : 18776. -—— Chlor 9/o: 11"17. — 

Oual. Best.: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:5O4, CO2. Chloralk. 9 : 1839. — Clalk. 

d. f. Best. 9/o : 98-02. 

Gibt innerhalb 24. Stunden 14 HI. Flüssigkeit, welche 262:64 Kg. fixe Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Kincses: 1 Salzbrunnen, 2 Salzguellen ; ersterer liegt nördlieh von der (Ge- 

meinde 15 Km. weit an dem csós dombs benannten Orte ; die Ouellen liegen 

vom Brunnen 50—100 M. weit. 

Salebrunnmen. Füll.: 7. Juli 1883 Mitt. 12 Uhr. Temp. 9C. Luft: 28-75, 

Wasser : 1475. — Spec. Gew. : 118032. — F. Best. 90 : 23-67. — Chlor 96 : 13-90. 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:504, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 1"13 HI. Flüssigkeit, welche 26-74 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- u. geruchlos. 

Beh. (Sp.(urUontr. ——T. duilBrs: 349. Mi gELSapeWasssssl:8iy MI: 

Salespur (?) Füll. : wie vór. — Temp. 9C. Luft : 28-75, Wasser : 31-25. — Spec. 

Gew. : 120509. F. Best. 9/o : 26-64. Glosselónos Oual. Best.: Na, Ca, 

Mg, Fe, HCl, H2504, CO2. 
Libánfalva (Ibányeste): 1 Salzbrunnen westlich von der Gemeinde 2 Km. 

weit an dem vsós dombs benannten Orte im Grenzgebiete von Kincses. 

Füll. : 7. Juli 1883 Vorm. 10 Uhr. — Spec. Gew. : 11810. — Alcal. : 64". 

F. Best. 0/o : 24.65. — Chlor. 9/o : 14"63. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 192 HI. Flüssigkeit, welehe 47-32 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br.: 3779"-M., H. d. Wss. 347 M. 

Szent-Mihálytelke (Szint-Mihály) : 1 Salzbrunnen, 1 Salzguelle, 1 Salzspur 

nördlich von der Gemeinde 3 Km. an dem csósdombs benannten Orte im Grenz- 

sebiete von Kincses. 

Füll. : 7. Juli 1883 Vorm. 10 Uhr. — Temp. ."€. Luft : 27"50, Wasser: 13758 

— Spec. Gew. : 170767. — Alcal : 6779. — F. Best. 9/o : 10-43. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 22:5 HI. Flüssigkeit, welche 23467 Kg. f£. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. 3"79 M., H. d. Wass. : 379 .M. 
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6. Bezirk Bekecsalja.. 

Nyárád-Andrásfalva : 1 Salzbrunnen neben der grossen Steinbrücke von 

Andrásfalva, 30 M. vom Sepröder Salzbrunnen. 

Füll. : 30. Juni 1883. — Temp. 9C. Luft : 25-70, Wasser: : 10-70. — Spec. Gew. : 

10122. — F. Best. 9/o : 166. — Chlor: 9/ 0794. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 30 HI. Flüssigkeit, welche 49-8 Kg. f. Best. ent- 

hált. Hat Schwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Seprőd: 1 Salzbrunnen auf der Wiese neben der grossen Steinbrüeke von 

Andrásfalva, rechts vom Wege 15 M. weit. ( Wasser erhielt der Autor von dort nicht.) 

ribt innerhalb 24 Stunden 30 HI. Flüssigkeit. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Tompa: 1 Salzbrunnen westlich von der Gemeinde rechts von der nach 

Szereda führenden Strasse 37 M. weit. 

Füll. : 28. Juni 1883. — Temp. ?C. Luft : 21725, Wasser : 10-70. — $pec. Gew. : 

10195. — Alcal: 1189. — F. Best. Wo: 168. — Chlor. 9o : 0797. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 30 HI. Flüssigkeit, welche 504 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farblos, mit Sehwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. und Contr. 

7. Bezirk Küküllöment. 

Átosfalva : 1 Salzbrunnen zwischen Szent-István und Átosfalva rechts von 

der Landstrasse 113 M. entfernt an dem cSzék dombján kivüly benannten Orte. 

Füll. : 5. Juli 1883 Vorm. 9 Uhr. — Temp. "C€. Lutt : 2375, Wasser 1125. — 

Spec. Gew. : 10041. — F. Best. vo : 054. — Chlor. vo : 0-32. 
Gibt innerhalb 24 Stunden 20 HI. Flüssigkeit, welche 10-8 Kg. tf. Best. ent- 

hált. Farblos mit Sehwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 7 M., H. d. Was::45 M. 

Sóvárad: 1 Salzbrunnen östlieh von der Gemeinde 1200 M. weit an dem 

cSzekercsessv benannten Orte ; links von der Landstrasse 15 M. entfernt. 

Füll. : 4. Juli 1883 Morg. 6 Uhr.— Temp. "C. Luft : 2125, Wasser : 1125. — 

Spec. Gew. : 10098. — Alcal. : 129. — F. Best. 9o : 125. — Chlor. v/o : 0774. 

Gibt innerhalb" 24 Stunden 1708 Hl. Flüssigkeit, welche 2-:25 Kg. f. Best. 

enthált. Farb- u. geruchlos. ú 

Beh. Sp. u. Contr. Femols Bree sárt ME TÉT dsoWagyergeo MM, 

Szt-István : 1 Salzbrunnen 0-5 Km. von der Kirche entfernt neben dem sog. 

:Szék dombja, auf der Salzwiese ; am rechten Ufer der Küküllő 340 M. von der 

Landstrasse und 750 M. vom Átosfalvaer Salzbrunnen entfernt. 

Temp. "C. Luft : 1625, Wasser : 12:50. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 9-6 HI. Flüssigkeit. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 5 M., H. d. Wass. : 3"5M. 

Ilyésmező-Szóváta (Szóváta): 27 Salzguellen, von welehen einzelne 1.5 

Joch oerosses Terrain einnehmen. 

I. Salzguelle am Fusse des .Kiszakadós nordwestlich von der (remeinde, 
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Füll. : 4. Juli 1883 Vorm. 11 Uhr. — Temp. "C. Luft : 2570, Wasser : 12:50. 

— Spec. Gew. : 12023. — Alcal. : 229. — F. Best. 9o : 26-20. — Chlor 9 : 15-53. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 345-6 HI. Flüssigkeit, welehe 9054-72 Kg. f. Best. 

enthült. 
II. An dem -Konyhav benannten Orte auf der östlichen Seite des Salzberges. 

Füll. : 4. Juli 1883 Nachm. 1 Uhr. — Temp. "C. Luft : 23-75, Wasser : 12-50. — 

Spec. Gew. : 12032. — Alcal. : 69. — F. Best. 9o : 26-34. — Chlor e : 15-55. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 46080 HI. Flüssigkeit, welche 12137-47 Kg. fixe 

Best. enthált. f 

III. Ausfluss am csóbánya utjav, ! Km. vom Wüchterhause an der südlichen 

Seite des Salzberges. 

Füll. : 4. Juli 1883 Mitt. 12 Uhr. — Temp. "C. Luft : 22:"5, Wasser : 13775. — 

Spec. Gew. : 11902. — Alcal. : 689. — F. Best. 9o : 2476. — Chlor 9o : 1483. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 23040 HI. Flüssigkeit, welche 570470 Kg. f. Best. 

enthált. 
IV. An dem ca nagy domb eleje, benannten Orte, an der nördlichen Seite 

A 

des Salzberges. 
Füll. : 4. Juli 1883 Vorm. 11 Uhr. — Temp. "C. Luft : 26-46, Wasser : 1125. — 

Spec. Gew. : 12049. — Alcal. : 429. — F. Best. 9/o : 26-46. — Chlor 9o : 1579. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 34560 HI. Flüssigkeit, welche 914457 Kg. f. Best. — 

enthált. 
Beh. Sp. u. Contr. 

I. und ÍV. stehen ausser Gebrauch ; II. und III. werden als Báder benützt. 

Das Wasser hatte rostrothen Niederschlag. 

XI. COMITAT MÁRAMAROS. 

1. Bezirk Izavölgy. 

Batiza ( Botiza) : 5 Salzguellen. 
I. Salzguelle benannt cSzuszuj, an der cSzuszuj patak, benannten Berglehne. 

Füll. : 23. Juni 1882 Abends 8 Uhr. — Temp. "C. Luft : 18-75, Wasser : 16-25.— 

Spec. Gew. : 111338. — Alcal. : 329. — F. Best. 9o : 17-86. — Chlor vo : 10-52. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:SOs, CO2. — Clalk. 90: 17-14. — Clalk. der 

f. Best. 90 : 96-52. 

II. Salzguelle. Füll. : wie vor. — Temp. 9C. wie vor. — Spec. Gew. : 1"1196.- 

E. Bost. 20 16-03, 6 Chlor 400 : 946077 rOuak Bost. : Na sCa, edig BesrEtGIS 

H:S04, C02. 

TIT. Salzguelle an der :Mumsels, benannten Berglehne. 

Füll. : wie vor. — Temp. 90. wie vor. — Spec. Gew. : 110820. — Alcal. : 4"89.— 

F. Best. 9/o : 1114. — Chlor 9o : 663. Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:SOs, 

CO. — Clalk. 9/o : 10778. — Clalk. d. f£. Best. 9/o : 96-76. 

Farb- u. geruchlos. 

Felső-Szelistye : 1 Salzbrunnen an der .Gruju szlatyines benannten Berg- 

lehne von der Gemeinde nordwestlich 2 Km. entfernt. 

Füll. : 23. Juni 1882 Vorm. 9 Uhr, — Temp. "€. Luft : 22:5, Wasser : 12-5.— 
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öpec. (Gew, : 10910. Alcal; : 632. — FE, Best; 9/o : 12724, CGhlor 95: 1695. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, HCI, H:SOzs, CO2. — Clalk. vo: 11"37. lak: adds 

Best. 9/ : 929. — Farb- u. geruchlos. 

MSAT Bee OMK ELTE WSs es 

Jód (Jodu) : 2 Salzguellen. 

I. Am linken Ufer des Baches cIgyisors von der Gemeinde 220 M. weit unter 
dem Namen cLokugv. 

Füll. : 23. Juni 1882 Nachm. 1 Uhr. — Temp. "C. Luft : 22:5, Wasser : 15. — 

öpec. Gew, : 10942. — Alcal.: 3-3". — F. Best. wo : 1272. — Chlor 9 : 745. 

— Oual. Best.: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:SO4, CO02. — CUlalk. vo : 12-26. — Clalk. 

d. £. Best. vo : 96-38. 

Mit Sehwefelhydrogengeruch und schwarzem Niederschlag. 

II. Südwestliceh von der Gemeinde 2400 M. weit an dem eplajusz, benann- 
ten Orte. 

Füll. : 23. Juni 1882 Nachm. 4 Uhr. — Temp. "C. Luft : 2525, Wasser: 15"0. 

— Spec. Gew. : 11185. — Alcal. : 51097. — F. Best. vo : 15792. — Chlor 9: 9"31. 

— Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SO4, CO2. — Clalk. vo : 15704. — Clalk. d. 
f. Best. 9/o : 9447. 

Farb- u. geruchlos. 

Konyha (Cuhea): 1 Salzguelle südlich von der Gemeinde an der cDrius 
benannten Berglehne, am Ufer des Baches c Vale Szlatyine". 

9 Füll. : 23. Juni 1882 Mitt. 12 Uhr. — Temp. 9C€. Luft : 2375, Wasser : 1375. — 

Dpec.. Gew. : 1.1216. — Aleal, 5859. — F. Best. 9o : 1621. — Chlor vo: 933. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H250s, CO2. — Clalk. oo : 15"14. — Clalk. d. f. 

Best. 9 : 93"39. 

Farblos mit Schwefelhydrogengeruch und schwarzem Niedersechlag. Benü- 

tzung freigegeben. 

Szlatinka (Szlatina, Szlátiorá) : 1 Salzbrunnen nördlieh von der Gemeinde 

117 M. weit. 

Küll, : 2. Juli 1882 Abd. 7"Uhr. —  Temp. CC. tmft.: 21-25, Wasser : 4750. 

Spec. Gew. 170993. — F. Best. vo : 1350. — Chlor vo : 8704. — Oual. Best.: Na, 

Ca. Mg, Fe, HCI, H25Oz, CO2. — Clalk, wo : 1321. — Clalk. d. f. Best. 9: 97-85. 
Farb- u. geruchlos. 

2. Bezirk Sziget. 

Akna-Sugatag : 1 Salzbrunnen nordwestlich von der Gemeinde von dem 

Bergwerke Gábor, 620 M. weit. Drei eingestürzte Salzbergwerke befinden sich 

auf der westlichen Seite der Gemeinde. 

Füll. : 1. Juli 1882 Nachm. 5 Uhr. — - Temp. "€. Luft : 26-25, Wasser : 12:50. 

— Spec. Gew. : 12058. — Alcal. : 889. — F. Best. 9o : 26-49. — Chlor vo : 15"83- 

— (Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:50s, CO2. — Clalk. vo: 25-66. — Clalk. 

d. f£. Best. 9/o : 96-86. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 100 HI. Flüssigkeit, welche 2649 Kg. f. Best. ent- 
hált. Ist der allgemeinen Benützung überlassen. — T. d. Br. : 4 M. 

Akna.-Szlatina : 1 Salzguelle westlich von der Gemeinde in der Nöhe des 
szátonyy benannten Ortes, 
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Füll. : 20. Juni 1882 Nachm. 6 Uhr. — Temp. "C. uft : 28-75, Wasser : 15. — 

öpec. Gew. : 11653. — Alcal. : 149. — F. Best. vo : 21-78. — Chlor va : 1313.— 
Oual. Best. : Na; Ca, Mg, Fe, HCI, H25Os, CO2. — Clalk. vo : 21747. — Clalk. d. f. 

Best. 9/o : 98-57. 

Farb- u. geruchlos. 

Rónaszék : 1 Salzguelle bei den Salzbergwerken ; vom Aerar mit Badezim- 

mern versehen. 

Füll. : 19. Juni 1882 Nachm. 2 Uhr. — Temp. "C. Luft : 2570, Wasser : 22:5.- 

Spec. Gew. : 11398. — Alcal. : 357. — F. Best. 9 : 18-83. — Chlor vo : 11716. — 
Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:SOz, (02. — Clalk. 0/o : 18"34. —- Clalk. d. £. 

Best. 9 : 97-39. 

Von gelblicher Farbe, aber geruchlos. 

3.  ezirk Tiszavölgy. 

Alsó-Róna (Rona de zsoszu) : 2 Salzguellen. 

I. Westlich von Rónaszék 5600 M. weit am Fusse des Berges sSzerátás . 

Füll. : 19. Juni 1882 Nachm. 5 Uhr. — Temp. "C. Luft: 2375, Wasser : 16"25.— 

öpec. Gew. : 170018. — ÁAlcal." : 48. — F. Best. 9 : 023. — Chlor 9/o : 0713. 

II. 150 M. von der vorigen éntfernt. 

Füll. : 19. Juni 1882 Nachm. 6 Uhr. — Temp. 9C. Luft : 18-75, Wasser : 17"50.— 

Spec. Gew. : 170925. — Alcal.: 7"89. — F. Best. 9o ::12"54. — Chlor 9: 748. — 

Oual. Best. : Na, Ca. Mg, Fe, HCI, H2SOs, C02. Clalk.! 06 : 12-04 "— Clalk. dt. 

Best. 90 : 96-01. 

Felső-Róna : 1 Salzguelle nördlieh von Rónaszék 1300 M. weit am Abhange 

des Berges c Dobruka,. 

Füll. : 19. Juni 1882. — Temp. "C. Luft: 26-25, Wasser: 27-50. — Spec. 

Gew. : 170345. — Alecal. : 169. — Chlor 96 : 262. — F. Best. vo: 490. — Oual, 

Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2S50O4, C02. 

Karácsonfalva ( Krocsunuv) : 1 Salzguelle. 

4. Bezirk Taraczviz. 

Alsó-Nereznicze (Neresznyicze): 1 Salzguelle, 1 Salzteich; letzterer im 

Königsthale 3 Km. von der (temeinde entfernt ; nördlich von demselben 270 M. 

weit befindet sich die Ouelle. Der Teich i15st durch den Binsturz des Salzbergwer- 

kes cAntal, entstanden. 

Füll. : (Salzguelle) 16. Dec. 1582 Mitt. — Temp. "C. Luft : 625, Wasser: 300. 

Spec. Gew. : 171443. — F. Best. 9 : 1921. — Chlor 9 : 1133. 

Farblos. — Beh. Sp. u. Contr. 

Felső-Nereznicze (Novoszelicza): 2 Salzguellen - nordwestlieh von der 

Gemeinde 2 Km. weit im Thale c Koloniezes . 

Füll.: 16. Dec. 1882 Nachm. — Temp. "C. Lutft : 7"5, Wasser : 1775. — Spec. 

Gew. 170837. — Alcal. : 64". — F. Best. 9 : 1124. — Chlor 9/o : 6743. 
Gibt innerhalb 24 Stunden 16 HI. Flüssigkeit, welche 179-84 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- u. geruchlos, 
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Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 4 M., H. d. Wss. : 2 M. 

Gánya (Ganicsi) : 1 Salzguelle in einem nach Osten sich ersehhessenden Sei- 

tenthale des Thales der Taraczk; von der (remeinde 2. Km. weit am rechten 

Ufer des Baches cSzalane" . j 

Füll. : 17. Dec. 1882 Nachm. — Temp. "9C. Luft : 5"5, Wasser: 7-0. — Spec; 

(Gew. : 10764. — F. Best. vo : 10-32. — Chlor vo : 6"15. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 1 HI. Flüssigkeit, welche 10-32 Kg. f. Best. ent- 

hált. Hat schwachen Schwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. u. Contr. l 

Irholcz (Vulyhuvci) : 6 Salzguellen nördlieh von der Gemeinde 9 Km. weit 

im Thale . Ulhucseko von einander 5—10 M. entfernt. 

I. Füll. : 15. Dec. 1882 Mitt. — Temp. 9C. Luft: 7"5, Wasser : "6"25. — Spec. 

Gew. : 170425. — Aleal. : 469. — F. Best. 9/o-: 5"84. — Chlor 9: 345. — Oual. 

Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SO41, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 0-2 HI. Flüssigkeit, welehe 1:17 Kg. f. Best. 

enthült. j 

II. Füll. : Wie vor. — Temp. "C. Wie vor. — Spec. Gew. : 170784. -— F. Best. 9/o : 

10-58. — Chlor 9/o : 6"28. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 0-2 HI. Flüssigkeit, welche 2"11 Kg. f. Best. enthált. 

III. Füll.: Wie vor. — Temp. 9C.: Wie vor. — Spec. Gew. : 10238. — 

F. Best. 9/ : 328. — Chlor 9/o : 1773. 

Beh. Sp. u. Contr. — Die beiden letzteren Ouellen haben Sehwefelhydrogen- 

geruch. 

Kerekhegy : 6 Salzguellen, davon 4 an der aufgelassenen Berghandlung ; 

2 von der Gemeinde etwas weiter. Der Brumnen liegt von letzterer westlich 

300 M. weit. 

Füll. : 14. Dec. 1882. — Temp. "C. Luft : 12:5, Wasser: 775. — Bpec. Gew. : 

170476. — F. Best. 9/o : 6-47. — Chlor 9 : 387. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 4 HI. Flüssigkeit, welche 25-88 Kg. f. Best. enthált. 

Beh: 5p.: u. Gontrrr—- B. ds.Br.:3 MBA do Wéssor 45 M. 

Királymező : 1 Salzguelle 75 M. von der (Gemeinde entfernt am Ufer des 

Baches c Bruszturao . 

Füll. : 18. Dec. 1882 Vorm. —- Temp. 9C. Luft : 7"5, Wasser: 7"56. — Spec. 

Gew. : 10183. — F. Best. 9/o : 252. — Chlor 9o: 146. — Enthált in geringer 

Menge Jod und Brom. 

Nyágora (Nyágorá): 1 Salzguelle nordwestlich von der Gemeinde 4 Km. 

weit am Fusse des Berges cKorulyku. 

Füll. : 14. Dec. 1882 Nachm. — Temp. 90. Luft: 875, Wasser: 12:50. — 

Spec. Gew. : 1.0733. — F. Best. v/ : 994. — Chlor 9/ : 5"89. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 0-29 HI. Flüssigkeit, welche 2:88 Kg. f. Best. ent- 

halt. Farblos mit Sehwefelhydrogengerucl. 

Beh. Sp. ú. Contr. E"T.vd. Bri: 3" M., Hid, W8d: : 05-MI 

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 32 
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5. Bezirk Técső. 

Sándorfalva (Sándorovo): 1 Salzbrunnen nördlieh von der Gemeinde 

19 Km. weit im sZápogoráms benannten Hotter und 900 M. weit vom zweiten 

Brunnen von Sófalva. 

Füll.: 23. December 1582 Nachm. 2 Uhr. — Temp. "C0. Luft: 5-0, Was- 

Ber : 90. — Spec. Gew. : 12034. -— Alcal. : 1329. — F. Best. 9/ : 26-36. — Chlor 

09 : 1574. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 38-4 HI. Flüssigkeit, welche 1012-22 Kg. f. Best. 

enthált. 

Beh. Sp. u. Contr. — An diesem Orte waren früher Salzbergbaue. 

Sófalva (Dánilovo) : 2 Salzbrunnen ; der eine 4 Km. weit von der Gemeinde 

im Thale cZápogorámo. 5 M. weit vom linken Ufer des Baches wOkolys, ; der 

zweite vom ersteren 200 M. weit. 

I. Füll.: 23. Dec. 1882 Nachm. 2 Uhr. — Temp. 9C. Luft: 5-0, Was- 

ser : 70. — Spec. Gew.: 171221. — Alcal.: 16-69. — F. Best. 9/ : 16-33. — 

Chlor 9/o : 958. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 55 HI. Flüssigkeit, welche 89815 Kg. f. Best. 

enthült. 

Beh. Sp. u. Contr. 

II. Spec. Gew. : 1"0025. — F. Best. 9/o : 0734. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 51 Hl. Flüssigkeit, welche 17"34 Kg. f. Best. 

enthült. 

Talaborfalva (Tereblya): 3 Salzguellen, von denen zwei südwestlich von 

der Gemeinde 300 M. weit im cRokulys benannten Hotter, von einander 7 M. 

entfernt. 

Füll. : 15. December 1882 Abends 6 Uhr. — Temp. "C. Luft: 8-0, Was- 

ser: 120. — Spec. Gew. : 170568. — Alcal.: 8-89. — FF. Best. 90: 773. — 

Chlor 9/o : 459. 

Die dritte 0uelle liegt von der Kirche westliceh 200 M. weit im 6 Naprobas 

benannten Hotter. 

Füll. : 16. Dec. 1882 Vorm. — Temp. 9C. Luft: 7-0, Wasser : 1270. — Spec. 

Gew. : 11144. — F. Best. 9 : 1528. — Chlor 9/o : 897. 

XII. COMITAT NAGY-KÜKÜLLŐ. 

1. Bezirk Köhalom-Héviz. 

Alsó-Rákos : 1 Salzbrunnen nördlieh von der Gemeinde 2 Km. weit unter 

dem Berge cBagjos. 

Füll. : 22. Mai 1882 Nachm. 4 Uhr. — Temp. "C. Luft : 2125, Wasser : 625. 

— Spec. Gew. : 110675. — Alcal. : 822. — F. Best. 9/o : 92. — Chlor vo: 5-43. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, Ho.S02, CO2. — Clalk. 9/o : 873. — Clalk. d. f. 

Best. 9/9 : 94"67. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 8 HI. Flüssigkeit, welehe 73-76 Kg. f£. Best. ent- 

hált. Farb- u. geruchlos, 
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Beh. Sp. u. COontr. — T. d. Br. : 2.M., H. d. Ws8s..: 1 M. 

Garád (Stein, Stenna) : 9 Salzbrunnen westlich von der Gemeinde 1125 M. 

welt. 

Füll. : 22. Mai 1882 Nachm. 1 Uhr. — Temp. "C. Luft: 17"5, Wasser : 7"5. — 

Spec. Gew. : 170238. — Alcal. : 57-49. — F. Best. 90 : 311. — Chlor 9/o: 178. — 

Oual. Best.: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, CO. — Enthült auch Jod und Brom. — 

Clalk. 0/o : 2-86. — Clalk. d. f. Best. vo : 9228. j 

Gibt innerhalb 24 Stunden 18 Hl. Flüssigkeit, welche 55798 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farb- u. geruchlos. 

Bel. Sp. ús Contr. — MT: d. Br. :6:5vM., (H.d.0Wssss 23 M. 

Kőhalom (Repsz, Kohalmu) : 1 Salzbrunnen und 1 Salzguelle westlieh von 

der Gemeinde 900 M. weit am linken Ufer des Baches von Köhalom. 

Füll. : 23. Mai 1882 Vorm. 11 Uhr. — Temp. "C. Luft : 17"5, Wasser : 10-0.— 

"Spec. Gew. : 171262. — Alcal.: 119. — F. Best. vo : 16-87. — Chlor 99: 10-17. — 
Oual. Best.: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, CO2 ; auch Jod und Brom. Clalk v/o : 13-85. — 

Clalk d. f. Best. 90 : 82-09. j 
Gibt innerhalb 24 Stunden 24-75 HI. Flüssigkeit, welche 417"53 Kg. f. Best. 

enthált. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 645 M., H. d. Wass. : 345 M. 

Salzbad : Füll. : Wie vor. — Temp. 9C. Luft : 16-25, Wasser : 10-0.-— Sp. Gew. : 
1"0125.— WF. Best. 0 : 27. — Oual. Best. : Na, Mg, Ca. Al20s5, HCI, EISSO£ (0053. 

úlalk; 0 : 219. — Clalk, d. f. Best. 0jo "8111 

Farblos mit Sehwefelhydrogengeruch und schwarzem Niedersechlag. ( Unter- 

sucht von Dr. REDTENBACHER. ) 

Mirkvásár (Streitfort, ) : 1L Salzbrunnen östlieh von der Gemeinde 375 M. weit. 

Füll. : 20. Mai 1882 Nachm. 5 Uhr. — Temp. 90. Luft : 1125, Wasser : 10.— 

öpec. Gew. : 12003. — Ale.: 12-29. — F. Best. vo : 26-11. — Chlor 9 : 15-81. — 

Oual. Best.: Na, Ca, Mg, HCI, H:S0:, CO2. — Clalk. vo: 25-71. — Clalk. d. í 

Best. 97 : 98-46. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 233 HI. Flüssigkeit, welche 6 Kg. f. Best. enthált, 

Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 4"6 M., H. d. Wass. : 3 M. 

Szász Ugra (Gált, Ungra): 1 Salzbrunnen nördlieh von der Gemeinde 

3500 M. weit an der südliehen Seite der Waldhöhe c Kicserá. 

Füll. : 23. Mai 1882 Nachm. 4 Uhr.— Temp. "€. Luft : 15-70, Wasser : 10-0.— 

Spec. Gew. : 109624. — F. Best. 9/ : 855. — Chlor 9: 5"05. — Oual. Best. : Na, 

Ca, Mg, Fe, HCI, H:505, CO2 ; auch Jod und Brom. — Clalk. vo : 834. — Clalk. d. 

f. Best. 0/9 : 97"54. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 7-5 HI. Flüssigkeit, welche 64-12 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 4"5., H. d. Wss. : 3-4 M. 

2. Bezirk Zsiberk. 

Zsiberk (Siberk, Seiburg, Siberga): 1 Salzbrunnen südöstlieh von der Ge- 

meinde 1350 M. weit auf der westlichen Seite des mittleren Waldberges. 

32" 
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Füll. : 2 Mai 1882. Nachm.. 1 Uhr. — Spec. Gew. : 1.0113. — F. Best. vo: 158. 

Enthált Jod und Brom. j 

Gibt innerhalb 24 Stunden 30 HI. Flüssigkeit, welche 47-4 Kg. f. Best. ent- 

hült. Hat Schwefelhydrogengeruch und sehwarzen Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 6115 M., H. d. Wass. : 5-4 M. 

3. Bezirk Nagy-Sink. 

Kis-Sink ( Klein-Schenk, Sinksorá) : 1 Salzbrunnen nördlieh von der Gremeinde 

15 Km. weit unter dem Namen c Endénseifer. 

Füll. : 6. Juni 1882 Vorm. 7 Uhr. — Temp. 9C€. Luft: 18-75, Wasser : 775. — 

Spec. Gew. : 170081. — F. Best. 9 : 116. — Chlor 9/o : 0-68. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 12-08 HI. Flüssigkeit. welche 14-01 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 6 M., H. d. Wass. : 3 M. 

Nádpatak (Rohrbach) : 1 Salzbrunnen ausserhalb der Gemeinde. 

Füll. : 3. Juni 1882 Vorm. 11 Uhr. — Temp. "C. Luft : 250, Wasser : 625. — 

Spec. Gew. : 10059. — F. Best. 9o : 0772. 

Bad : Füll. : 30. Mai 1882 Nachm. 4 Uhr. — Temp. "9C. ILmít, 26-25, Wasser : 

17-5. — Spec. Gew. : 170049. — F. Best. vo : 0762. — Chlor o : 0734. Enthült auch 

Jod und Brom. 9 

4. Bezirk Bürkös-Szent-Agota. 

Leses (Schönberg, Sulemberk) : 1 Salzbrunnen innerhalb der Gemeinde. 

Füll. : 3. Juni 1882 Vorm. 11 Uhr. — Temp. "C. Lutt : 2570, Wasser : 625. 

Spec. Gew. : 110060. — Alcal. : 17759. — F. Best. wo : 0776. — Chlor. vo : 041. Ent- 

hált Jod und Brom. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 8-48 Hl. Flüssigkeit, welche 6-44 Kg. f. Best. 

enthült. Farblos mit scehwachem Schwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. u. Contr. — H. d.. Wass. : 0-92 M. 

Szász-Vessződ (Zied, Veszend): 1 Salzbrunnen westlich von der Gemeinde 

6 Km. weit auf der westlichen Seite des cGalgenberges. 

Füll. : 18. Juni 1882 Nachm. 5 Uhr. — Temp. 9C. Luft : 17"5, Wasser : 11"25. 

Spec. Gew. : 110273. — F. Best. wo : 37. — Chlor. vo : 2-02. Enthált Jod. 

Von gelblicher Farbe mit Sehwefelhydrogengeruch. 

Beh..5p. u. Contr. — T. d.- Br..: 424 M., H. d. Wss. : 379 M. 

Szent-Ágota (Agnethlen, Ágnittá): 1 Salzbrunnen südöstlieh von der (Ge- 

meinde am cSóshegys benannten Orte. 

Füll. : 27. Mai 1882 Vorm. 9 Uhr. — Temp. "C. Luft : 25-70, Wasser : 9"37. 

Spec. Gew. : 10114. — Alcal.: 109. — F. Best. vo : 166. —.. Chlor. 9o.: 0792. Ent- 

hált Jod und Brom. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 18 HI. Flüssigkeit, welche 29:S8 Kg. f. Best. ent- 

hült. Farblos mit Sehwefelhydrogengeruch und scehwarzem Niederschlag. 

Steht nicht unter behördl. Sp., wird zum Baden benützt, 
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5. Bezirk Bólya-Nagy-Selyk. 

Hidegviz (Kaltwasser, Kelbázer) : 1 Salzguelle 5 Km. von der Gemeinde ent- 

fernt auf der südwestlichen Seite des cVáleá putului sub cousteni.gropile lui 

brinnei benannten Orte. 

Ist verstopít. 

Nagy-Selyk (Markt Schelken, Sejka máre): 1 Salzguelle 2 Km. von der 

Gemeinde entfernt auf dem cSteinberg, kosztyele poduluis benannten Orte. 

Ist verstopfít und soll angeblich salpeterig sein. 

60. Bezirk Keresd. 

Zoltán (Zoltendorf) : 1 Salzguelle innerhalb der Gemeinde. 

XIII. COMITAT SÁROS. 

1. Bezirk Siroka. 

Alsó-Sebes : 4 Salzbrunnen (Amalien-, Ferdinands-, Lelesz-, Franzensbrun- 

nen); 1 Salzteiceh 2 Km. von der Gemeinde entfernt unter dem Namen eÍzla 

fürdő. a 

Nur der Amalienbrunnen enthült nach Dr. PAxTrocsEx überwiegend Na, CI. — 

Clalk. 9/o : 208. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 28-8 HI. Flüssigkeit. Bad. 

T. d. Br.: 5 M., H. d. Wass. im Amalien- und Ferdinandsbrunnen 1 ; im 

Lelesz- und Franzensbrunnen 2 M. 

Sóvár ( Leopold Schacht) mit Wasser übersehwemmte Grube. 

Füll. : 9. Mai 1882 Nachm. 3 Uhr.— Temp. "C. Luft : 16-25, Wasser : 15."0.— 

Spec. Gew. : 12054. — Aleal : 339. — , F. Best. 9/o : 26773. — Chlor 9/o : 15-41. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, ALO5, Fe, HCI, H2S04, CO2. — Clalk. 9/o : 2535. — Clalk. 

d. f. Best. 9/o : 9483. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 570 HI. und 65"000,000 Kg. Sudsalz. 

Der Leopoldsstollen wurde in den Jahren 1571 und 1572 zuerst 70 Klafter 

in Thon, dann 11 Klafter weit in Steinsalz vertieft, welcher Salzstoek dann bis 

zum Frühlinge des Jahres 1752, zu weleher Zeit die Grube mit Wasser über- 

sehwemmt wurde, ausgebeutet wurde. 

XIV. COMITAT SZEBEN. 

1. Bezirk Szeben. 

Hermány (Kastenholz, Kasolc): 1 Salzguelle südlich von der Gemeinde 

400 M. weit zwischen dem Walde und dem Hortobágy benannten Bache. Ist 

unbenützt. 
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2. Bezirk Újegyház. 

Szakadát (Szekedáte) : 1 Salzbrunnen westlich von der Kirche 650 M. weit 
an dem cBalter crapalins benannten Orte. 

Füll. : 5 Juli 1882 Vorm. 9 Uhr. — Temp. "C. Luft : 2125, Wasser : 1375. — 

5pec. Gew. : 170289. — Aleal. : 449. — F. Best. 0/ : 393. — Chlor 9 : 203. 

Gibt innerhalb 24. Stunden 0-56 HI. Flüssigkeit, welche 2:2 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 379 M. 

3. Bezirk Szerdahely. 

Szerdahely (Reussmark, Mierkur) : auf der zwischen Szerdahely und Kerekes 

liegenden Weide stösst man beim Graben auf salziges Wasser. Im Bache befindet 

sich eine Ouelle, welche dem Wasser derselben salzigen Geschmack verleiht. 

2. Bezirk Nagy-Disznód. 

Czod (Zoodt, Szadu) : 1 Salzbr. südöstlieh von der Gemeinde "/4 Stunden weit. 

Füll. : 9. Juli:1882 Nachm. 7 Uhr. — Temp. "C. Luft : 2750, Wasser: 12:50. — 

5pec. Gew. : 110222. — Alcal. : 8779. — F. Best. 0: 3706. — Chlor 9/o : 1774. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 0-36 HI. Flüssigkeit, welche 171 Kg. f. Best. ent- 

hált. — Farb- und geruchlos. 

Beh. $p. u. Contr. — T. d. Br. : 3 M. 

Felek (Freck, Avrig) : 1! Salzbrunnen westlich von der Kirche 800 M. weit an 

dem ela sacra turav benannten Orte. 

Füll. : 5 Juli 1882 Vorm. 6 Uhr. — Temp. "C. Luft : 150, Wasser : 12:50. — 

Spec. Gew. : 170362. —. Alcal. : 4739. — F. Best. 9o : 501. — Chlor "/o : 296. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 0:69 HI. Flüssigkeit, welche 345 Kg. f. Best. ent- 

hült. Farb- und geruchlos. 

Beh. $p. u. Contr. — T. d. Br. : 424 M. 

Fenyőfalva (Girelsau, Brád) : 1 Salzbrunnen östlieh von der Gemeinde. 
Füll. : 5. Juli 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp."C. Luft : 230, Wasser : 13"75.— 

Spec. Gew. : 170165. — Alcal.: 1399. — F. Best. 9/o : 226. — Chlor 9 : 1736. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 0-56 HI. Flüssigkeit, welche 1746 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farblos mit Schwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 3 M. 

Nagy-Disznód (Heltau, Csisznádiá) : 1 Salzbrunnen, 1 Salzguelle. 

Der Salzbrunnen liegt südliceh von der Gemeindean dem cGalambvárv 

benannten Orte; die Ouelle südlich vom Brunnen am Ufer des sKRohrseichs 

benannten Baches. 

Füll. : 9. Juli 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C. Luft : 31725, Wasser: 11"25. 

— Bpec. Gew. : 170846. — F. Best. 9/o : 11747. — Chlor 9/o : 669. — Oual. Best. : 

Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:SOs, CO2. — Clalk. 9/o : 11"14. — Clalk. d. f. Best. vo : 97-12. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 0-4 Hl. Flüssigkeit, welche 458 Kg. f. Best. ent- 

hült. Farb- und geruchlos. — Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 25 M. 
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Sellemberk (Schellenberg, Selimber) : 1 Salzbrunnen südlieh von der Kirche 

an dem cRohrseicho benannten Orte. 

Füll.: 9. Juli 1882 Vorm. 7 Uhr. — Temp. "C€. Luft : 27-58, Wasser : 11"25— 

Dpec. Gew. : 11837. — Alcal. : 389. — F. Best. 9/o : 2390. Chlor 9/o : 14"11. — 

Oual. Best.: Na, Ca, Mg, Fe, HCI. H2SOs, CO2. — Clalk. o/o: 23:09. — Clalk. 

d. f. Best. 9/o : 96-61. 

Gibt innerhalb 24. Stunden 0-39 Hl. Flüssigkeit, welche 932 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farb- und geruchlos. — Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 5"68 M. 

XV. COMITAT SZOLNOK-DOBOKA. 

1. Bezirk Deés. 

Bálványos-Váralja (Ungurás) : 1 Salzbrunnen südöstlich von der Gemeinde 
1 Km. weitamrechten Ufer des Baches cBandos an dem xnádas rétv benannten Orte. 

Füll.: 15. Mai 1882 Nachm. 6 Uhr. — Temp. ?C. Luft : 1375, Wasser : 875. — 

Spec. Gew. : 11338. — F. Best. 90 : 18707. — Chlor 9/o: 10-70. — Oual. Best. 
Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:50O4, CO2. — Clalk. 9/o : 17734, — Clalk. d. f. Best. 9/o : 95"96, 

Gibt innerhalb 24 Stunden 28 HI. Flüssigkeit, welche 505796 Kg.f. Best. ent- 

hült. Farb- und geruchlos, 

Beh. Sp.(úContrs a Tsd.:Br:E.31855M: EL diWIsső s 1785.M$ ag 

Csicsó-Mihályfalva (Mihájescsi) : 1 Salzbrunnen im nördlichen Theile der 

Gemeinde an dem cKásztárniv benannten Orte. 

Füll.: 7. Juni 1882 Vorm. 11 Uhr. — Temp. "C€. Luft : 26-25, Wasser : 11"06. — 

Spec. Gew. : 110820. — Alcal. : 97. — F. Best. 9o: 11706. — Chlor 90: 6-35. — 
Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCl, H:S50O2, CO2. — Clalk. 9/o: 1074. — Clalk., d. f. 

Best. 9/o : 94703. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 12 Hl. Flüssigkeit, welche 132:72 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farb- und geruchlos mit rostfarbigem Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 35 M., H. d. Wss. : 2 M. 

Deés (Dés, Desiu): 1 Salzbrunnen westlich von der Stadt 80 M. weit an 

dem csóspataks benannten Orte. 

Füll. : 13. Juli 1882 Vorm. 11 Uhr. — Temp. "€. Luft : 32:5, Wasser : 17"5.— 

Spec. Gew. : 11776. — Alcal. : 7799. — F. Best. wo : 23-35. — Chlor 9 : 13"72. — 

9ual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:S05, CO2. — Clalk. vo : 22-54. — Clalk. d. f. 
Best. 90 : 96-53. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 14 EII. Flüssigkeit, welche 3269 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 2 M., H. d. Wss. : 0-8 M. 

Deésakna : Das Grundwasser des Josefswerkes ; eine Salzguelle. 

Füll. : 30. Mai 1882 Vorm. 9 Uhr. — Temp. "C. Luft : 2125, Wasser : 17-5. — 

Dpec. Gew. : 12051. — Alcal. : 289. — F. Best. 9/ : 26-53. — Chlor 9 : 15-87. 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SOs, CO2. Clalk. o/o "25-48.  — Olalk. d. f. 

jest. 0/o : 96704. 

Ein Salzbrunnen (Zusammentluss mehrerer Ouellen) auf dem .Szamosan 

Juons; benannten Besitzthum. 
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Füll. : 30. Mai 1882 Mitt. 12 Uhr. — Temp. "C. Uuft : 32:5, Wasser : 20-0. — 

Spec. Gew. : 11236. — Alcal. : 969. — NF. Best. 90: 16-52. — Chlor oj : 9-77. — 

Oual: Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H25O4, CO2. — Clalk. vo : 15792. — Clalk. d. f. 

Best. 9/o : 96-36. — Farb- und geruchlos, mit rostrothem Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Zu Deésakna gehört auch der cKenderkúts benannte und an Salzguellen 

reiche Ort ; eine Ortschaft dieses Namens existirt nicht. — Bei Deésakna sind 

13 Ouellen und eben so viele beim cKenderkút, ; an ersterem Orte treibt das 

Aerar Bergbau ; im Allgemeinen ist die Umgebung von Deésakna mit Salzguellen 

reichlich versehen. 

Kozárvár (Kusdriorá) : 1.3alzbrunnen südlich von der Gemeinde 585 M. weit 

am cSzeretures benannten Orte am rechten Ufer der Szamos. 

Füll. : 7. Juni 1882 Mitt. 9 Uhr. — Temp. "€. Luft : 2375, Wasser: 10. 

Spec. Gew. : 170327. — Aleal.: 499. — F. Best. 90: 448. — Chlor vo :"2-64. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H-S04, CO2. 

Farb- und geruchlos. — Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 3 M., H. d. Wss.: 2 M. 

Mikeháza (Miká): 1 Salzbrannen, 4 Salzguellen 1-5 Km. weit von der 

Gemeinde in dem .Gyálu kitre vindurs benannten Grenztheil am linken Ufer 

des cVáleá szlátinis benannten Baches. 

Füll. : 15. Mai 1882 Abends 8 Uhr. — Temp. "C. Luft: 11-25, Wasser : 12:5. 

Spec. Gew. : 171777. — Alcal. : 519. — F. Best. 9o : 2319. — Chlor 96: 13"59. 

— Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H-S05, (02. — Clalk. 9/o: 22:67. — Clalk. 

d. f. Best. 9/o : 97-75. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 20 HI. Flüssigkeit, welche 46383 Kg. f. Best. ent- 

hült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 2:5 M., H. d. Wss. : 2 M. 

Retteg (Reteágu) : 1 Salzbrunnen an der südwestlichen Seite der Gemeinde 

von derselben 15 Km. weit am linken Ufer der Szamos. 

Füll. : 10. Juni 1882. Mitt. 7 Uhr. — Temp: 9€. Luft: 17"5, Wasser: "10-0. — 

Spec. Gew. : 11646. — Alcal.-: 389. — F. Best. 9o.:21763. — Chlor 90: 12-66. - 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:S04, CO2. — Clalk. 9/o: 21-06. Clalk. d. f. 

3est. 90 : 97"35. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 20 HI. Flüssigkeit, welche 432-6 Kg. f. Best. ent- 

hült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u: Göntr. — Bird: Br. 42360 MEL. dő Wagy 150 

Szent-Benedek (Benedik) : 1 Salzbrunnen östlich von der (remeinde 800 M. 

weit an dem aDoszu znyv benannten Orte, am rechten Ufer des Baches Nyires. 

Füll. : 15. Mai 1882 Abends 8 Uhr. — Temp. "C. Lmít : 11725, Wasser : 12:5. 

Spec. Gew. : 10416.— Alcal. : 1382. — F. Best. 9/o : 5"7. — Chlor 9/o : 341.—Oual. 

Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:SOs, CO2. — Clalk 0/a": 555. — Clalk d. f. Best. 97-37. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 12:5 Hl. Flüssigkeit, welche 71-25 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. — T. d. Br. : 2 M., H. d. Wss. : 1 M. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Szász-Nyires (Szász-Niresu) : 1 Salzbrunnen, 8 Salzguellen. 

Salzbrunnen östlich von der Gemeinde 1 Km. weit im cakna fertály, benann- 

ten Grenzgebiet am linken Ufer des Baches Rondo. 
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Füll. : 15. Mai 1882 Nachm. 7 Uhr. — Temp. "C. Luft :" 11725; Wásser: 10-0O. 

Spec. Gew. : 12039. — Alcal. : 10-89. — F. Best. 0/o : 26-42. — Chlor 9/o: 15-75. 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:SOs, CO2. — Ulalk. oo : 25"62. Clalk. d. f. 

Best. 0/9 : 96-55. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 20 HI. Flüssigkeit, welche 528-4. Kg. f. Best. ent- 

hült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. —:T: d. Br. : 45.M., H. d: Wss. : 4 M. 

Die (uellen liegen an den saknás aljas, vaknás torkas, srégi aknas, cáknás 

fertályo, csülyedt váraljai benannten Örten und geben je 1— 5 Hl. Flüssigkeit, 

welche 845744. Kg. f. Best. enthült, und stehen ebenfalls unter beh. Sp. u. Contr. 

Szent-Margita (Szin Márgitá): 1 Salzbrunnen im nördlichen Theile der 

Gemeinde am Fusse des Berges c Mekelcsibav, am rechten Ufer des Baches. 

Füll. : 5. Juni 1882 Vorm. 11 Uhr. Temp. "C. Luft : 26-25, Wasser : 1125. 

Spec. Gew. : 172027. — Alcal. : 7719. — F. Best. wo : 26-32. Chlor 9o : 15"72. 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H25O4, CO2. Clalk., 0 : 2575: — Ulalk. 

d. f. Best. 9o : 97-83. jét 
Gibt innerhalb 24 Stunden 35 HI. Flüssigkeit, welche 921-20 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. T.-d. Br. 151 MégGEtetde Was: see. 

Vád (Kolostor-Vaád) : 3 Salzguellen im östliehen Theile der Gemeinde im 

linksseitigen Bette der Szamos. Sind nur in trockener Jahreszeit zugánglich. 

2. Bezirk Szamos-Ujvár. 

Boncznyires ( Bonczu) : 1 Salzbrunnen, 7 Salzguellen. 
Der Brunnen liegt westlich von der Gemeinde 0-5 Km. weit auf dem nach 

Szekulaj führenden Wege ; 2 Ouellen liegen vom Brunnen 200 M. ; 3 auf der dies- 

seitigen Seite des Berges auf dem nach Szék führenden Wege 75 M. und 2 auf 

der gegenüber liegenden Berglehne 200 M. weit: 

Salebrunmnen. Füll. : 6. Aug. 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. ?"C. Luft: 20, 

Wasser : 1375. — Spec. Gew. : 170489. — Alcal:: 1419. — F." Best. 9: :6:8.,! — 

Chlor 9 : 4702. — Farblos mit Schwefelhydrogengeruch und schwarzem Nieder- 

schlag. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Hesdát (Hesdátye): 1 Salzbrunnen südlieceh von der Gemeinde 3 Km. weit 

neben der nach Szék führenden Strasse im Thale. 

Füll. : 6. Aug. 1882. — Temp. "C. Luft : 20-0, Wasser: 13-75. — Spec. Gew, : 

117321 ss. Aléál. : 1389. sz E Bogti1901 : 22-67. FE Chlow op 13554 — OuáalyiBest. : 

Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H250O4, CO2. — Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Mikola (Nyikulá) : 1 Salzbrunnen westlich von der Gemeinde 3 Km. weit 

neben dem Salzbrunnen von Hesdát. 

Füll. : 6. Aug. 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C. Luft : 195, Wasser: 13-75. 

Spec. Gew : 11479. — Alcal. : 10-69. — F. Best. 9o : 19-38. — Chlor 9: 11"16: 

— (ual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:S05, CO2. — Clalk. 9o: 1896. — Clalk. 

d. f. Best. vo : 97782. — Farb- und geruchlos. 
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Beh. Sp. u. Contr. 

Néma : Bin eingestürzter und daher unbenützt liegender Salzbrunnen östlich 

von der Gemeinde 2 Km. weit. 

Péterháza (Petriháza) : 1 Salzbrunnen nördlieh von der Gemeinde 500 M. 

weit am rechten Ufer der Szamos. 

Füll. : 7. Aug. 1882 Nachm. 4. Uhr. — Temp. "C. Luft : 22"5, Wasser: 18:5.— 

Spec. Gew. : 11032. — Alcal. : 639. F. Best. 9/o: 14. —  Chlor 90: 818. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SOs, COa. Clalk.: 90:  13"7.  Clalk.! d. f. 

Jest. 9 : 9785. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Szamosujvár (Armenierstadt, Gyerla) : 1 Salzbrunnen unterhalb der nach 

Kérő führenden Landstrasse und Brücke im Flussbette der Szamos. Ist nur bei 

anhaltender Trockenheit sichtbar und soll gesüttigt sein. 

Szekuláj : 1 Salzbrunnen westlich von der Gemeinde 1! Km. weit an dem 

ctobav benannten Orte. 
Füll. : 7. Aug. 1882 Vorm. 9 Uhr. — Temp. "C. ILuít: 20-0, Wasser : 12:5. — 

Spec. Gew. : 171204. — Alcal. : 1499. — F. Best. oo: 1607. — Chkilor oo ::9167. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SO4, CO2. — Clalk. 90: 15-52. — Clalk. d. f. 

Best. 90 : 98-38. — Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Szék (Sziku) : 2 Salzbrunnen, 6 Salzguellen, 2 Salzteiche (1 Bad). 
Die beiden Brunnen liegen östlieh von der Stadt 1 Km. weit an dem cAkna- 

tetős benannten Orte; der Salzteich und 2 Ouellen ebendort; das Salzbad auf 

der canteren Wieses (alsó rét) und 3 Ouellen südlieh von der Stadt neben dem 

Wege von Gyulatelke. 

I. Brunnen. Füll. : 7. Aug. 1882 Vorm. 9 Uhr. — Temp. 9€. Iuft: 21-25. 

Wasser : 145. — Spec. Gew. : 172042. — Alcal. : 6749. — F. Best. 9o: 26-34. - 

Chlor 9 : 1575. — Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:SO4, CO2. — Clalk. 9/o : 

95"94. — Clalk. d. f. Best. 0/o : 98748. 

II. Brunnen. Füll. : 7. Aug. 1882 Vorm. 10 Uhr. — Spec. Gew. : 12027. 

Alesi 550 SUR BOSt dok 20 238ESÖhlor dedó: ELSOK OAual. Best.: Na, Ca, 

Mg, Fe, HCl, H25O4, 002. 
Das Wasser der Brunnen ist farblos, das des Teiches hat grünlichen, das der 

Bades gelblichen und das von 3 Ouellen scehwarzen Niedersehlag. 

Széplak : 1 Salzbrunnen, 2 Salzguellen. Der Brunnen liegt von der Gemeinde 

2 Km. weit an der nach Szamosujvár führenden Strasse ; die Ouellen vom Brun- 

nen 75, resp. 150 M. weit. 

Füll. : 7. Aug. 1882 Vorm. 7 Uhr. — Temp. "C. Luft : 20-70, Wasser : 13"75.— 

Spec. Gew. : 12049. — Aleal.: 949. — F. Best. vo : 26-48. — Chlor. vo :/15782. 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H-S05, 002. — Clalk. vo : 25-88." — Clalk. d. f. 

Best. 9/o : 97773. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. i 

3. Bezirk Nagy-Ionda. 

Dobrocsina : 2 Salzguellen. 
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1. Oestlich von der Gemeinde. Füll. : 31. Juni 1882 Vorm. 11 Uhr. — Temp. 
9C. Luft : 2170, Wasser : 130. Spec. Gew. : 110089. — Alcal. : 729, — F. Best. 9/o : 

1719. — Chlor 9/o : 069. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 8 HI. Flüssigkeit, welche 952 Kg. f. Best. ent- 

hált. Ist von Süsswasserguellen umgeben, die sich in sie ergiessen. 

II. Südlich von der Gemeinde am Fusse des Berges xpoduile popi lá gyáb, 

am linken Ufer der grossen Szamos: Füll.: wie vor. — Spec. Gew.: 10072. — 

Alcal. : 519. — F. Best. 9o : 095. — Chlor 9/ : 054. 

Tőkepataka (Váleá Grosilor) : 1 Salzbrunnen westlich von der Gemeinde an 

der rechten Seite des Grabens cparcu szereturi) . 

Füll. : 31. Mai 1882 Nachm. 1 Uhr. — Temp. "C. Iuft : 28-75, Wasser: 13-75. 

— Spec. Gew. : 110158. — Aleal. : 7759. — F. Best. 9/9: 208. — Chlor 9/o: 118. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 6 Hl. Flüssigkeit, welche 12-48 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 1705. M., H. d. Wss. : 1 M. 

4. Bezirk Betlen. 

Alsó-Ilosva (Ilisiuvá) : 1 Salzbrunnen im östlichen Theile der Gemeinde am 
linken Ufer des Baches Ilosva an dem Kis Girlistyes benannten Orte. 

Füll. : 11. Juni 1882 Morg. 9 Uhr. — Temp. "€. Luft : 2325, Wasser : 15"75.— 

Spec. Gew. : 10148. — Alcal. : 619. — F. Best. 9/o : 206. — €Chlor 9/o: 117. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2504, C02. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 20 Hl. Flüssigkeit, welche 46-6 Kg. f. Best. ent- 

hült. Farb- und geruechlos. 

Beh. $p. u. Contr. — T. d. Br. : 3 M., H. d. Wss. : 2 M. 

Alsó-Oroszfalu (Ruszu din zsosz): 1 Salzbrunnen an dem cpodulu szolome- 

tiuluis benannten Orte. 

Füll. : 14. Aug. 1882 Nachm. 7 Uhr. — Temp. "C. Luft : 25"0, Wasser : 625. — 

Spec. Gew. : 10198. — Alcal. 1129. — F. Best. 90: 2-7. — Chlor 9: 161. — 

(Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H-SO4, CO: ; enthült auch Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 7792 Hl. Flüssigkeit, welche 21-42 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos mit rostrothem Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 5 M., H. d. Wss. : 3 M. 

Apa-Nagyfalu ( Nagyfáleu) : 1! Salzbrnnnen am xcpi lauga Tons benannten Orte. 

Füll. : 14. Aug. 1882 Nachm. 5 Uhr.— Temp. "C€. Luft : 30-70, Wasser : 18"75.— 

Spec. Gew. : 170198. — Alcal. : 11759. — F. Best. 9/o : 267. — Chlor 9/: 163. — 

(0ual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2S5O:, CO2 ; enthült auch Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 10-6 HI. Flüssigkeit, welche 283 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 4 M., H. d. Wss. : 3 M. 

Árpástó : 1 Salzbrunnen südwestlich von der Gemeinde 2 Km. weit am lin- 

ken Ufer der Szamos am cSóss benannten Orte. 

Füll. : 5. Juni 1882 Naechm. 7 Uhr. — Temp. "€. Lutt : 22:5, Wasser : 10" 

Spec. Gew. : 170194. — Alcal. : 6742. — F. Best. 9o : 269. — Chlor 90: 1"55 

0ual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SOs, 002. 

0. — 
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Gibt innerhalb 24 Stunden 932 HI. Flüssigkeit, welehe 25707 Kg. tf. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. - 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 2 M., H. d. Wss. : 176 M. Ist von Süsswagsser- 

guellen umgeben. 

Betlen (Betleánu): 1 Salzbrunnen, 2 Salzguellen. Der Brunnen liegt am 

Jutre venes benannten Orte; eine Ouelle östlieh vom Brunnen 300 M., die 

andere nördlich 125 M. weit. 

Füll. : 12. Aug. 1882 Mitt. 12 Uhr. — Temp. 9C. Luft : 3125, Wasser: 17-5.— 

Spec. Gew. : 12042. — Alcal. : 4719. — F. Best. vo : 26-35. — Chlor 9 : 15-38. — 

Onal. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:S0s, CO2. — Clalk. vo : 25-85. — Clalks d. £. 

Best. 9/o : 98"10. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 15-84 HI. Flüssigkeit, welche 41738 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 2-65 M., H. d. Wss.t.2 M. —- Die. Nuellen 

sind verstopft. 

Csicsó-Keresztúr (Czigeu-Kriszturu): 1 Salzbrunnen am linken Ufer des 

Baches Egrves. 

Füll. : 7. Juli 1882 Nachm. 2 Uhr. — Temp. "C. Luft: 30-0, Wasser : 10-0. — 

Spec. Gew. : 10579. — Alcal. : 12-69. — F. Best. 9 : 7788. — Chlor "o: 4749. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, Hs50s, C€02. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 25 HI. Flüssigkeit, welehe 197 Kg.t. Best. ent- 

halt. Farb- und geruchlos. i 

Beh. Sp. ü. Contr.— T.rd. Br. (6 MELLKAS Was éz Nt 

Dögmező (Gyerg): 1 Salzbrunnen, 2 Salzguellen 1 Km. weit von der 

Gemeinde am Fusse des Berges cDimbu szlátiniv und am rechten Ufer des Baches 

:Paren szlátini.) 

Füll. : 11. Juni 1882 Nachm. 1 Uhr. — Temp. "C. Luft : 23-75, Wasser : 17"5.— 

Spec. Gew. : 110725. — Alcal. : 729. — F. Best. 9 : 994. — Chlor 90: 5777. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:SOs, CO2. — Clalk. 9/o : 962. — Cialka adód 

jest. 9/9 : 96-78. 

Gibt innerhalb 24. Stunden 20 HI. Flüssigkeit, welche 1988 Kg. f. Best. ent- 

hült. Die Onellen geben stündlieh 2—3 HI. Wasser. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 4 M., H. d. Wss. : 2 M. 

Kentelke ( Kindel, Kintyelek) : 1 Salzbr. am c Popona szlátiniv benannten ÖOrte. 

Füll. : 4. Aug. 1882 Nachm. 4 Uhr. Temp. "C. Luft : 825, Wasser : 6-25.— 

Spec. Gew. : 12004. — Alcal. : 539. — F. Best. 9/o : 25-89. — Chlor 9/o:: 15724. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H25Os, CO2. — Clalk. wo : 2549. —. Clalk. d. f. 

Best. 9/o : 98-45. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 5-28 Hl. Flüssigkeit, welche 13669 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr, — T..d:/Br, :115 (M.5 H. d. Wes. : 14 M. 

Középfalva (Tjaza) : 1 Salzbrunnen an dem xintra gyálu szlátimi si Dom szlá- 

tini, benannten Orte. 

Füll. : 15. Aug. 1882 Vorm. 8 Uhr.— Temp."C. Luft : 30-70, Wasser : 13"75.— 

Spec. Gew. : 11809. — Aleal.-::.5"79.— BF. Best. 97 :: 23:66. - Chlor 9/o : 14529. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H25Os, C02. 
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Gibt innerhalb 24 Stunden 12 Hl. Flüssigkeit, welche 28392 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 335 M., H. d. Wss. : 2-8 M. 

Magosmart : 1 Salzbrunnen am cin Hoduriv benannten Orte. 

Füll. : 3. Aug. 1882 Nachm. 4 Uhr. — Temp. "C€. Luft : 5-0, Wasser : 8:25.— 

Spec. Gew. : 110257. — Alcal. 39. — F. Best. vo: 361. — Chlor 9: 193. — 

Oual. Best. : Na, HCI, H2SOs, CO2. — Clalk. 9/o : 318. — Clalk. d. f. Best. 9/o.: 88709. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 5-3 HI. Flüssigkeit. Farb- und geruclilos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br..: 16 M., H. d. Wss. : 141 M. 

Magyar-Décse: 1 Salzbrunnen an der südlichen Seite der Gemeinde am 

c50ss benannten Otte ; am rechten Ufer des Baches c Rétkút, . 

Füll. : 7. Aug. 1882 Nachm. 7 Uhr. — Temp. "C. Luft : 22:5, Wasser : 11-25. 

— Spec. Gew. : 170616. — Alcal. : 389. — F. Best. vo : 838. — Chlor 9/o : 5"05.— 

Oual. Best.: Na, Ca, Mg, Fe, HCI, C€02. — Clalk. 9/o:, 79. —  OClalk,: d: f. 

Best. vo : 9426. : 

Gibt innerhalb 24. Stunden 20 HI. Flüssigkeit, welche 167-6 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farb- u. gerüchlos. Beh. Sp. u. Contr. T. d. Br. : 3 M., H. d. Wss.: 1 M. 

Málom (Malina) : 1! Salzbraunnen 2 Km. von der Gemeinde entfernt am Fusse 

des Berges .Iszakoss im cöSzöllőpatak, benannten Grenztheile. 

Füll. : 7. Juni 1882 Nachm. 7 Uhr. — Temp. 9C. Luft : 22:5, Wasser : 1125. — 

Spec. Gew. : 170426. — ÁAlcal. : 6799. — F. Best. v/o : 6006. — Chlor vo: 346. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, Sr, HCI, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 23 HI. Flüssigkeit, welche 13938 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 3:5, M., H. d. Wss: : 3 M. 

Nagy-Kalyán (Kajánu máre) : 1 Salzbrunnen, 2 Salzguellen; der Brunnen 

liegt von der Gemeinde südöstlich im ela Rupturus benannten Grenztheile am 

Fusse des Berges cCodrideres ; die beiden Ymellen liegen südwestlieh an der xclá 

Szlátini benannten Berglehne. 

Füll511. Juli 1882 Vorm, 11 Uhr. — Temp. "0. Luít : 2325, Wasser:: 18-75. 

— Spec. Gew. : 11008. — Alcal. : 989. — F. Best. vo : 1358. —- Chlor 9/o: 8-18. 

— Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H-SOz, CO2. — Clalk. vo: 13-24. —- Clalk. 

d. f£. Best. 9o :-97:52. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 25 HI. Flüssigkeit, welche 339-5 Kg. f. Best. ent- 

hált. Die Ouellen geben in derselben Zeit 5—6 HI. Wasser. Farb- und geruchlos. 
Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 15 M., H. d. Wss. : 1 M. 

5ajó-Keresztúr ( Kreuz) : 1 Salzbrunnen am cdupa gyálus benannten Orte. 

Füll. : 4. Aug. 1882 Nachm. 3 Uhr. — Femp. "C. Luft : 825, Wasser : 770. — 

Spec. Gew. : 11976. — Alcal. : 619. — F. Best. vo : 25763. — Chlor wo : 1523. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SOs, CO2. — Clalk. vo: 25"11. — Clalk. d. f. 

Best. 9/4 : 97797. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 530 HI. Flüssigkeit, welche 12891 Kg. f. Best. 

enthált. Farb- und geruchlos mit geringem rothen Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 179 M., H..d. Wss. : 177 M. 

Sajó-Magyaros (Ungers, Megyerus) : 1! Salzbrunnen an dem xyValla kriskao- 

ne benannten Orte, 



5310 Dr S. FISCHER : 

Füll. : 18. Aug. 1882 Nachm. 7 Uhr. — Temp. 9C. Luft : 275, Wasser : 13-75. 

— Spec. Gew. : 10829. — Alcal. : 1169. — F. Best. 90 : 11714. — Chlor 9o : 6771. 

— Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H:S04, CO2. — Clalk. 9o: 10-89. — Clalk. 

d. f. Best. 9/0 : 9775. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 10 HI. Flüssigkeit, welche 111-4 Kg. f. Best. ent- 

hált. Geruchlos, aber von gelber Farbe. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d: Br. : 225 M., H. d." Wes. : 2-15 M. 

Sajó-Szent-András : 1 Salzbrunnen am rIratványv benannten Orte. 

Füll. : 4. Aug. 1882 Nachm. 5 Uhr. — Temp. "C. Lutft : 38-75, Wasser : 6725.— 

Spec. Gew. : 111965. — Alcal. : 9-69. — F. Best. 96 : 25751. — Chlor 9/o: 15-70. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H250O4, CO2. — Clalk. vy : 2489. — Clalk. d. f. 

Best. 9/o : 97757. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 2:65 HI. Flüssigkeit, welche 67-6 Kg. f. Best. ent- 

halt. Farb- und geruchlos. ; 

Beh:8p. u. Contr. — T. d. Br. : 179 M., H. d. Wes. : 177 M- 

Somkerék (Szintyerugu) : 1 Salzbrunnen am cPatatyui benannten Orte. 

Füll. : 4. Aug. 1882 Vorm. 9 Uhr. Temp. 9C. Luft: 8-75, Wasser: 10-0. — 

Spec. Gew. : 170598. — Alcal. : 10-48. — F. Best. 90 : 822. — Chlor vo: 488. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 14-4 Hl. Flüssigkeit, welche 11836 Kg. f. Best. 

enthált. Farb- und geruchlos. 

Beh; Sp. ü Cöntr. —T/d. Br.3"M ET. d.eWasss27ó M. 

Szeszárma : 1 Salzbrunnen amcintre gyálu Zorgos si szászetu szlátinis benann- 

ten Orte. 

Füll. : 15. Aug. 1882 Vorm. 9 Uhr.— Temp. "C. Luft : 30-70, Wasser : 15-0. — 

Spec. Gew. : 11999. — F. Best. 9o : 25-87. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 8-5 HI. Flüssigkeit, welche 219:89 Kg. f. Best. 

enthált. Von gelblicher Farbe mit unangenehmem (Cieruch. War wahrscheinlich 

mit Dünger verstopft. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Virágos-Berek (Sirágu) : 1 Salzbrunnen westlich am Ende des Dorfes neben 

dem .Strajav benannten Graben. 

Füll. : 4. Aug. 1882 Vorm. 7 Uhr. — Temp. 9C. Luft : 50, Wasser : 7"5. — 

Spec. Gew. : 10246. — Alecal. : 2-89. — F. Best. 9o : 366. — Chlor vo : 207. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H25Os, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 5 HI. Flüssigkeit, welche 1833 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 2-4 M., H. d. Wss. : 189 M. 

5. Bezirk Kékés. 

Bőd (Bogyu) : 1 Salzbrunnen an dem xwváleá szerátás benannten Örte. 

Füll. : 14. Aug. 1882 Nachm. 4 Uhr. — Temp. 7C. Luft : 30-70, Wasser : 18-75. 

Spec. Gew. : 10394. — Alcal. : 449. — F. Best. 90 : 539. — Chlor 9/o : 327. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, CO: ; enthült auch Jod, — Clalk. 9/o: 466. — 

Clalk. d. f. Best. 9/ : 86-45. 
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Gibt innerhalb 24 Stunden 12 Hl. Flüssigkeit, welche 64-68 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 33 M., H. d. Wss. : 3 M. 

Császári (Cseszáre) : 1 Salzbrunnen östlich von der Gemeinde 1 Km. weit 
an dem ctobav benannten Orte. 

Füll. : 7. Aug. 1882 Vorm. 11 Uhr. — Temp. "C. Lutt : 2125, Wasser : 13-75. 

— Spec. Gew. : 10120. — Alcal. : 6779. — F. Best. wo.: 158. — Chlor vo : 0791. — 
Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, CO2 ; enthált auch Jod. 

Farb- und geruchlos. — Beh. Sp. u. Contr. 

Fekete-Lak (Laku) : 1 Salzbrunnen innerhalb der Gemeinde. 

Füll. : 71. Aug. 1883 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C€. Luft : 25, Wasser: 15. — 

Öpec. Gew. : 101995. — Alcal.: 7"19. — F. Best. 9: 241. — Chlor 9: 141. 

Enthült Jod. 

Gibt innerbalb 24 Stunden 10-5 HI. Flüssigkeit, welche 253 Kg. f. Best. ent- 
hált. Farblos- und Scehwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. u. Contr. 1 

Vasas-Szent-Iván: 1 Salzbrunnen westlich von der Gemeinde beim See 

xSzent Egyed). 

Füll. : 7. Aug. 1882 Mitt. 11 Uhr. — Temp. "C. Lufít: 21-25, Wasser: 13"75. 

Spec. Gew. : 111015. — Alcal. : 1169. — F. Best. 9: 153. — Chlor vo: 0-9. — 
(0ual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, CO2 ; enthált Jod. 

Farb- und geruchlos. Das Gefáss enthielt sehwarzen Niederschlag und zeigte die 

Flüssigkeit Sehwefelhydrogengeruch ; was wahrscheinlich Folge der Zersetzung war. 

XVI. COMITAT TORDA-ARANYOS. 

I. Bezirk Torda. 

Indal : 1 Salzbrunnen nördlieh von der Gemeinde 1 Km. weit am südwest- 

lichen Theile des Berges c Kopacselus, im nordöstliehen Theile des Thales. 

Füll. : 21. Sept. 1882 Vorm. 7 Uhr. — Temp. 9€. Luft : 22:5, Wasser: 13-75. 

— Spec. Gew. : 170103. — Aleal. : 149. — F. Best. wo : 173. — Chlor 9/o : 0-69. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 40 HI. Flüssigkeit, welche 52 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farb- und geruchlos. 

Beh. $p. u. Contr. — T. d. Br. : 3 M., H. d. Wss. : 235 M. 

Magyar-Péterd (Petrid): 1 Salzbrunnen nordwestlich von der Gemeinde 

1 Km. weit am Fusse des Berges cCseusa indiosus, im nördliehen Theile des 

Thales. 

Füll. : 21. Sept. 1882 Morg. 9 Uhr. — Temp. 9€. Luft : 20-70, Wasser : 1570. — 

Spec. Gew. : 170218. — F. Best. 04 : 310. — Chlor 9 : 165. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 9-07 Hl. Flüssigkeit, welche 28-11 Kg. f. Best 
enthált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 348 M:, H. d. Wss. ; 3 M. 

Mikes (Mikus) : 1 Salzbrunnen südöstlieh von der Gemeinde 2 Km. weit am 

Fusse des Berges .Gruj, und am südlichen Theile des Thales csós verőfény, Falia 

moratur]) , 
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Füll. : 21. Nov. 1883 Nachm.-2 Uhr.— Temp. 9€. Luft : 10-70, Wasser: 10-0.— 

Spec. Gew. : 11953. — Alcal. : 6729. — F. Best. 9 : 25743: — Chlor 9/o : 15-05. — 
Oual. Best., : Na, Ca Mg; Fe, HCI, H25O4; CO2. — Clalk:! oo : 2505. — Clálk:"d. f. 

Best. 9/o.: 98-48. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 50 HI. Flüssigkeit, welche 1271:5 Kg. f. Best. 

enthált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr.-—— T. d. Br. : 232 M., H. -d. Wss. : 232 M. Dient als, Bad. 

Puszta-Csán : 1 Salzbrunnen östlich von der Gemeinde 4 Km. weit an dem 

.Sivincz, benannten Orte, am Fusse des c Nyilak. 

Füll. : 22. Nov. 1882 Vorm. 9 Uhr. — Temp. 9C. Liuft : 25, Wasser : 8175. — 

Spec. Gew. : 10791. — Alcal. : 349. — F. Best. 90 : 11714. — Chlor 9/o : 644. —- 

Enthált Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 50 HI. Flüssigkeit, welche 557 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farb- und geruchlos mit rostrothem Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 2:63 M., H. d. Wss. : 155 M. 

Torda (Thorenburg, Turdá) : Auf dem im Jahre 1870 ausser Betrieb gesetz- 

ten Salzbaubergwerk befinden sich oberhalb der eingestürzten alten Salzberg- 

werke und östlich von der Stadt jenseits des Weinhügels von einander in gerin- 

ger Entfernung Salzteiche, u. zw. a) der cdörgős ; b) der efürdős ; c) der cHiss 

und d) der cKénkőv-Teich. Südöstlich von diesen Teichen findet man in einer 

Entfernung von 2 Km. auf einer Hochebene im Gebiete der sogenannten xrömi- 

sehen Bergbaues oberhalb der schon von den Römern ausgebeuteten, aber auch 

sehon in Urzeiten eingestürzten Bergbaue südöstlich von der Stadt folgende Salz- 

teiche: e) der fürdős ; f) der enyolczas; (wegen seiner einem 8 ühnlichen 

Gestalt 80 genannt) ; 4) zwei kleinere und 2 ) den eingefassten Gemeindebrunnen. 

Alle diese Teiche entnehmen ihren Salzgehalt dem unter ihnen liegenden 

Salzstock. 
Am Fusse der Hochebene der römischen Bergwerke, am Fusse des xMart- 

aljan benannten Weinberges neben dem Salzwáchterhaus befindet sich 2) die 

Salzguelle (sóspatak), welche das Wasser des unter 4 ) erwáhnten Salzbrunnens im 

Thale zu Tage bringt. Von der Gruppe der römischen Bergwerke entfernter und 

zwar von der Stadt in nordöstliceher Richtung 6 Km. weit auf einer Niederung 

zwischen den Wiesen cHosszuvölgysi und cÖrdöngőss liegen die kleineren Salz- 

guellen von k ) Czondrapal und von letzterer nicht weit im Thale am Rande des 

Baches die kleinere Salzguelle / ) von Botorom. 

Das Wasser des Teiches a ) ist gelblich und trüb, indem die an seinen Rüán- 

dern liegende gelbe, lehmige Erde noch immer in denselben hinein fállt; das 

Wasser der Teiche 01), c), d) ist rein ; der Geschmack des Wassers aller vier ist 

rein salzig, auch ist es geruchlos. Die Rönder der Teiche e), f), 9) sind mit 

Wasserlaich überzogen; in ihren tieferen Partien aber ist ihr Wasser von aáhn- 

lhicher Oualitát, wie bei den vorigen, enthült aber geringere Mengen an Kochsalz, 

Die endemische Thierwelt dieser Teiche ist bekannt. 

Der Salzbrunnen h), weil gedeckt, enthült das reinste und an Kochsalz 

reichste Wasser ; nachdem die Salzguelle t ) den Ausfluss des Brunnens bildet ; ist 

ihr Wasser von áhnlicher Oualitüt. 

Indem die Salzguellen 4 ), 1) neben dem und unter ihnen 2—3 M. tief liegen- 
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den Salzstock fliessen und aus der denselben bedeckenden gelben lehmigen Erde 

emporguellen : so ist ihr Wasser trüb, von bitterem Creschmacek und fauligem Geruch. 

Die Wassermüchtigkeit dieser Salzteiche ündert sich nur wührend grosser 

Regenfálle oder andauernder Trockenheit ; ihre Tiefe betrágt bei a) 40 M., bei 

b) 36 M., bei ec) 20 M., bei 4) 12 M., bei e), f) und g) 4—16 M. Sie sind allé als 

Báder gebrauchbar ; aber nur die unter e ) und a) werden dazu benützt und sind 

in dieser Hinsicht mit den nöthigen Kinrichtungen versehen. 

Der Salzteieh a) wird vom gemeinen Volk als Badestelle benützt; der 

Schlamm des unter ) ) soll seines grösseren Jodgehaltes wegen gegen rheumatische 

Leiden von grosser Wirkung sein. 

Der Salzbrunnen / ) ist 3 M. tief und sein Rauminhalt 15.M?.; Sommer und 

Winter hindurch füllt er sich wáhrend 24 Stunden nur exinmal mit Wasser, welches 

wöchentlich zweimal unter behördlieher Controle den Bewohnern der Stadt 

Torda in bestimmter Menge ausgefolgt wird. Das über diesem Brunnen stehende 

Holzgebüude steht unter doppeltem Verschluss. 

Die Salzguelle z ) ist der unterirdisehe Abfluss des auf der Hochebene liegen- 

den Brunnens; sie briceht am Fusse derselben zwischen den Lehmschiechten 

heraus und sickert in den Nebengraben des in der Náhe fliessenden Flusses 

Aranyos. 

Die kleineren Salzguellen k) und l ) bilden salzige Moráste und stehen eben- 

falls unter Aufsicht. 

Salebrunnen : Füll. : 21. Sept. 1882 Nachm. 5 Uhr. -—— Temp. 9C. Luft : 21"25, 

. Wasser : 17"5. — Spec. Gew. : 12053. — F. Best. 9/ : 26-49. — Chlor 9/o : 19"72.— 

Clalk. "o: 26. — Clalk. d. f. Best. 9/o : 98-05. 

Salzteich Kénköves : Füll. : 25. Sept. 1882 Nachm. 6 Uhr.— Temp. 9C. Lift : 

15-70, Wasser : 1775. — Spec. Gew. : 170424. — F. Best. 99 : 243.— Chlor 97 : 565. 

2. Bezirk Mezőség. 

Mező-Nagy-Csán (Csánu máre): 1 Salzbrunnen, 1 Salzguelle südwestlieh 

von der Gemeinde 12 Km. weit an dem cVirágos völgyv benannten Orte. Am 

Grunde des Brunnens steht ein Salzstock an. I 
Füll. : 22. Sept. 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C. Luft : 2125, Wasser: 16-25. 

— Spec. Gew. : 12039. — F. Best. vo : 26-39. — Chlor 9/ : 1557. — Oual. Best. : 

Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:SOs, CO2. — Clalk. vo : 25794. — Clalk. d. f. Best. 9/o : 98-29. 
Gibt innerhalb 24 Stunden 33 Hl. Flüssigkeit, welche 870-87 Kg. f. Best. 

enthált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 259 M;, H. :d.. Wss. :-1592.M. 

$. Bezirk Maros-Ludas. 

Oláh-Dellő (Dileu máre) : 1 Salzbrunnen innerhalb der Gemeinde. 

Füll. : 14. Juni 1882 Ab. 9 Uhr. — Temp. "GC. Lutt : 21525, Wasser : 13:75. — 

Spec. Gew. : 170093. — Alcal. : 1899. — F. Best. 9o : 1721. — Chlor 9/o :.0-66. — 

Von gelblicher Farbe mit Schwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 33 
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XVII. COMITAT TORONTAL. 

1. Bezirk Antalfalva.. 

Baranda : Stehendes Wasser. 

Füll. : 24. Aug. 1883 Vorm. — Temp. "C. Luft: 28:25, Wasser: 21:25. — 

Spec. Gew. : 10097. — F. Best. 9/ : 1834. — Chlor 9/ : 049. — Hine trübe Flüs- 

sigkeit, die viel Kohle und Kisensalze enthált. 

Oppova : Stehendes Wasser. 

Füll. : Wie vor. — Temp. 9C. ILuft: 28:25, Wasser: 22-0. — Spec. Gew. : 

10047. — Alcal. : 279. — F. Best. 90 : 064. — Chlor 9/ : 0-26. Spuren von Jod 

XVIII. COMITAT UDVARHELY. 

1. Bezirk Udvarhely. 

Atya : 1 Salzbruannen an dem xatyai malmon alóli részs benannten Orte ; 

1200 M. von dem von Korond nach Felső-Sófalva führenden Wege entfernt. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 20 HI. Flüssigkeit. 

Beh. Sp. u. Contr. — TD. d. Br..:2M.. EL d. 2Ws8ss al: 5EM 

Korond : 1 Salzbrunnen, 12 Salzguellen. Der Brunnen liegt nördlich von der 

Gemeinde und vom Badehaus 820 M.; von dem nach Felső-Sófalva führenden 

Wege 1170 M. weit am rechten Ufer der cMiklós ; 1 Ouelle — die als Bad frei 

zur Benützung steht — liegt am Fusse des Berges xLeshegys ; 2 Ouellen liegen . 

links von dem nach Felső-Sófalva führenden Wege; 6 Ouellen rechts von dem 

cborvizen alóli részes benannten Orte xcLeshegyv; 1 Ouelle liegt neben dem 

Bache c Verespatak, ; 1 Ouelle an der Seite des Berges c Kopaszhegy? . 

Salzbrunnen : Füll. : 6. Juni 1883 Nachm. 5 Uhr. — Temp. "C. Luft: 21-25, 

Waásser : 1570. — Spec. Gew. : 171362. — Adcal. : 63-49. — F. Best. wo: 18-03. — 

Chlor 9 : 10-51. Enthált Jod und Brom. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 4-5 HI. Flüssigkeit, welche X1"183 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farblos. 

Behe Sp. u Conte. — Dads-Besz AM ETSI s s slő0kM 

Salzguelle an dem ccsigadombs, benannten Orte. Füll.: 26. Juni 1883 

Nachm. 7 Uhr. — Temp. 9C. Luft : 20-0, Wasser : 15-70. —— Spec. Gew. : 11333. — 

Alcal. : 75"82. — F. Best. 9 : 17758. — Chlor vo : 10-31. — Enthált Jod u. Brom. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 144 HI. Flüssigkeit. 

Küküllő-Keményfalva : 1 Salzbrunnen im südlichen Theile der Gemeinde 

von der Kirche 300 M. weit. 

Füll. : 13. Aug. 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C. Lutt : 31725, Wasser : 15.0. 

— Spec. Gew. : 170457. — F. Best. vo : 646. — Chlor wo : 377. Enthált Jod. 

Gibt innerhalb 24. Stunden 6-2 HI. Flüssigkeit, welche 40-05 Kg. f. Best. ent- , 

hált. Farblos. 

Beh. Sp. ü. Contr:— T. deti 923 azt Kate WES ZT ETSAMNI 

Parajd : 8 Salzguellen. 
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I. Auf der östlichen Seite des cSóháts, 300 M. von der kath. Kirche entfernt. 

II. Auf der nordöstliehén Seite des :Sóhátv, von der ref. Kirche 375 M. weit. 

III. Nordöstlieh von I. 112 M. entfernt. 

IV. Auf der nördlichen Seite des cFürészv, westlhch von Parajd 112 M. weit. 

V. Wie IV., von Parajd 225 M. weit. 

VI. Neben dem Salzbau von Parajd (Salzbad). 

VII. Neben dem Salzbau vom Flusse Korond 7-5 M. weit. 

VIII. Auf der südlichen Seite der sogenannten xc5eke oldab vom Flusse 

Korond 30 M. weit. 

(Juelle vom eFürészs. Füll. : 7. Juli 1883 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C. Luft . 

28:75, Wasser : 12:"5. — Spec. Gew. : 11731. — Alcal. : 949. — F. Best. vo : 22-77. 

— Chlor 9 : 13:56. 
Gibt innerhalb 24 Stunden 21-6 HI. Flüssigkeit, welche 491:83 Kg. f. Best. 

enthült. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Ouelle vom c Hollós. Füll. : 7. Juli 1883 Vorm. 11 Uhr.— Temp."C. Luft : 325, 

Wasser : 1570. — Spec. Gew.: 12059. — Alcal. : 559. — F. Best. 0/01: 26-64. 

Chlor 9/o : 15-68. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 100-8 Hl. Flüssigkeit, welche 2655-31 Kg. f. Best. 

enthült. 

Székely-Udvarhely : 1 Salzbrunnen, 2 Salzbáder südlich von der reform. 

Kirche 2 Km. weit. 

Füll. : 6. Aug. 1882 Nachm. 3 Uhr. — Temp. 9C. Lwuft: 18-75, Wasser : 1 

— Spec. Gew. : 170447. — Alcal. : 689. — F. Best. 9/o : 673. — Chlor 9: 3-6 

Enthált auch Jod und Brom. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 7-2 Hl. Flüssigkeit, welche 15-36 Kg. f. Best. 

enthált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 32 M., H. d. Ws8s. : 2-4 M. 

919. 

7. 

2. Bezirk Homoród, 

Abásfalva (Abasfáleu) : 1 Salzbrunnen, 1 Salzguelle im nördliehen Theile 

der Gemeinde, 300 M. weit von der Kirche. 

Füll. : 28. Juli 1882 Vorm. 8 Uhr. — Temp. "C. Luft : 27"5, Wasser : 12"75.— 

Spec. Gew. : 11268. — F. Best. 9/ : 1693. — Chlor "vo : 10-26. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 6-5 HI. Flüssigkeit, welche 11004 Kg. f. Best. 

enthált. 
Darócz (Draus, Drászu) : 1 Salzbrunnen innerhalb der Gemeinde. 

Full. : 27. Juli 1882 Nachm. 4 Uhr. — Temp. "C. Luft : 3375, Wasser : 1625. 

— Spec. Gew. : 10219. — Alcal. : 939. — F. Bést. 90 : 302. — Chlor 90/o : 1777.— 

Enthált Jod. 
Gibt innerhalb 24 Stunden 6-1 HI. Flüssigkeit, welche 195 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farblos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 265 M. 

Felső-Rákos (Rákesu din szusz) : 1 Salzbrunnen nördlieh von der Gemeinde 

225 Km. weit im Thale Nádas , 
33: 
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Füll. : 12. Aug. 1882 Vorm. 9 Uhr. — Temp. "C€. Luft : 28-75, Wasser: 15"-0. — 

Spec. Gew. : 170522. — Alcal. : 419. — F. Best. 04 : 7712. — Chlor wo : 407. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 45 Hl. Flüssigkeit, welche 32-14 Kg. f. Best. 
enthált. Farb- u. geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 2 M. 

Homoród-Almás : 1 Salzbrunnen iim nördlichen Theile der Gemeinde in der 

Naáhe des Grabens Homoród. 

Füll. : 2. Aug. 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "€. Luft : 25-0, Wasser : 12:5.— 

5pec. Gew. : 11073. — Alcal. : 6719. — F. Best. wo : 14771. — Chlor "jo: 8:59. 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fé, HCI, H:505, CO2. — Clalk. oo : 14-34. — Clalk." d. f. 
Best. 9/9 : 97748. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 6-5 HI. Flüssigkeit, welche 95-61 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — H. d. Wss. : 4 M. J 

Homoród-Karácsonfalva : 1 Salzbrunnen, 1 Salzguelle. Der Brunnen befin- 

det sich südöstlieh von der Gemeinde 2:5 Km. weit ; die Heilguelle südlieh vom 

Brunnen 500 M. weit am Fusse des Waldes cCsüsz bükk). 

Salzbrunnen : Füll. : 2. Aug. 1882 Nachm. 7 Uhr. — Temp. "G. TIKLuft:23:75, 

Wasser : 1570. — Spec. Gew. : 170307. — Alcal: 3299. — F. Best. vo: 4-26. — 

Chlósojoas 293: 

Gibt innerhalb 24 Stunden 7 HI. Flüssigkeit. Farblos. 

Beh. Sp. u. Contr. — H. d. Wss.: 15 M. 

Die Ouelle wird zum Baden benützt. 

Hómoród-Keményfalva : 1 Salzbrunnen im nördlichen Theile der Gemeinde 

von der Kirche 400 M. weit. 

Füll. 28. Juli 1882 Vorm. 7 Uhr. — Temp. "C. Luft : 26-25, Wasser : 13:75.— 

Spec. Gew. : 11853. — F. Best. v/o : 2414. — Chlor vo: 14-55. Oual. Best. : 

Na, Ca, Mg, HCI, CO2. — Clalk:. v/o : 2396. — Clalk. d. £. Best. 04: 99-25. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 3-6 HI. Flüssigkeit, welehe 869 Kg. f. Best. ent- 

hált. Farblos- mit Sehwefelhydrogengeruch. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Homoród-Lövéte : 1 Salzbrunnen im oberen Theile der (remeinde von der 

Kirche 600 M. weit. 

Füll.: 6. Aúg.. 1882 Nachm. 3 Uhr. — Temp. 9C. Luúft : 1625, Wasser: 11-25. 

— Spec. Gew. : 11915. — Aleal. : 729. — F. Best. vo : 2497. — Chlor wo : 15-08. 

— Oual. Best. : Na, Ca, Mg, HCl, H:501, CO2. Clalksoya D79 aA Ülalkyd, 4 

Best. 9/o : 99-28. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 45 Hl. Flüssigkeit, welche 112:36 Kg. f. Best. 

enthált. Farblos. 

Béb. Sp. u. Contr. — H. d. Wss. :.2"5 M. 

Homoród-Oklánd : 1 Salzbrunnen östlieh von der Gemeinde 4 Km. weit an 

der südlichen Seite des x Bika . 

Füll. : 29. Juli 1882 Vorm. 11 Uhr.— Temp."C. Lutft : 2570, Wasser : 11725.— 

Spec. Gew. : 170253. — Alcal.: 652. — F. Best. 9/ : 355. — Chlor vo: 196. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 2-6 Hl. Flüssigkeit, welche 9723 Kg.t. Best. ent- 

hált. Farblos. 
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Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 145 M., H. d. Wss. : 055 M. 

Homoród-Recsenyéd : 1 Salzbrunnen östliech von der Gemeinde von der 

Kirche 2 Km. weit auf der Lehne des Berges c Bakos. 

Füll. : 31. Juli 1882 Ab. 7 Uhr. — Temp. "C€. Luft : 2570, Wasser: 1125. — 

Spec. Gew. : 10771. — Alcal. : 859. — F. Best. 90 : 10-6. — Chlor 9: 615. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 17 HI. Flüssigkeit, welche 18702 Kg. f. Best. ent- 

hült. Farb- und geruchlos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T.-d. Br. : 0:55 M., H. d. Wss. : 0-55 M. 

Homoród-Szent-Márton : 1 Salzbrunnen, 1 Salzteich ; ersterer befindet sich 

innerhalb der Gemeinde ; letzterer im westlichen Theile der Gemeinde neben der 

Landstrasse. 

Füll. : 28. Juli 1882 Vorm. 10 Uhr. — Temp. "C. Luft : 32:5, Wasser: 16-25. 

— Spec. Gew. : 11602. — Alcal. : 4789. — F. Best. 9o : 21708. — Chlor 9/o : 1234. 

— Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:304, CO2. —. Enthált Jod. — Clalk. 9/o-: 

90-19. — Clalk. d. f. Best. 9/o : 95777. j 

Gibt innerhalb 24 Stunden 6-1 HI. Flüssigkeit, welche 12858 Kg. f. Best. 

enthült. Farblos." 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 4 M., EL. d.! Wss. : 2:4.M. 

Homoród-Szent-Pál : 1 Salzbrunnen, mehrere Ouellen. Der Brunnen befin- 

det sich südöstlich von der Gemeinde 1-5 Km. weit ; die Ouellen liegen am Fusse 

des cTarhegy? . 

Füll. : 26. Juh 1884 Ab. 7 Uhr. — Temp. ?C€. Luft : 31-25, Wasser : 12:5. — 

Spec. Gew. : 11732. — Alcal. : 1159. — FE. Best. 0/o : 22:76. 1—Chlor , oo: 13:65. 
Gibt innerhalb 24 Stunden 6 Hl. Flüssigkeit, welche 13656 Kg. f. Best. ent- 

hült. Farblos. 

Beb. Sp. u. Contr. — H. d. Wss. : 35 M. 

Homoród-Szent-Péter : 1 Salzbrunnen östlich von der Gemeinde 1"15 Km. 

weit am Fusse des c Tarhegy) . 

Füll. : 7. Juli 1882 Nachm.-.6 Uhr. — Temp. ?C. Luft : 28-75, Wasser :. 17"5. 

— Spec. Gew. ; 170757. — Alcal. : 11749. — F. Best..9/ : 103. — Chlor 9/ : 6"09 
Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2:5Os, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 45 Hl. Flüssigkeit, welche 46-35 Kg. f. Best. 

enthült. Farblos. 

Beh. Sp. u. Contr. — H. d. Wss. : 3"5 M. 

Homoród-Ujfalu : 1 Salzbrunnen westlich von der Gemeinde 1 Km. weit. 

Füll. : 10. Aug. 1882 Vorm. 8 Uhr. — Temp. "C. Lutft : 250, Wasser : 1455.— 

Spec. Gew. : 170056. — Alcal. : 7779.-7— F. Best. ola : 076. — Chlor! 90. ::0-42: 

Gibt innerhalb 24 Stunden 6-2 HI. Flüssigkeit, welche 4771 Kg..£. Best. ent- 

hült. Farblos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 3 M., H. d. Wss. : 3 M. 

Homoród-Városfalva : 1 Salzbrunnen nördlich von der Gemeinde 1-9 Kilo- 

meter weit. 

Füll. : 27. Aug. 1882 Nachm. 6 Uhr. — Temp. "C. Luft : 2875, Wasser: 13-25. 

—. Spec. Gew. : 10192. — F. Best. 9o : 261: — Chlor 9: 1754. 
Gibt innerhalb 24 Stunden 5-4 Hl. Flüssigkeit, welche 14609 Kg. f. Best. ent- 

hült. Farblos. 
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Beh. Sp. u. Contr. — H. d. Wss. : 5 M. 

Szász-Zsombor (Sommerburg, Simburszászek): 1 Salzbrunnen südlieh von 

der Gemeinde 2500 Km. weit. i 

Füll. : 9. Aug. 1882 Nachm. 3 Uhr. — Temp. "€. Luft : 23-75, Wasser:11"25. 

— Spee. Gew. : 11172.— Alcal. : 829. — F. Best. 9o : 15-78. — Chlofr 9/o : 931.— 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2SOs, CO2. — Clalk.o : 15-06. — Clalk. d. f. 

Best. 9/o : 98-17. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 3:15 HI. Flüssigkeit, welche 49-70 Kg. f. Best. 
enthült. Farblos. 

Beh. Sp. u. Contr. — H. d. Wss. : 175 M. 

Vargyas : 1 Salzbrunnen westlich von der Gemeinde 4 Km. weit an dem 

.Bikahegyv benannten Orte. 

Füll. : 29. Juli 1982 Vorm. 9 Uhr.— Temp. "C. Luft : 2375, Wasser : 15"0.— 

Spec. Gew. : 10525. — Alcal. : 4619. — F. Best. 9/9 : 7714. — Chlor 96: 411. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, H2504, CO2. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 6-65 Hl. Flüssigkeit, welche 47-48 Kg. f. Best. 

enthült. Farblos. 

Beh. Sp. u. Contr. — T. d. Br. : 279 M. § 

$. Bezirk Keresztúr. 

Alsó-Boldogasszonyfalva (Boldogájé) : 1 Salzbrunnen nordöstliceh von der 

Gemeinde, von der Kirche 176 Km. weit. 

Füll. : 25. Aug. 1882 Nachm. 3 Uhr. — Temp. "C€. Luft : 3625, Wasser : 1575. 

Spec. Gew. : 170103. — F. Best. 9/o : 1742. — Chlor 97 : 064. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 42 HI. Flüssigkeit, welche 596 Kg. f. Best. ent- 

hült. Farblos mit Scehwefelhydrogéngeruch und braunem Niederschlag. 

Beh. Sp. u. Contr. 

Fiatfalva: 1 Salzbrunnen, mehrere Salzguellen, 1 Salzbad. Der Brunnen 

liegt von der Gemeinde nordöstlich 2 Km. weit; die Ouellen sind in der Nühe 
des Bades. 

Füll. : 25. Aug. 1882 Nachm. 3 Uhr. — Temp. "C. Luft : 30-70, Wasser : 1875. 

— Spec. Gew. : 170496. — Alcal. : 529. — F. Best. 9/o : 682. — Chlor 9/o : 4701. — 

Enthalt Jod. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 6-8 HI. Flüssigkeit, welche 46-37 Kg. f. Best. 

enthült. Farblos. 

Beh. Sp. u. Contr. — H. d. Wes. : 1722 M. 

Székely-Keresztur (Szitás-Keresztur): 1 Salzbrunnen südöstlieh von der 

Gemeinde 2:5 Km. weit. 

Füll. : 25. Aug. 1882 Naechm. 3 Uhr.— Temnp. "C. Luft : 30-70, Wasser : 17"5.— 

Spec. Gew. : 11016. — Aleal. : 169. — F. Best. 99 : 1378. — Chlor 9/o: 5"24. — 

Oual. Best. : Na, Ca, Mg, Fe, HCI, COe. — Enthált Jod und Brom. — Clalk. 9/o : 

19-3. — Olalk. d. f. Best. vo : 88745. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 7 Hl. Flüssigkeit, welche 96-46 Kg. f. Best. ent- 

hült. Farblos. 

jok Bp. u. Contr. — TT. d. Br. SZ 7 Eta. Wegeset2Z2AV 
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XIX. COMITAT UNG. 

1. Bezirk Berezna.. 

Szolya (Sólya) : 2 Salzguellen im Thale cRoszul. 

Füll. : 24. Mai 1882 Vorm. 10 Uhr.— Temp."C. Luft : 1570, Wasser : 10:75.— 

Spec. Gew. : 10068. — F. Best. 9/ : 0778. — Chlor 9/o : 046. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 144 HI. Flüssigkeit, welche 1123 Kg. f. Best. 

enthült. Farb- und geruchlos. 

Die Hauptguelle wird durch einen Canal in die Ung geleitet. 

XX. COMITAT ZEMPLÉN. 

1. Bezirk Sátoralja-Ujhely. 

Gercsely (Gecsely) : 1 Salzbrunnen nordwestlich von der Gemeinde 2 Km. 
weit in der Náhe der Puszta c Ugró. 

Füll. : 7. Mai 1882 Morg. 9 Uhr. — Temp. "€. Luft: 20-0O, Wasser : 1125. — 

Spec. Gew. : 110092. — F. Best. 9/ : 118. — Chlor 9/o : 0-436. 

Gibt innerhalb 24. Stunden 1-5 HI. Flüssigkeit, welehe 1777 Kg. f. Best. ent- 
hált. Farb- und geruchlos. 

ME dB ss 39MEtEdseWes. s 1MI 

Velejte ( Velyáti) : 2 Salzbrunnen westlieh von der Gemeinde. 

Füll. : 7 Mai 1882 Morg. 8 Uhr. — Temp. "C. Lift : 1875, Wasser: 12:5. — 

öpec: Gew. : 10014. — F. Best. vo : 0125. — Chlor 9/o : 07059. Trocknet im Som- 
mer aus. 

2. Bezirk Gálszécs. 

Magyar-Izsép (Zsipov) : 1 Salzbrunnen westlich von der Gemeinde 4 Kilo- 
meter welt. 

Füll. : 7. Mai 1882. — Temp. "C. Luft : 26-26, Wasser : 1570. — Spec. Gew. : 

170111. — F. Best. 9 : 157. — Chlor 9/o : 0597. 

102 a(a el szszszgtojeitt ló 

3. Bezirk Varannó. 

Alsó-Hrabócz : 1 Salzguelle nördlich von der Gemeinde 300 M. weit am lin- 

ken Ufer des Baches csósvizs, ; am Fusse des Berges c Vereskős . 

Füll. : 9. Okt. 1882. — Temp. "C. Luft : 23-75, Wasser : 17"5. — Spec. Gew. : 

10025. — F. Best. 9/o : 0731. — Chlor 9/o : 0158. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 4 Hl. Flüssigkeit, welche 1724. Kg. f. Best. enthült. 

Sókút : 1 0uelle am Fusse des Berges cSzuzovicza . 

Füll. : 1. Mai 1882 Vorm. 9 Uhr. — Temp. "C. Lutft : 23"75, Wasser : 17"5. — 

öpec. Gew. : 10140. — F. Best. 9/o : 186. — Chlor 9/o : 0798. 
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Gibt innerhalb 24. Stunden 112 HI. Flüssigkeit, welche 208 Kg. f. Best. 

enthált. 

Die Ouelle ist ummauert ; fliesst aber an drei Oeffnungen heraus. 

ISgd ag Aga Eza E elheti he 

COMITAT ZÁGRÁB. 

1. Bezirk Pazova.. 

Ó-Slankamen (Slankamen stari) : Die sHanjacas benannte Salzguelle. 

Füll. : 2. Aug. 1882 Vorm. 11 Uhr. — Temp. "C. Luft : 2570, Wasser : 175. — 

Spec. Gew. : 170050. — Alcal.: 459. — F. Best. 9ó-: 0-76. — Chlor 9/o : 0-39. 

Gibt innerhalb 24 Stunden 317 HI. Flüssigkeit, welche 240-92 Kg. f. Best. 

enthált. Farb- und geruchlos. 
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FÖLDTANI KÖZLÖNY 
HAVI FOLYÓIRAT 

MAGYARORSZÁG FÖLDTANI, ÁSVÁNYTANI ÉS ÖSLÉNYTANI MEGISMERTETÉSÉRE 

$ A FÖLDTANI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE, 

Megjelenik havonként két vagy három nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal. A magyarhoni 

földtani társulat rendes tagjai 5 fÍrt évi dij fejében kapják. Előfizetési ára egész évre 5 frt. 

1887 DECZEMBER, 12. FÜZET. 

BÖCKH JÁNOS ÉS GEZELL SÁNDOR URAK LEVELE AZ ELSŐ 

TITKÁRHOZ. 

Budapest, 1887 deczember hó 22-én. 

Mélyen tisztelt Barátunk ! 

Midőn ama, barátainkból álló küldöttség élén, mely a közel múltban 

bennünket felkeresni kegyeskedett, e küldöttség nevében ékes és szivélyes 

szavakkal felszólítani méltóztatott árra, hogy a közszolgálat terén lefolyt 

működésünk 25-ik évfordulója alkalmából, a f. é. deezember hó 7-én rende- 

zett estélyen barátaink és jóakaróink körében megjelenni igéretet tegyünk, 

alig tehettünk egyebet, mint ezen barátságos meghivásnak engedni, mert 

habár a szereplési viszketegség távol esett tölünk, kötelezett bennünket az 

estélyen való megjelenésre a meghivók iránt érzett tiszteletünk. 

Valóban megilletve léptünk az ünnepélyre összegyült társaság körébe, 

mert a fogadtatás, melyben barátaink és jóakaróink bennünket részesítettek, 

messze túlszárnyalta azt, a mit mi, hazánk és tudományunk szerény mun- 

kásai, egyáltalán reményelhettünk. Csakis a barátság és jóindulat elnéző 

szemei rendezhették részünkre ama fényes kitüntetést, mely örök emlékeze- 

tes marad életünkben, s mely csak azt mutatja, hogy a magyar geologia 

ápolói, kedvelői és pártolói a jó akaratot és becsületes törekvést is elismerő 

rokonszenvükkel kisérik. 

Mély és örök hálára köteleztek bennünket mindazok, kik a szóban 

forgó ünnepély alkalmával akár személyes megjelenésük, akár levél vagy 

sürgöny utján bennünket megtisztelni és rokonszenvükről biztosítani kegyes- 

kedtek, s minthogy Ezek valamennyien szakunkkal közelebbről vagy leg- 

alább távolabbról kapcsolatban állanak, legyen szabad irántuk érzett leg- 
2) Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 34 
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bensőbb köszönetünknek e helyen kifejezést adni. Fogadja mélyen becsült 

barátunk kiváló tiszteletünk nyilvánításait, melylyel vagyunk 

őszinte hívei 
BöckHn JÁNnos, 

GEZELL SÁNDOR. 
xx 

Huszonöt éve, hogy Böckn Jáwxos úr, magyar kir. osztálytanácsos, a 
magyar kir. Földtani Intézet igazgatója tisztviselő minőségében szolgálja a 

hazát. A kik közelebbről ismerik és érintkeznek vele, jól tudják, hogy BöckH 

János úr lelkiismeretesség, ügybuzgóság és kötelességérzet tekintetében 

fényes mintakép, valamint a tudományosság terén is mindig az volt, és még 

most is az, mikor a hivatalos teendők terhe oly nagy mértékben nehezedik 

vállára. A Magyarhoni Földtani Társulatnak mindenkor buzgó tagja, egy 

ízben titkára is volt és társulatunk érdekeinek mindenben szolgálatra kész 

előmozdítója. Ismervén páratlan szerénységét, elálltunk attól a gondolattól, 

hogy érdemekben gazdag és egy negyedévszázados közszolgálati működését 

zajosabban ünnepeljük, hanem szűk baráti körben akartunk kifejezést adni 

azon igaz tiszteletnek és szeretetnek, melyekre ritka előzékenység és buzgó 

munkálkodás által már régen érdemesítette magát. 

A szerencsés véletlen úgy hozta magával, hogy BöckH igazgató úrral 

együtt fiatalkori barátja és tanulótársa GEZELL SÁNDOR űr, m. k. bányataná- 

csos, csak néhány nappal későbben lépett a közszolgálat rögös pályájára. 

GEZELL SÁNDOR úr, a m. kir. Földtani Intézetnek fiatal tagja ugyan, de a 

magyar geologia buzgó munkatársa már azóta, mióta a selmeczi akadémia 

küszöbét elhagyta. A Magyarhoni Földtani Társulat régóta figyeli meg csen- 

des munkáját és tudja, hogy a gyakorlat terén működő geologusok ama kis 

csoportjának egyike, kik a mindennapi hivataloskodás mellett, szaktudomá- 

nyuk míivelésére is találnak időt. 
E két érdemes férfiú évek hosszú során tanúsított érdemeinek némi 

elösmeréséül szövetkeztek barátai és tisztelői, hogy folyó év deczember 7-én 

este 8 órakor a redoute helyiség éttermében rendezendő szűkkörű vacsora 

alkalmával kifejezést adjanak azon örömüknek, hogy bennök a magyar geo- 

logia buzgó művelőit, személyes barátjait tisztelhetik. Az ünnepeltek tiszte- 

letére és üdvözlésére mintegy ötven budapesti tagtárs és jóbarát jelent meg. 

Nevezetesen a földtani társulat elnöke, dr. SzaBó JózsEF; BEDŐ ALBERT, 

miniszteri tanácsos és a magyar erdészek nagymestere ; dr. KRENNER JÓZSEF 5., 

műegyetemi tanár és muzeumi őr; dr. TöRÖK AURÉL, egyetemi tanár; 

ALMÁSY SÁNDOR, főerdőrendező; Wers János, a fővárosi vízvezetékek igaz- 

gatója; SEMSEY ANponk, nagybirtokos és muzeumi tiszteletbeli főőr; dr. ILOSVAI 

LaJos, műegyetemi tanár ; SZATHMÁRY BÉLA, bányakapitány stb. stb. 

A szívből jött felköszöntők hosszú sorához számos beérkezett üdvözlő 



A SZERBIAI CINNOBER. 531 

távirat és levél csatlakozott s a keresetlen hangulat legjobban bizonyította 

be azt, hogy az ünnepeltek iránti igaz tisztelet és szeretet hozta össze az 

egész társaságot. 
Adja a gondviselés, hogy az elhangzott sok jó kivánság beteljesüljön és 

hogy sokszor üdvözölhessük még a, két jeles hazafit és embert ama munkakör- 

ben, melyhez szegődtek ; azon tudományos pályán, a melyen már jóformán 

25 év óta mint igaz, derék bajnokok szerepelnek. 
Dr. SrauB MóniIcz. 

A SZERBIAI CINNOBER. 

SCHMIDT SÁNDOR-tól, 

(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat 1886. május 12-én tartott szakülésén.) 

(Ehhez az V- és VI-ik tábla.) 

Az Avala-hegyi ércztermőt dr. V. GRoppEcKk ! munkálatából, legköze- 

lebb pedig ZsiGmonpY ViLmos ? úr előadásából annyira megösmertük, hogy 

mindössze azt ismételhetem, miszerint Szerbiában a kéneső-érczeket csak 

1882 óta ismerik. Ezek közül a kristályokban formált cinnober, legalább az 

ásványok nemzetközi forgalmában még mindig ritkaság. Annyival becsesebb 

tehát az az avalai cinnober, melyet SEMSEY ANDoR úr a magyar nemzeti 

muzeum ásvány-földismerési osztályának 1886-ban ajándékozott. Egy tölte- 

lék-darab ez, melynél fehér, víztiszta guarz-kristályokkal béllelt szakadék- 

ban sok fényes, bár apróbb cinnober-kristály van. 

A. cinnober-kristályok eczímere mint tudjuk a básissal tetőzött köpczős, 

rhomboéderes forma. Ez annyira állhatatos, hogy J. ScHaBus ? ismert gyöke- 

res munkálatának szavaival a más és más helyeken termett cinnober-kristá- 

lyokat formájuknál fogya megkülömböztetni nem lehet. A cinnober köpczös 

termetétől csak a Reddington-Mine (California) kristályai tértek el, mert 

ezek É. BERTRAND ! közlése nyomán a hosszú vékony prisma és a tetőn egy 

rhomboéder kombinálásában tűhöz hasonlók, mint a minők a rézoxydulnak 

chalkotrichit nevű kárminvörös féleségei. A szerbiai kristályokat a magyar- 
honi Földtani Társulat 1884. évi május havi gyűlésén dr. SCHAFARZIK 

FERENCcz " úr röviden, mint szokott formájúakat megismertette, de a nemzeti 

:! Ueber das Vorkommen -von (uecksilbererzen am Avala-Berge bei Belgrad in 

Serbien. Zeitschrift f. Berg-, Hütten- u. Salinen -Wesen. XXXIII. Berlin. 1885. 

2 Földtani Közlöny. XVII. 1887. p. 43. 
: Sitzungsb. d. math.-naturwiss. OClasse d. k. Akad. d. Wiss. Wien, 1850, p. 63. 

: GROTH s Zetschr. für Kryst. 2. p. 299. Ref. 

5 Földtani Közl. XIV. 1884, p. 296. 

34 
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muzeum darabján a kristályok termete más, a milyent a cinnoberen még 

nem ösmertünk, t. i. e kristályok lapos-táblásak a bázis nagyságával. Egy 
némely kristály meg kurta oszlopos, de egyéb darabokon én is láttam a 

közönséges köpczös kristályokat. A cinnober-kristályok negyedességénél, a, 

mint ismeretes, DEs-(CLorzEaux ! optikai megfigyelése vezetett a nyomra, 

a ki 1857-ben körös polárosságot tapasztalt a cinnoberen. A formában 

negyedes kristályokat azonban csak 1871-ben ismertette meg d" ACcHIARDI? 

az olasz Lucca tartománybeli kristályoknál és a negyedes formájú cinnober- 

kristályok csakugyan mind e mai napig igen nagy ritkaságok is. 0. MÜGGE ? 

1882-ben közölt egy almadeni kiváló szép kristályon 7 negyedes formát, 

keskeny csikokat a rhomboéder lapokon. Trapezoédereket legutóljára 

1886-ban G. TsCHERMAK ! munkálatában azon cinnober-kristályokon ismer- 

tünk meg, melyek Oroszország Ekaterinoslaw kormányzóságában a Bach- 

mut járásból, az azovi vasút Nikitowka pályaháza táján, a donetzi szénformá- 

lat guarzhomokkövéből valók; a negyedes formák ezen kristályoknál is. 

csak keskeny lapok. Látnivaló tehát, hogy a cinnobernél-trapezoédereket 

nem valami gyakran és nem is nagyra nőtt lapokban találni. A megvizsgált 

szerbiai kristályok másik kiválósága pedig épen az, hogy a negyedes formák 
azokon bőven vannak, söt oly nagyok, hogy a kombinálásokat valóságosan 

czimerezik. 

Ismeretes dolog, hogy feles kristályoknál a formák két sorát phyzikai 

eltérések különböztethetik meg. A cinnobernél a -- és — sort azonban meg- 

ismerni még nem tudjuk. Az étetést én is megpróbáltam, de különös ered- 

mény nélkül. Ha tehát a cinnober összes kristályformáit egybeszedjük, a 
kétféle formákat szétrakni nem lehet, azért én nem haladtam 0. MÜGGE 

(1. c.) nyomán, ki a 4- és — formákat mégis külön sorba szedte, hanem a 

cinnober összes kristályformáit a VI. táblán megszerkesztett gömbprojektión 

a teljes kristályok módjára osztottam szét. A cinnoberen ösmeretes formák 

viszonyáról a megrajzolt övekkel áttekintést kívántam nyújtani, a formák 

sorozata pedig a következő. 

050001 50 EVODFJESZÁR 1 . (4045). §/5R 

b . (1019) .!/9R a. , (4049) . §/9R a a (VOTMÁER 

bd 018) /eR m(10A2) EAK e . (10.0.10.9) . 19/9R 

o (1014) "VR B... (3035) . "/5R 1) . (6065) . §/5R 

d . (1013). V/3R h . (2023).?/8R k . (5054). 5/4R 

e . (3038) .?/8R T.(7079) "/SIR 1 . (4043).§ R 

1 4nnales des Mines. 5. Serie, XI, 1857, p. 337. 

? L. egyuttal GgRorws Zeitsehr. für Kryst. 2. p. 207. 

3 Neues Jahrb. für Min. 1882, II. Bd, p. 29. 

4 Min. Mitth. Neue Folge. VII. 1886, p. 361. 
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JOAÜZONMBD KESO rögz (MOLOSTO ZTE KÖTE ÜLTE SZAT GÁT) TS /zR AS 

me OHGTA ELS SR at eat ÁSOK TR HRSZ VA2)DPB] S 

n . (40921).28 M . (1010). coR XS . (8.2.10.5) . 2P"/a 

p . (5052) . 5/2R A: (1420) c0P2 AID .(2187958/7128/5 

1 (3031) BIR VIN VADAD SA 822 B . (2133) . P$/a 

9. . (10.0.10.3) . 9/8R  §P . (1123) .?/sP2 w . (2132) .§/2P?/a 

b... (32.032.97592/9IR X .(9945).7:P9 G . (4263) . 2P"/s 

g . (4041) .4R ya. (2245) :1/85P2 t .(4261).6P?/a 

r . (9092) .9/2R UM S2 PB 0... (5.3.8.13) . §/18.PB/s 

JESSE SO SZÉKET 3. SZ) sé NEE A EUE(5385).8/5128/5 

set (16.03 16.: 90 / gun érv EZ 1J:6B2 XT, . (6.4.10.23) . 19/25P"/s 

x . (6061) .6R ER a DAKSAZ PS ER BSZ 8256) 5 5/6125/8 

, KEGTTOSZEL SZER VA SESETERTB TE 

üze (SOSÜÉSR MEL to:] put P"/s 

Összesen 58 forma, a melyek közül 47-et 0. MüGGE megemlített mun- 

kájában is közöl, a G (4263). 2P?/2 a nikitowkai?" kristályokon tapasztal- 

tatott, a csillaggal megjegyzett formák pedig ujak, melyeket a szerbitat kris- 
tályokon derítettem ki, mely utóbbiaknak képeit a formák gömb projektió- 

jával az V. tábla nyújtja. 
A szerbiai cinnober kristályainak legsajátosabb termete a laposság, 

melyet az 1—5. rajzokon látni; a kurta oszlopos kristályokat a 6— 

képek nyújtják. A megvizsgált kristályokon a rhomboéderek két sorában azt 

tapasztaltam, hogy az egyik sorban csak kevés, a másikban pedig mindig 
több forma van. Az egyik sort névszerint az a .(1011). R czímerezi, mely 

közép nagyságú, fényes lapjaival mindig megtalálható ; ezen rhomboéderrel 

olykor olykor az f . (2025) . £/5R, vagy ag . (4041). 4R meg A) . (5051). 5R 
járnak, de ezek mindig csak keskeny lapocskák. A másik sornak rendszerint 

együtt megtalálható formái: g . (0112) . !/2R, h . (0223) . ?/8R, a . (01117. R 
és n (0221) . 2R; ezek közül a g, h, n rendesen nagyobbak. E négy rhom- 

boéderen kívül ezekkel meg a e . (0114). !4R, d . (0113). /$R formákra is 

bukkantam egy-egy izben. 

A rhomboédereknek ezen kevesebb meg több formás sora pedig minden 

megvizsgált kristályon, a mint láttuk az R kivételével közös formák nélkül 

megtalálható volt, azért a két sort a formák ezen állhatatos különbözése 

folytán megszabhattam úgy, hogy a kevesebb formás sort a, positiv, a több 
formás sort pedig a negativ rhomboéderek övének választottam, az előbbiek 
betűit az utóbbiakétól a vonás hiányával különböztetve meg. 

A mint az imént közölt táblás egybeállítás láttatja, a szerbiai cinnober 

kristályokon az N, P, y trigonos piramisok, valamint a D, F, H, E, L, BR, S, T 

X TSCHERMAK közlésében a (G jegye sajtóhiba folytán 2P?/s a 2P"/e helyett. 
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trapezoéderek tapasztalhatók. E formák szétosztásában nevezetes, hogy a 

kevesebb formás, vagy a mint megkülönböztettem positiv rhomboéderekkel 

csakis a D, F, meg az E, L trapezoéderek járnak, melyeket a megvizsgált 

kristályok egyikén sem tapasztaltam a negativ tájon. Viszont az h, S, T meg 

H csakis a negativ rhomboéderekhez valók. Ez a megszabottság is oda utal, 

hogy a kevesebb meg több formás rhomboéderek sorai csakugyan külön- 

böznek. 

A mi pedig a negyedes formák positiv jobb és bal meg a negativ jobb 

és bal együttes elhelyezését illeti, erről a legjobban az egyes kristályok tag- 

lalása után győzödhetünk meg. 

Az V. tábla 1-ső meg 2-ik rajza a legegyszerűbb kristályok képe. Az /.rajz 

a termetről tájékoztat, de a laposság miatt jól szembe nem ötlő formákat 

ezen elhagytam, úgy hogy a kristály képén a nagy básist o . (0001). OR, az 

1/7R3 
9 utána legnagyobb trapezoédert : D . ar . (351270) - — bal, valamint: 

a. 4 (1011). R, g/ 2 (0112) —42.R5n a (0291) . —2 R rhomboédereket meg a 

prismát M . (1010). coR láthatni. 

A 2. rajz egy apró vékony táblás kristály egyenes projectiója, mely- 

nél a tábla legnagyobb szélessége 0.75 4,-hez közelít. Formái, a nagyság 

szerint fogyó sorban : 

o . (0001) . OR h" . z (0223) . — ?/sR 

ut MRA KE ; eret 
DE KOSZ sgt ői jobb n . x (0221). — 32R 

mersz DITÁ ue db MEEST KOMOJ SSE 

g . z (0112) . — V2R Ezé ADAM ya 1 ös 

Ez aprócska kristályon is, mint átalában a megvizsgált kristályok min- 

denikén, a básison összenövési határ látható, mely mint barázda az oldali 

lapokra is részben lenyúlik. De úgy itt, mint a többi megvizsgált kristálynál 

ez a látható öszenövés a formák sorozatában semmi változást sem okoz, a 

barázdákban is a megfelelő szomszéd lapok csillognak, úgy hogy csakis a 

parallel egybenövés határjának kell tekintenem. Megjegyezhetem még, hogy 

a köröskörül, a lapok teljes számával formált és teljesen a negyedesség sza- 

básának megfelelő kristályokon tapasztaltam ezt. 

Az imént megismertetett kristályon a következő szögeket mértem meg : 

obs. calc. 

Os. D— 0001 : AV37 S AGRAZAG DO dosddi 

08 o E0001 s OAJAZ ZA AA ts 39. 48 24 

04 he 000T02 2 ZT KRSS TAL AGDAÉSÚ 

o:a — 0001: 0111— 52 52 7ea 52 54 15 

0 :n — 0001 :.09221 — 69720 ! 09... 176390 

o: M — 0001:1010— 89 52 90 — — 

o:a — 0001 :1011— 52 49 . 52.54 48 
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A. számolásnál az o : a — 0001 : 1011 — 52" 54" 15" érték volt kiindu- 

lásom, melyet annak idején ScHaABus (1. c.) határozott meg. 

A 3. rajz kristálya 0.33"v, vastag, a tábla legnagyobb dimensiója 
pedig 1.75 "4. Formái : 

oz (O004JÉ"OR ds za ALBI 
as 1/7R3 t 15R5 

D.. ex (3407 —sS hal 44 Tsz bSőgr es Bi bal 

g" . zx (0112) . — V2R TSAK (JOAN ESÉSE ONT 

Be ze ELOMKNÉSAEK h" .. z (0293)—— $/8 R 
5R4 LÉ 

F . xn.(8355) . tazási ad ar a nisé ÜNK ESTE 

" R2 
balo, dosz (ONa2 NSZ /8 B 

Mt . (1010) 4es-RE 

Mint a rajzon látható, a kristály kombinálását a básison kívül a D 

nagysága czímerezi. A vékonyság következése az, hogy a trapezoéderek az 

" oldalakon metszik egymást. E kristály legnagyobb részében megformálódott, 

a lapokat mind a két oldalon megvizsgálhattam, de a negyedesség szabásától 

semmi eltérést sem tapasztaltam. A básison ugyan egybenővési vonal látható, 

mely az egyik oldalon a (3127) : (0001) élre majdnem egyenesen haladt, söt 
a 3127 lapon barázdát is formált, de mindezek daczára csak parallel egybe- 
növést magyarázhatok, mert a barázda oldalaiban csak a szomszéd lapok 

csillogtak s a rthomboéderek sorában semmi megzavarás nincsen. 

A trapezoéderek elosztása nevezetes, mert a  posttiv bal formákkal 
negativ bal formák támadtak. A básison, optikai tekintetben megvizsgálva, 
a körös poláros tengelyképet látni, de a mozdítást meghatározni, valamint 

egyebet tapasztalni a láttat homályossága miatt nem lehetett. Mindjárt itt 

megemlíthetem, hogy e kristályok természetének aprólékosabb nyomozásánál 

az optika annyiban cserben hagyott, hogy a megcsiszolt kristályokon át ép 

oly keveset, azt is csak nyomokban láthattam, mint a természetes básissal 

végezetteken. Elektromos próbákról a cinnober vegyüléki természete, de 

leginkább a kristályok aprósága miatt kellett eltekintenem, így az egyedüli 

vezető a forma volt, mely a megkülönböztetést, mint már megemlítém, 

hasznavehetően kalauzolta. : 

E kristályra vonatkoznak a következő szögek. 

obs. n calc. 

MiÉOGZEAONOKS0001 907 (26 909 — —" 

MELGESKESTOTO S O112—73449 : 

MisZat S110050221 262 27 4. 62 

n het) 3 Ui Ne) 

Jt 0 6 

MI 3 TD. ESÁ010:12556—055 158 3) 56 12 — 

M 82 RG EMMODSASARG 7541 21 4 POKÜTÁUOIÁGSI 

0. sé BEŐDOKKKONTAZZBBB 9 po dáazate tebüláke 4) 
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obs. n cale. 

07 A hZOOOTENLDZZ TB 4. z blh a et 1 

0. 5 as —ŰMOLE TOM 525 8 Te Byte Als 

OSSADSSOODVT SAN 7ZOGNÉZB §) DON szan AZ 

0 SB 0001 SS353— GNNIS 2 091 kt tdlbs ság7Tég a sség] 

ae as TOVÁ AOSZBBESB 1 OZ, ala ODELASA 

a : g —1011:0112—43 36 6 As e NO E 

a era 1001 SOT 160046 4 47 — 30 

RIDE SÉTA ERE ST 4. 28. s 00 

mv AZÁS ERTS ATS 3 28. 31 8 

at : D -0101-:9356—94 530 3 94 tok ége vl 7 

a, : R— 10115 18492—41, 59 I 41 99 8 

as B SET00S8355—A00" 93 2 20 13 49 

a: SON SIZZOGAIN ID 1 192430 7 

81: D—1T02:3127—290 52.73 2... 9 58 
mk 2356 13494 1 HZ KG G E 

aa AR OL 18A2Z ÁB 30 2 LSE SSKKOŐ 

Meg kell jegyeznem, hogy a d". x (0113) .—!/8R, f. x. (2025). 2/5 R 
lapjaival a megmért szögek a számított értékektől tetemesen eltértek, 
nevezetesen : 

obs. n. cal. 

OG SATONNT ETO e 22 DOTT DEO SKÉ SÁS Ü9 

ol: SS Ü00É 12095 — 28 ANZAL AT OZ ADATA 

de azért az uj formákat nem szabhattam meg, mert ezen rhomboédere- 

ket csakis ezen az egy kristályon tapasztaltam. A szögértékekben átalában 

a mérés a számítással kissé tágabb határok között egyezik, a mit nemcsak 

a lapoknak közepes tükrözése, de a básison is tapasztalható összenövések 

okozhattak. 

4-ik rajz kristálya az előbbenitől csak kevésben különbözik. Az előb- 
beni negyedes formák itt is megvannak, csakhogy a baloldalosak most jobb- 

oldaliak, úgy hogy e kristálynál a postittv jobb trapezoéderekkel a negativ 
jobb negyedesek formálódtak. Vékony táblás kristályka ez szintén, melynek 

legnagyobb dimensiója a táblán 1.5 "V,. Formái : 

0 . — (0001).OR h" ..z.. (0223) 4— s 8/siR 
jé 1/7R. na 1/6lRo.bis 

ISS (ze HE 5 jobb T . xz (5326) . — — 5 3 jobb 

a. ALOM TR 379 R2. 1 

M. — (1070). coR ALT ETTE LOV EZT hi 
Ez agya BÁB 24 6/5Rő/g . 
6 RERI e Ty DD... xr(10.8:2.5) . — a. ás jobb 

"zt S 3 Bye ASZT A ki v F . -r (5385) 9 jobb ki SADÁTHALÉB 

n" . z 02944 --9R g . z (4041).4R 
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Szögértékek : 
: obs n calce. 

M :M, — 1010 : 1100 — 607 19 GONE EZEN 
M a — 1010 :JdOIt .— 37 7 3 28 5. 45 

Mé SRÜMŰGGATTOT E 37  5964üt 87 5 45 
MM 26. Ta 0001 S V89g  . 46 ggg MEL As 
M :g —1010 : 4041 —10 41 E roz 46427 ág 
M! :n, — 1100 : 2701 — 20 33 9 90 42 40 
M! :h — 1100 : 2703 — 48 38 9 48 35 59 
M! :g,— 1100 : 1102  — 56 32 Ő 56zutröt. BŐ 
Méz: DS 0010-k M3Ze sa 60 54 ÖLE atal ATR 
Mé rá s OMONSZTOTKESS BŐ 3 17.68 EION s 
M" : F — 0110 : 5385  — 46 1 il " úGtesdss AB 
Ha SMESSSJOTO 595 EBB; 98 17 355 192 KAT 
M1.:§ — 1700 : 10.8.23.5 — 94-. 42 NEO 3) 
MRS S 00 ABÜN SOS A 130 Ü. O64 4 DBISÉS 
MS GT 0N00 OLTE ls ÜZ TSNAN HAN US 
önzés ODO ES AZA S OGÁ I 40 G.L ÓL ÁK ÖT 
g :D — 0112 : 21357 — 21 ves 1 21 9 58 
g :F — 0112 : 53855 — 39 4 Ír GABE, AB FétlE BÁ 
g :a — 01I2 : 10 —43 41 3 djá4t ál 
g :T — 1102 : 5396 —-17 44 d era nt ágat 
ir - eds S HOTJÜLKIDEBT és Br AB 9 98 46 45 
B. ERNE AOL LUGSÁZ TA JOSE, té 1 jat 25B 9 
D" . HA DÍ37 04 3017" Ez 4504 AB brdágyt. 38. a 38 
DD. : BEAT HEBAS5 EL 35 9 9 35 6.438 
FM SAS5 62 3595 UE BORU AB 1 HEB- SZÓ AB 
ny : 4 2201 710525" 100115—380a 1. 1409 1; 16-16 
n, : R — 23201 : 4312 — 13 13 1113 B. a: BB 

Bs. SSE Toto St ő ES. £ T090zgg e ag 

g : Des AAL ABI — 87-08 a ZÁS vLSRÓ eket 
8 : TT. —10.5.2.5.: 5396 — 25 54 1. d5- Ag. u 46 
Da zs RASZES TAG] vsz 34 54 aza, "h5zaa ta 
h.:T — 2903 : 5396 — 15 59 I. ab " 58. dő 
M5 : n, — 0110 : 2201 . GO7 a BA 19 ddlia 58 4 

Ezen kristály szögértékei, mint látható, meglehetősen egyeznek a szá- 

mított nagyságokkal, ámbár az összenövési vonalak csakúgy tapasztalhatók 

mint az előbbinél. A básison a körös poláros egyszerű tengelyképet figyel- 

hettem meg, minden más tapasztalás nélkül. 

Az 5. számú kristály a darabról mintegy fele nagyságában hasadt le, 

úgy hogy a megvizsgált résznek legnagyobb mérete 1 74, volt. Ez is táblás, 
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de a prismák valamivel magasabbak, mint az előbbieknél.Összenövési vonalak 

itt 15 tapasztalhatók, a tormák megzavarása nélkül. Formái : 

0. (0001 "OR 

a. x (101DENR 

D . xz (2137) . 4 

2/5R4 
p xedtözözjtei 28 

Ox 0AMD S [/AR 

9. 2243) 
5/35Pp2 

9 
g . x (4041) 

jobb 

ip 

, 
c 

, 

a 

. az (53296) . 

R2 

AZ (OLAT  — VR 

sz (ONT. — ÍR 

. 48 

) 19) 
pa 

-— jobb 

Itt tehát a positiv jobb oldali trapezoéderek és trigonális piramisok 
meg negativ jobb trapezoéderek vannak. 

A szögekben, mint alább látható, nem a legpontosabb 

tapasztaltam. 

o : e! 0004 

0001 

0001 

— 10001 

Sr0001 

0001 

0001 

0001 

0001 

0001 

000 lha 

- 0001 

5385 : 

j 

STOJMOT 
- 1010 

- 1010 : 

si 40105 
SA5OBON 

szi 14234 

9901 : 

2903 : 

1011 : 

: 0114 

: 0119-—- 

: 0293 

0101 

022 

: 1010 

0 

: 4041 

39137 

: 5385 

9943 

SNNDZKE 

3585 
1011 

0293 - 

4312 
2243 - 

2243. — 

4312 

4312 

5326 

obs. 

185 

35 

4.1 

592 

69 

89 

52 

18 

26 

61 

56 

5 

58 

o 1— e lee ete 

9 mm WIDE BY 

09 ÜT ben 

edz 

19 9 E ID Ez ma B 

L2 

tt. öltse ett ut e ts sells 

189 

09 

41 

59 

69 

90 

52 

79 

26 

61 

56 

337 

58 

66 

70 

43 

50 

S 

19 

1163 

98 

28 

calc. 

17" 

98 

94 

54 

1/ 

54 

17 

megegyezést 

40" 

24 
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A kurta oszlopos kristályok képe a 6. rajz, a melynek egyenes pro- 
jektiója a rendesen tapasztalható lapokkal a 7. számon látható. Ez is majd- 

nem köröskörül kristálylapokkal határolt, formái pedig : 

öl. (OO00LDAZOR 6" . A(OIAD ASE 1/9R 

ME: OTOJ E eso R h" . x (0223) . — 2/5$R 

2. 2 (LOTLYÁSER a ao ijass R 

2/ RA . LES 1 HBA VB ATON ZSAÉ 5) BE. KE BIBBI S 

g . x (4041) . 4R 

Lapjai nem tökéletesek, homályosak, gomboölyűek. 

obs. n calc. 

OSAMIEZKOOON E TOMOE 89 0 9 909 — —" 

Otta! S CO0ONSTOTKE 59 557 101 52440 54 15 

his 03230 1287 kB 2 I ZU 595éBT 

IME 1100: 8355(— 46 26 1 46 to 00 

A 6. számú kristály is inkább a zömök oszloposakhoz tartozik. A leg- 
érdekesebb kristályok egyike, de csak töredék; a rajz a valóságnak megfele- 

lően ábrázolja, a hol a hasadási prisma betűjét alúl pontsorral külömböz- 

tettem meg. E kristály legnagyobb dimensiója a básison 2 "4, formái pedig : 

ör S (OVOTJSSOR MESLOTTOJ ESB 

TAG v Ag E] a Ae 
Aa (LON) SEA Ig (381019) HOT; jobb 

a d z e § kar 

D ne 2G37 ee EZÉ jobb g" . x (0112) . —.//2R 

Éz sz 7 
he (ÜDDZSES 8 A H . xr (1.3.4.10).. — lel. bal 

éa 4 3 Ess 2/, 
E . ar (5.1.6.19) . ES jobb F.a (8355). E val 

hid 1/7P: jú 4/2P92 
DES sú2ye SEGÉSB bal y . xt (4225) : SÉRE - bal 

n" . x (0231) . — 9R L . xr (10.4.65.23) . Üaséet bal 

Látni való, hogy itt egy ugyanazon negyedes forma, névszerint D és F 

mint  positiv jobb- és egyúttal positiv bal-oldalos is megvan; a negativ 
trapezoéderekből egy forma, bal oldali található. Az összenövési vonalak 

iránya meglehetősen követhető, a mint azokat a rajzon megmutatni töre- 

kedtem. 
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obs. calc. 

h" : n" — 0293 : 0221 ESÖ 17 DA a DE rek 

n : g — 0221 : 0112 sztyed ont úDb dot ÁB 56 

JJ E GATE 0291 : 0111 S á0Ú 92 591 48 25 

D : F — 2137 : 5385 zt] DB 6 35 Ó38 

DD. : IZ 9437 05KOST 34 6 MOGA SEN 5 20.50 

Mea OTTO HON S EG GERRB 66! 1129. x 45 
M : F — 1010 : 5385 — 35 3 Ape FÁlar 7 

mia 6 JE 0110 : 5385 sss 17 4.6 9250 

o : D— 0001 : 3127 st a2ő 16 HV EZ zs RT 

ost — 00010 5 10/45623.— SE2GENELG duel 0 

Due DE 1 102 : 3127 s 17 21 9"58 

mi 2 16 E 1102 : 10.4.6.23 — 19 12 19 1 hő 

ej, el E 11095. W6GZA3" ELIZA HOGAN 3 34 6 

a : DD.— 1011": 3197 u zá os 99 98 46 45 

a er — MONA TO ZO 2ZZE 20 I90045Aá OD 

a : E — 1011 : 5.1.6.13 — 23 38ca 24 3138 

D" : L — 31297 : 10.4.6.23 — 2 0 l dd Hz 

Az y" és F lapok helyzése az össszenövés folytán kissé zavart, úgy hogy 

csak megközelítően mérhettem hajlásukat; ugyan ezt mondhatom a H-ról 

is, mely azonban kevesebbet zavartatott meg. 

Az utolsó megvizsgált kristály képe a 9. rajz. Kurta oszlopos, ékfor- 

mára hasadt töredék, melynek legnagyobb mérete a básison 1.27V,. A rajz a 

valóságot ábrázolja. Formái : 

si LU TAN e 0 . (0001)£ OR ET a sa (ÜLOVEÜJ E 4 tét . jobb 

T e 1/7 R3 
M.(1010) . co R IDEZET 70 S c bal 

(0 a (0NTATÓ9) AE JE h" . c (0293) . — ?/3R 

s 2/5 R4. 3 h2 
Me Ti(ló809je 5 3 bal R . vr (3412) . — éz. bal 

6/2xR5/ 1/-R5 

84 ar (S Á0.2 5. . bal Togz(35OBjis E és bal 

1/2P2 88 

N sze (1214) új jobb Ezér a HILDA) SAN es 

n 4 (O2A)ESOR POA ONNAN e IR 

Ennél a kristálynál tehát posittv bal negyedes formákkal negatív val- 
es jobb-oldalos trapezoéderek tapasztalhatók. Az ugyancsak nem mindig 

kifogástalan szögértékek a következők : 
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obs. calc. 

MEG 1010 5B0DL a. sz OP 30Ga . úBT BB IZ 
M.:n — 0110:0231  — 20 20 90 42 40 
M.:a — O110:0111 — 37 9 AZ a záb 
M.:h" — 0I10:0233 — 48 43 d8-. db sad 
M.:g —O1I0:0112  — 56 34 BEST Bő 
M.,:F — 1100:8355 — 46 24 KON És SÉG 
M,:S — 1100 : 8.10.2.5 — 24 59 A 48 3 
M,:R — 1100:3412  — 26 47 96 98 413 
n,:F — 2901:8355 "— 35 30  -35 26 99 

ny: 8. 2901 : 8.10.2.5 — . 101 39 TÜSTETEÜELB 
. h,:F — 2203: 8355 — 35 483 35 32 43 

h", : S — 2203 : 8.10.2.5 — 27 34 94 34 41 
h", : R.—-2303-:-3412— —— 28-— 7 985——8—b8 
h1:T — 9903: 3526 "— 1687 11 15.858 46 
DD .:(k 3197 8955. vT1351 "17 35. 6.438 
g!:H — 1102 : 4.3.T.10— 10 98 HOS SAZNKSŐ 
g1:N — 1102: 1214 — 15 55 ae EZÉ ZAK] 
S :R — 8.10.2.5 : 3412— 9 59 SK 8 

R : T — 3412: 3526  — 94 96 94 37 44 
N : T — 1214: 3526  — 14 40 14 534 2BI 
NEEE ESTE 3 KOZ SK 1 JO 22238 

Hogy pedig ezek után a megvizsgált kristályok nevezetesebb formáit 

könnyebben áttekinthessük, az alábbi táblázatban a két sorhoz tartozó 
rhomboédereket, valamint a trigonos piramisokat és negyedes formákat, 

tekintettel egymáshoz való helyzetükre csoportosítottam. 

Látni való mindenekelőtt a rhomboédersor állhatatos külömbözése, 

meg az, hogy az E, L, D, F, negyedesek csak az egyik (nálunk a 3-), viszont a 

H, R, S, T, trapezoéderek csak a másik (nálunk a—) rhomboédersorhoz 

tartoznak. 

A 2. és 7. kristály formáinak helyezéséhez megjegyezni való alig 
ehet. Ellenben a 3., 4., 5. kristályoknál a positiv bal (illetve jobb) tra- 

ezoéderekkel negativ bal- (illetve jobb) oldalas negyedesek tapasztalhatók. 

Az összenövési vonalak daczára a rhomboéderek sorainak különbözése meg- 

maradván, a guarz közönséges törvénye szerint formált ikerkristályok ezek 

nem lehetnek. Ha pedig az úgynevezett brasiliai ikertörvényre ügyelünk, ez 

ugyan a rhomboéder sorok különbözésével egyezik, de ennél a három kristály- 

nál a negyedesek helyzését csak úgy magyarázhatjuk, ha a ) vagy két teljesen 

más kombinálásu kristály, természetesen egy jobb meg bal nőtt össze, vagy 

pedig b ) két ugyanazon kombinálású jobb meg bal kristály formálja ugyan az 

ikert, de mindig ugyanazon formák lapjai, ugyanazon mértékben, alig növe- 

kedtek meg. Látni való, hogy az egyik vélekedés sem valószínű. 
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bal - jobb bal — 

, , , , b 
a s h a n rhomboéderek 

trigonos piramisok 
9 kr. 

D trapezoéderek 

akKbs 

3 kr. 

9 kr. e 

IDEN lás b Lala já 

a 000 HENK 6j4 

8 kr. J J [ tr. p. 

EGCID/ ABE 0110) RG TESEL Ek 

Én azt vélem, ezek egyszerű kristályok, melyeken a negyedes formák 

helyezése a melléktengelyek hemimorphtájából ered, úgy mint az a car- 

rarai guarznál némelykor, mint rendkívüli ritkaság tapasztaltatott. A. mel- 

léktengelyek két vége egymástól független és mig ez a guarznál a negyedes 

formákban csakis mint ritkaság mutatkozik, addig az avalai cinnober- 

kristályoknál, mint láttuk, közönséges dolog. A 9-ik kristályt is ilyen hemi- 

morph egyszerű kristálynak kell tekintenem, de a 6. kristálynál valószínűen 

máskép van a dolog. Itt ugyanis a D és F trapezoédereket positiv jobb és 

positiív bal formáknak látjuk. Az pedig, hogy a hemimorphiának daczára a két 

egymástól független végeken ugyanazon formákra akadjunk, kétségtelenül 

nem lehetetlen, de a valószínüség útján a legritkább esetek közé kell, hogy 
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tartozzék. A mint a rajzban megmutatni iparkodtam, az összenövési vona- 

lak ennél a" kristálynál a positiv sextans jobb meg bal oldalát egymástól 

elválasztami látszanak, úgy hogy ez esetben valószínű a coP2 lapjához 

szabott összenövése egy jobb meg bal kristálynak, úgy a mint az a guarz 

brasiliat ikertörvényénél ismeretes. Az L és E formák e tekintetben aligha 
zavarnak, mert épen az összenövési határok miatt a trapezoéderek positiv 

bal tájékát aprólékaiban megvizsgálni nem lehetett. 

A szerbiai cinnober-kristályok tehát nemcsak termetük folytán érde- 
kesek, hanem formáik kombinálásában az eddig csak legnagyobb ritkaság- 

nak ismert eseteket gyarapítják. A tapasztalt összes kristályformákat az 
V. tábla 10. rajzán gömbprojektión csoportosítottam, a mely a rhomboéde- 

res felesség módjára szerkesztetett, hogy az övek viszonyát sikeresebben 

követhessük. Az összes formák sora egyébként a következő, minden forma 

után megjegyezve, hogy hány kristálynál tapasztaltam. 

x. (2095). 2/5R . 1 kr. MEKOTÖY ses RT ké 
8 1/9P2 . 

at (OLD) ÉSR E 71, FN. xr (1124) [a jobb. 1 kr. 

ey 8 2/9P2 
g . x (4041) . 4R . 3 kr. XP . xr (1123) a — jobb. 1 kr 

e ed 5 LÉ 
Ah x (SODUMOR . d kis y . ac (2243) . új - jobb, bal. 2 kr. 

Es eye amta 
c . x (0114) . — 4.1 kr. E DERrOTALAZ VA jrgjobb, bal. 6 kr. 

, 7 ar Un 
doc (OLTVA — /8RSb ke sat B stnc (8350) - jobb, bal: 6 kr. 

g .x(O1T2.—TaR.7kr.  "R.xr(6.1.5.13) . att Száhbsd kő 

h . x (0233) . — 2/8R.7kr. — FL. xr (10.4.6.23) . Bs Sss bal. 1 kr. 

, 7 cj e az ar 1/5R2 § 
a ax (011135 IR 46 kt EL 2xe(1.34 104455 — jobb, bal. 2kr. 

ai et 9 

na (O2JLYAESIK 7 llés e GR sake (1549) 3 sees jobb, bal. 4 kr. 

0..(0001) . 0. RSS 7 kr. XS . xz (2.8.TO.5) . — 8 Bs jobb, bal. 2 kr. 

SS KBH OJ E simis jobb, bal. 4 kr. 

A megjegyzett formák, mint már az összes formák sorozatában meg- 

említettem, újak. 

Végezetül a szerbiai cinnober-kristályokon megmért élszögeket közlöm, 

valamennyit középértékre redukálva. A táblázatban n a mért élek, kr a 
kristályok számát, £ d pedig a középérték középeltérését jelenti. 
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M :o — 1010 : 0001 

M :a — 1010 : 1011 

M :A) — 1010 : 5051 

M..: e 4000 2 0442 

M : T — 1010 : 2356 

M : F — 1010 : 8355 

M :Mssz t010.,: 0110 

M : h" — 1010 : 0223 

M.:y E 10104: 2243 

M :R — 1010 : 1342 

M :g — 1010 : 4041 

Masa sz0t104y: 0221 

MM SSSRA 0110 : 0111 

Na O00 S 0223 

Mg — 0110. : 0112 
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M$:. aho 0 2201 
M, — 1100 : 8355 

Mé mo r00 20221 
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Mo: Bet ŐT10 8355 
o :d" — 0001 : 0118 

0 4-SE O00T ÜLTE 
o za — MD 90 

o :h — 0001 : 0223 

0. Sa S O00TES NOT 

0. : a" — 0001 : 0111 

o :n — 0001 : 0921 

OSD SZ O001 SÜN 

077 2 K E 0001418355 

o :G — 0001 : 0114 

Orgecs0001 1041 

ötvilzgyoszt 00017 2248 
00 IR 0001 11258 

o : L — 0001 : 10.4.6.23 

Dor tai ESO Vas ON A 

Te MC FDDOLY BZ 

TE S 0 2d S HOS 

SCHMIDT SÁNDOR : 

89 

37 

8 

13 

55 

39 

10 

obs. n 

Hao sadál 

Agii:8 

J0caca 

HdiatA 

EZ EREKÉSN 

1202 

121 

Ark 

Ra) $1el 

dare 

Z-s ad 

25 44 

9ra d 

F0. "3 

Fo MD 

02 1 2 

JO" 

lő 3 

94 "2 

6001 4 

1 [a VES 9éső 

SAY Bi ezd § 

DAN vé 

506 1 

do 

22 168 

Boot Ez 

16. 16 

[drog ll 

0. are 

Os(10 

VO 

da Ha 

28.:rd 

mer ztsal] 

ük: al 

dül d 

004 44 

401 4 

7 1 

ae 

isz . 

De ae bő ez 

L92 E ma 

12 — 

19 19 919 A YE I I I 

E WWearge ij Win gy 

m.. kád 

OT 

a e ja e 19 

4.6 

21 

23 

26 



A SZERBIAI CINNOBER. 545 

obs. Mn ralő d: kis calc. 

n :: Rs— 0221 : 1342 ss adó ed SS atoá ko 90 

nes ÜBENL e s OT T2 : sz 35 58 d ja data 40 HG 
ún c ORAN s OLT NYET 57 BEJRNNT TIL ST ÁGYAS 
he 20 — 9ANS sz BJDB ! 2 85 43 "ív KTM ZÉKoSaNS 
TE SE S ÜDV VZT ESEK TOL SET 34 "1 é laká AY falkaöt e a tall 
hb" : R — 0223 : 1342 tl 47 Ala 5 1 o NÉÉSbe zett E aaa o Ea de 
h : T — 0223 : 2356 Sír te 5" AD Ecseőeaaor eJONKAG 
h" : n" — 0293": 0291 szé28 bir 4 £ Jé KŐ 
körbe ONES GTA al Rh őn — 09.28 IDL a 9ASBB 
HOSE SERTO ASE agllk  Sővgltaz 4 40 TAB 
ALL NÖ VON SAL s KB BOGAR A Ez d KG sz B 
Haha glsssk0223 s Ceres da szál 3 1 ÚR 14 
84: .D5E ATON 2187 ZSZ Gaj a Al £ MLS TV epe ae hl] 
EGEN SÉT 111510 ésa 7ANZTE TETGTANÁÁNNNK 3 LE AN. 5 azt KANÁGÁKRÁBNÁB TALÁ !: Slénr 5) élt; 
Ego ő AT Éá 1 E 5326 ss AL T/ANCSZEZEE ; A ic ab 9 igén 47/07 zőr ] 
óját PI éa AN 0 lázzal) LOB fe dlloátó 2 Sá 2dg sál öntse söleáss, Keglll L JANE : 1. lkeda he 
S. : B.— 1109 :51.6AS EV 3ES50aMa o gyggiszasb ab 
aha SEOMINE 01 S Sh adkökolák Al b ToSszaam 554 
als gsRTONKSESEKOT 2 aa LO TB EROREEMZT AD OGAZ edd 2m 
alat cs OTKAT OTT zt 46044 ——: T6 stl lw4g 30 
al aj: ND E OTANSZTDZ szi. 285749 nül s B AONNDB 2 40 
ALÁZ ME ONNEL 56 EDS OK et N al S Hire a EE 
kezét OIT 2356 la zs Üss ez ÜL 4 JA EL 
JAR EU MOTT AZA S e aA ak LL S Da aka 
A S EE 1011 : 8355 SZEDVE MU Vo sa Lo aa LAavet 24) 
ppeetloy EATER azét 9 510 Al § a et ja ea i 
geg elb ess a (Hál AA e zaeaenyál ő ú ÍAlL beglátéső ásnén 5 
a ldaleé EKÜÁÁ ye DA d E ot sozáll B A lelagy 1 ÁS el gs hO) vág 
csaak SAÁÁ eg Ala SIPOS SSZOVI SDNASZ A EAT tg e TS NON EEZŐ 
DOK 3TÖP ÜSS BB a brel a szg jan megláp ezer Ber öö r 616838 
D7etERSCS3TA7Á0AE SET 100 Eva d9ca 1 K dása Ba 6 
Do D.Eir3122 zés 4237 Sr Ablak ad ga 8 OAB IG ZZ:HRB 
DE B sa dtoddee 1193 sa a 4ÜGA A z 1 VERYATBA ZTA ÉTEL LATTAL 
DD. s Tiédet at hadbotalszá, San dddlösáséet dö SZ ótó 
3 DAN BSE 3197 SEN ZTESOZ E. réz oak B 1 1. Hoo 
192 B SS KGS ET aa E aa ŐZ a ZOH E aa ZA ONAOV 
REESE SRE ES TTCS EZ NED 1] z 1 PARÉSRE HT (aA 
Rez TSA ES ROSHÓ ag] Vg 6 att ALÁ (ÁGA EÁ o0é 597 legs 
NE ST LANEOZHÓ — 14 40cal 3 119989 TEAT AE SSE 
N. :: HT sc TIS At E DO LOTTEK 5 J8790NEJISEZS 
BAN ZASZJÓNEMÉSZBB S 58 05ENÁD ESR aga FS JOT B 
Fy:y. E 5985VAKDDAZV e zz1eB OB dér éltette BLBŐgTlá 
Ees he SZSDMÉ SS? sző ősSáaa ; da 16-05 Ad 28 
Egy c ZSEB sz IN át ZUAA ? 15stn ha RNS ÉT 
S .T —28.10/5342356 Es ÖKET 1 XI ű 1 25 48 46 

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 35 
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TARSULATI UGYEK. 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL, 

IV. SZAKŰLÉS 1887. OKTÓBER 12-IKÉN. 

Elnök : Dr. SzaBó JózsErF. 

Elnök a nyári szűnet után meleg szavakkal üdvözölvén a szép számmal 

egybegyűlt tagokat, felolvastatja az utolsó (májusi) szakűlés jegyzőkönyvét. 
Első titkár jelenti, hogy dr. Szorracm Tamás társulati másod-titkár örökitő 

tag lett, és hogy ERős Lasos budapesti egyetemi tanársegédet rendes tagnak 

ajánlja dr. SzápEczky GYULA. 

A szakülés szomorú tudomásúl veszi GERENDAY ANTAL, LOoJKA HuGo és STa- 

WENOW ÁRMIN lovag rendes tagok elhunytát. 

Az előadások sorát dr. KRENNER J. SáspoR nyitotta meg A dognácskai 

" heamatitról és szomolnoki cogumlit és voltaitróls czímű értekezésével. Újabb 

időben Dognácskán a r:Markusv bányában szívós szarukőben tiszta, zárványokat 

nem tartalmazó haematit-kristályokat találtak, melyek oly szépek, hogy az 

elbaiakkal is méltán kiállják a versenyt. Előadó tüzetesen foglalkozott ezen 

gyönyörű kristályok tanúlmányozásával és alakilag körülbelűl 4 typusba sorolta 

azokat. Először az egyszerű R ; másodszor az R élei tompítva vannak ; harmadszor 

az oszlopos kiképződés; negyedszer az egyének a főtengely irányában laposak, 

táblás alakúak. A leírt haematitok az elbaiaktól abban eltérnek, hogy a dog- 

nácskain a véglap is meg van. Igen szépek a kristályok csillagszerű összenövése. 

Másodszor. HrAvACSEK CoRNÉL bánya-mérnök Szomolnokon talált ásványo- 

kat küldött előadónak meghatározás végett. A kérdéses ásványokat, melyek ferro 

sulfátok, értekező megvizsgálván, felismerte először is a coguimbitot, mely ezideig 

csak Chiliből volt ismeretes; másodszor a voltaitot, mely 3, 4, 5"/n nagy feketés 

oktaöderekben van jelen ; harmadszor sárga finom pikkelyekben a metavoltint és 

végre egy ibolya vagy rózsaszínű ásványt, mely hasonlít a tauriscithez, de azzal 

nem azonosítható. A kristályok vékonyabb lemezekben s pedig kitűnő prismás 

hasadással, mely az éleket tompítja, fordúlnak elő. A folyamatban lévő vegyelme- 

zés dönti majd el, hogy ez minő ásvány. 

ZIMÁNYI Kánony leírja a a Pyritet, Zuni Mine, Silverton közelében, Colorado- 
ból, A pyrit-kristálykák, zunit-tetraöderekkel együtt, egy fehér agyagnemű 

ásványban fordúlnak elő. A combinátiók egyes alakjai: o (111). 0 ; t (122). 20 ; 

i (112). 202; pc. (109).( 09 02 L j 
7) ) ; A (100) 00 0.00 ; d. (110). 59.05 

Végűl KaALEcsisszkY SÁNDOR előadást tartott az 1987-ik évi februárius 23-iki 

felső-olaszországi és dél-framcztaországi nagy földrengésről, még pedig saját éle- 
ményei és megfigyelései alapján. Először elősorolja a földrengés lefolyását és az 

általa okozott változásokat; szólott a földrengés nagy kiterjedéséről és haladásá- 
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nak főbb irányáról ; azután végig kalauzolt a tulajdonképeni földrengési területen 

cGenuától Nizzáig,; elbeszélve a borzasztó rombolásokat és károkat, ai melyek 
úgy az épületekben, mint az emberi életben történtek. Ismertette több obser- 

vatoriumban levő és a földrengést jelző készüléknek a működését és az ezen ada- 

tokból kiszámítható terjedési gyorsaságot, a mely jelen esetben igen nagy volt. 

. Egy ora alatt körülbelül annyit haladott a földrengés, mint a keleti futárvonat 

24 ora alatt. Más adatok szerint a földrengés terjedési sebessége még ennél is 

jelentékenyen nagyobb volt. A földrengés Karnecsrsszgy ott tartózkodása alatt, 

április hó közepéig, körülbelül 80-szor ismétlődött, melynek legnagyobb része 

gyenge hatású volt. A legerősebbek az első lökések voltak. 

Végűl röviden kifejtette ezen földrengésnek valószínű okát, mely nem vul- 

kános, hanem tektonikus eredetű volt. Előadásához számos érdekes fényképet, 

rajzot és térképet mutatott. j 

V. SZAKŰLÉS 1887. NOVEMBER 9-IKÉN. 

Elnök : Dr. SzaBó JÓZSEF. 

Rendes tagoknak ajánltatnak : 1. Dr. LExpL Aporr műegyetemi tanársegéd, 

SzorTAGH Tamás és 2. GALLIK Oszvanp tanár dr. SzápEczkY Gyurna által. Szomorú 

tudomásúl vétetik, hogy újabban a rendes tagok sorából NEUBAUER FERExcz m. k. 

iglói bányakapitány és HrRsPEck Jáwvos bányatiszt Pécsett hunytak el. 

Dr. Szasó Józser értekezett a eSzomolnoki claudetits-ról. A. beküldött 

ásvány Szomolnokon bányaégés után 1883-ik évben képződött. Meghatározás 

végett küldötték 1887. évben azon megjegyzéssel, hogy a munkások annak egész- 

ségtelen hatásáról panaszkodnak. Előadó látván, hogy lengületi terménynyel van 

dolga, lángkísérletek által megállapította, hogy ezen anyag arzénes sav, de nem az 

ő szokott és ismert alakjában, hanem szokatlanban, mikor elaudetit-nek nevez- 

tetik. Az ásvány sokszor víztiszta, máskor fehér szalagokból áll, melyek igen 

lazán függnek össze. Egyes ilyen szalag hajlós, de nem visszapattanó (mint a csil- 

lám) s általában sokban emlékeztet gipsz-lemezkékre :A példányok némelyike 

csupán claudetit, míg másokon azt látni, hogy a claudetit-szalagok felső vége 

kezd összeállani arsenitté, vagyis a rhombos (vagy Descloizeaux szerint monoclin) 

arzénes sav a felső végén utólagos behatás következtében szabályos átalakulás pél- 

dáját mutatja. ; 

Dr. ScHmIDT Sánxpok folytatta a szerbiai cinnabaritokon tett vizsgálatok 

eredményeinek bemutatását, és alapos fejtegetés után a megvizsgált kristályokat 

egyszerűeknek tartja, nem pedig ikreknek. Ezután szerbiai arsenopyrit-kristályokat 

ismertet, melyek alaki tekintetben elég érdekesek. Az osziopon és véglapon kívűl 

látható egy igen lapos doma ("es P co), valamint néha még az "5 P co 18 meg van. 

Többszörösen átnőtt ikerkristályokat i is talált. 

Végűl FRaszENAU ÁGosrox : c Adalékok a borsodmegyei Apátfalva kör nyéké- 

nek geológiájáhozs czímű előadását tartotta meg. Eger környékén, Apátfalván, 

a fiatal marin homokképződményeket a helységtől ÉK-re fekvő dombok vízmosá- 

sainak egyikében egy betelepült tályagrétegre akadt, melyen egy osztrigapad 

39t 
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fekszik. A tályagban a Rotalia Beccarti LINNÉ sp. és a Truncatulina Ackneriana; 
d OR. példányai fordúltak elő. 

A Verencsev -völgy patakocskája felső folyásában egy kékes, homokrétegek- 

kel váltakozó tályagot tár fel, mely a következő szerves zárványokat tartalmazza : 

Buccinum Toula Aus. ; Buccinum restitutianum Wowr.; Natica sp.; Dentalium 

sp.; Corbula gibba Onrv.; Lutraria. oblonga CHEmw.; Ervilia pusilla PHIn.; Car- , 

dium sp. ; Venus islandicotdes Lam.; Nucula nucleus Lass. Foraminmijferákbol : 
Nodosaria, sp. Nomonina, communis dORB. ; Nomionina. Soldami dORe. ; Folysto- 

mella macella FicHrr £ Monx.; Rotalia simplex d" ORs.; (GHobigerina bulloides 

A ORp. ; Truncatulina Boueana dORg.; Heterclepa . Dutemplei d"ORe. sp. stb. és. 

Ostracodák héjjai. E völgynek a cBelkős alatti részében egy alig 15 ma vastag szén- 

réteg búvik ki, fekvőjét egy kövület nélküli agyag, fedőjét egy kékes tályag alkotja, 

melyben Polystomella obtusa d"ORs.; Rotalia simplex d ORs.; stb. fordúlt elő. 

Ugyan e völgy alsó részében a patak medrét egy diluviális agyagban vájta ki, 

melyből előadó Helixeket, Pupát és Succinedt gyűjtött. A kis Piszkos aljában 

szintén diluviális agyag van. 

VI. SZAKÜLÉS 1887. DECZEMBER 7-IKÉN. 

Elnök : Dr. SzaBó JÓzsErF. 

KALECSINSZKY SÁNDOR x Közlemények a m. k. földtami intézet chemiai labo- 

ratoriumából; czím alatt, az itten végzett analysisek harmadik sorozatát terjesz- 

tette elő. 
Szólt: 1-ször az cKEHttes-i (Nográd megye) barnaszénről, mely a salgó- 

tarjánival, körülbelül megegyező minőségű; 2-odszor egy zala-megyei (rév-fülöpi) 

és 3-adszor egy hont- megyei (Felső - Túr) homokkőről; 4-edszer a nagyváradi 

földszurokról; 5-ödször a szamos-udvarhelyi ozokerittartalmú homokról. A két 

utóbbi anyag jelentékeny mennyiségű, könnyű és nehéz olajat, továbbá paraffint 

tartalmaz, úgy, hogy ezek gyártására igen alkalmas. A szamosudvarhelyi homokból, 

a Puskás-féle gyárban már tényleg elő is állítják ezen iparczikkeket. A gyártmányok 

közül különösen figyelemre méltó a bemutatott párisi minta szerint készült s vele 

mindenben versenyképes szalon paraffin-gyertya. 

Szólt még 6-odszor, a kúnfélegyházi kútvíz előleges vizsgálatáról és végűl 

7-edszer egy budai (őrmezői) keserűvízről, mely, miként a többi idevaló, nagy- 

mennyiségű keserűsót (Mg 504) és glaubersót (Na2 504) tartalmaz. 

Az előadottakhoz Hanravárs Gyura még hozzá teszi, hogy a felső-túri 

homok előfordulását és geologiai viszonyait ő a helyszinén tanúlmányozta és már 

KALEcsisszkx előtt, LIEBERMANN tanárral elemeztette. Ipari szempontból a bor- 

széki üveggyár és PETRIK tanár tettek kisérleteket e homokkal, még pedig jó ered- 

ménynyel. 
pr. ILosvax LaJsos a szamos-udvarhelyi ozokeritre vonatkozólag kérdi az 

előadót, vajjon a kérdéses paraffin olvadási fokát meghatározta-e ? mert ez annak 

értékére nagy befolyással van. Előadó erre azt válaszolja, hogy a paraffin olvadási 

fokát az illető gyáros olyanra szabályozhatja, a minőre ő akarja, illetőleg a mint 

érdekének jobban megfelel. Ezen paraffin olvadási pontja 56? C. 
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Dr. SzaBó Józser elnök megismerteti DaAvuBRéz munkáját, mely az 1887-ik 

évben jelent meg aLes eaux sousterrainesn czímmel három vaskos kötetben, s 

melyet a híres franczia túdós neki megküldött. DAUBRÉE nagy részletességgel 

foglalkozik a földalatti víz szereplésével és a szükséges adatokot a, föld legkülöm- 

bözőbb részeiből gyűjtötte össze. WFokazatosan bemélyed a, szereplés azon részébe, 

melyben a víz számos ásványt képez, melyben annak nevezetes rész jut ki a föld- 

rengéseknél és a vulkánok kitöréseinél. Ezen észleleteket kisérleti eredményekkel 
támogatja. Végül szól a víz hatásáról a geologiai múltban s azzal végzi nagyérdekű 

fejtegetéseit, hogy a víz folytonos és mélyen menő keringésével, valamint főleg 

chemiai hatásával bolygónk kérgében mint egy éltető elem szerepel és munkája, 

minden geologiai korszakban meg van örökítve. 

ZSIGMONDY Virmos alelnök értekezése, a Battaglia közelében levő Sergente 

Raineriana nevű kénforrásról, előadó gyengélkedése miatt jövő alkalomra maradt. 

IV. VÁLASZTMÁNYI ŰLÉS 1887. OKTÓBER 12-IKÉN. 

Elnök: Dr. SzaBó Józ8Eer. 

Elnök jelenti, hogy a társulat elnöksége a 1000 frt állami segélyt szemé- 

lyesen megköszönte a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnál. 

Titkár két tiszavidéki geológiai térképet bemutat, melyet társulatunk a 

nm. közmunka- és közlekedésügyi miniszterium térképtárából kapott. A társulat 

választmánya a nm. közmunka- ég közlekedésügyi miniszteriumnak a térképekért 

köszönetet mond, és azokat a M. Kir. Földtani Intézet térképtárában letéteményezi. 

LirrHaY SáNDoR úr a magyar királyi József-műegyetem e. i. rektora, 

608. szám alatt megköszöni a Lóczy Lasos tanár vezetése alatt álló tanszék könyv- 
tárának ajándékozott kiadványokat és könyveket. 

Titkár előadja, hogy ő a választmány utólagos jóváhagyása reményében 

folyamodott a m. kir. Földtani Intézet igazgatóságához, miszerint ez engedné 

meg, hogy a társulat a Petrik-féle A magyarországi porczellán földekről írott 

munkából, a társulat szükségletére és költségén 400 magyar és 50 német külön- 

lenyomatot készíthessen, 

A m. kir. Földtani Intézet nagyérdemű igazgatósága kérésének szokott elő- 

zékenységgel eleget is tett és így a becses munkát a társulat tagjai is megkapják. 

A választmány első titkár eljárását helyesli s a Földtani Intézet igazgatóságának 

köszönetet mond. 

A miskolczi kir. kath. gymnasium igazgatósága 456. szám alatt kéri a tár- 

sulatot, hogy a földrengési bizottság levelező tagjának, BaJaY ARMAND tanár 

helyett, JABLoNxszgY FrónRIs tanárt vegye fel. Ezen ügyben a földrengési bizottság 
fog intézkedni. 

Társulatunkkal csereviszonyba óhajtanak lépni: 1. A .Collegio degli Inge- 

gneri ed Architetti in Palermos és 2. A Wagner Free Institute of Science of 

Philadelphia." A választmány a csereviszonyt elfogadja. 

Titkár felolvassa az utolsó negyedév pénztári kimutatását. 

A szakűlés által rendes tagnak ajánlott ERős LaJos egyetemi tanársegédet 

a választmány egyhangúlag megválasztja. 
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Végül első titkár bejelenti, hogy a társulat titkári hivatala ezentúl a föld- 

mívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterium új palotájában van, hol a m. kir. 

Földtani Intézet igazgatója szíves volt e ezélra, az eddiginél alkalmasabb, világos 

és tágas helyiséget átengedni (I. emelet 52. ajtó szám). A választmány a Földtani 

Intézet igazgatójának, Böckn János osztálytanácsos úrnak e nagy szívességért 

egyhangú és meleg köszönetet mond. 

V. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1887. NOVEMBER 9-IKÉN. 

Elnök : Dr. SzaBó JÓZSEF. 

Első titkár bemutatja a HEER Oszvarp emlékszobrának leleplezésére szóló 

meghívást és az 1888-ik év űlésrendjét. 

A közgyűlés 1888-ik év februárius 1-én fog megtartani. 

VI. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1887. DECZEMBER 7-IKÉN. 

Elnök : Dr. SzaBó JÓZSEF. 

Titkár bemutatja az új, EE belügyminiszteri szám alatt megerősített 

társulati alapszabályokat, melyekre vonatkozólag a választmány elhatározta, hogy 

azok újolag kinyomandók s a társulat tagjainak megküldendők. 

A társulat kiadványainak raktári jegyzékére és az egyes munkák elárúsítá- 

sára vovatkozólag az árak megállapíttattak " és a többek között elhatároztatott, 

hogy Selmecz környékének geologiai viszonyais térképes példányainak egy része, 

elárúsítás végett, bizományba adassék; a térképnélküli példányokból pedig egy 

bizonyos számot elnök indítványára , a selmeczbányai természettudományi tár- 

sulatnak ajándékozott a választmány. Elhatároztatott továbbá, hogy a gyergyó- 

ditrói polgári fiú-iskola részére, a felesleges kiadványokból egy sorozat állítandó 

össze, és hogy a m. k. Földtani Intézet kiadványainak visszamaradt feleslege az 

Intézetnek visszaadassék. 

A negyedévi pénztári jelentést a választmányi ülés tudomásúl veszi. 

Dr. Staub Móricz első titkár, néhai Kubinyi Ferencz volt elnök cA Magyar- 

honi Földtani Társulat 16 évi működéséről 1866 november 145 czimü elnöki beszé- 

dének kéziratát a társulatnak ajándékozza, mit a választmány köszönettel fogad. 

Végül elnök úr emlitést tesz E. S. Dana, amerikai mineralogus és egyetemi 

tanár leveléről, melyben a jeles amerikai tudós nagy érdeklődéssel foglalkozik a 

c Branchvillei Söpodumens czímű közleménynyel, olvasván azt a xHöldtani Köz- 

lönyv német nyelven szerkesztett részében. E. 5. Dana úr továbbá nagy elismeréssel 
ír a Földtani Közlönyről és igen óhajtaná bírni ennek előbbi évfolyamait is ; 

nevezetesen Il—XVI-ig bezárólag; ezért cserébe ajánlja az sAmerican Journal of 
Science and Arts 20 kötetét. 

t A következő füzetek egyikének borítéklapján közöljük, az árakkal együtt, 

kiadványaink jegyzékét. 
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(Vorgetragen in der Fachsitzung vom 12. Mai 1886.) 

(Mit Tafel V und VI.) 8 

Die Erzlagerstátte des Berges Avala ist schon aus der Arbeit des 

Dr. V. GRgoppEK,! neuerdings durch W. v. ZsiIGmonpy ? derart erörtert wor- 

den, dass ich blos den Umstand wiederhole, wonach in Serbien Ouecksilber- 

erze nur seit 1882 bekannt sind. Von diesen ist der Zinnober in Krystallen, 

wenigstens im internationalen Mineralverkehr, noch immer selten. Umso 

werthvoller ist derjenige Zinnober von Avala, welchen die mineralogisch- 

paláontologische Abtheilung des ungarischen National-Museums im Jahre 

1886 dem Herrn ANDOR v. SEMSEY verdankt. Es ist dies eine Ausfüllungs- 

stufe, an welcher in einer mit weissen, wasserklaren (uarz-Krystallen gefüll- 

ten Spalte mehrere glünzende, obzwar kleinere Zinnoberkrystalle sitzen. 

Die Zinnoberkrystalle sind bekanntlieh durch dickere rhomboédrische Aus- 

bildung, mit oR versehen, charakterisirt. Dies ist derart bestándig, dass nach 

J. ScHaBus ? die an verschiedenen Fundorten vorkommenden Zinnoberkry- 

stalle den Formen nach von einander nicht zu unterscheiden sind. Von diesem 

charakteristisehen Habitus bildeten blos die Krystalle der Reddington-Mine 

(Californien) eine Abweichung, welche nach Herrn E. BERTRAND ! durch die 

1 Ueber das Vorkommen von Wuecksilbererzen am Avala-Berge bei Belgrad 

in Serbien. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- und Salinen-Wesen. XXXIII. Berlin, 1885. 

? Földtani Közlöny. XVII. 1887. p. 43. 

: Sitzungsb. d. math.-naturwiss. Classe d. k. Akad. Wien, 1850, p. 63. 

t Ref. Groths Zeitschr. für Kryst. 2. p. 299. 
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Combination eines langen dünnen Prisma mit dem Rhombotder nadelfőörmig 

sind, wie die sogenannten Chalkotrichitkrystalle. Die serbischen Krytalle 

wurden schon durch Herrn Dr. FR. SCHAFARZIK ! in der Fachsitzung der 

ungarischen geologischen Gesellschaft im Mai 1884 als solche von gewöhn- 

licher Ausbildung im Kurzen aufgeführt, aber die Krystalle der Stufe des 

ungarischen National-Museums sind dem Habitus nach anders geformt. 

Diese sind durch die vorherrsehende Basis flach-tafelig, also auf eine Art 

ausgebildet, die bisher vom Zinnober unbekannt war. Die Tetartotdrie der 

Zinnoberkrystalle wurde bekanntlich zuerst am optisehen Wege eingeleitet, 

als DEs-OCnorzzaux ? im Jahre 1857 die Circularpolarisation am Zinnober 

entdeckte. Die den Formen nach tetartotdrisehen Krystalle sind nur spüter, 
im Jahre 1871 durch d" AcnHraxpi ? bekannt geworden und die tetartoédriseh 

ausgebildeten Zinnoberkrystalle sind bis zum heutigen Tage grosse Selten- 

heiten. 0. MügGE ! beschrieb im Jahre 1882 an einem recht schőnen Krystall 

von Almaden 7 tetartoédriscehe Formen, welche als schmale Streifen auf den 

Rhomboederfláchen erschienen. Trapezotder sind schliesslich im Jahre 1886 

durch G. TSCHERMAK? an den Krystallen von Nikitowka beschrieben worden, 

aber auch an diesen Krystallen sind nur schmale Fláchen die Viertelformen. 

Wie daraus ersichtlieh, sind die Trapezotder am Zinnober selten und auch 

nur in schmalen Flöchen beobachtet worden. Die serbischen Krystalle sind 

aber auch dadurch charakterisirt, dass dieselben viele Viertelformen und 

einige derselben recht gross ausgebildet aufweisen. 
Es ist eine bekannte Sache, dass bei hemiedrischen Krystallen die 

zwei Formenreihen nach physikalischen Verschiedenheiten von einander 

getrennt werden können. Am Zinnober ist jedoch diese Trennung bis jetzt 

nicht gelungen. Aetzungsversuche habe ich selbst ausgeführt, aber ohne 

besondern Erfolg. Will man daher die sümmtlichen Formen des Zinnobers 

zusammenstellen, so ist die Absonderung der 4§- und — Formen noch nicht 

gestattet, daher ich die sámmtlichen bisher am Zinnober aufgeführten For- 

men auf die Art der holoédrischen Krystalle auf Tafel VI in der sphárischen 

Projection eingetragen habe. Die Aufzáhlung dieser Formen befindet sich 

auf p. 532 des ung. Textes. Wie dort ersichtlich, sind es im Ganzen 58 For- 

men, von welchen 47 auch in der citirten Arbeit des 0. MüGGE aufgeführt 

sind, G . (4263) . 2P$/2 ist an den Krystallen von Nikitowka beobachtet wor- 

den, die übrigen mit einem Asterisk versehenen 10 Formen sind aber neu 

und den Krystallen von Serbien eigen. 

Der eigenthümlichste Habitus der serbischen Zinnoberkrystalle liegt in 

! Földtami Közlöny. XIV. 1884, p. 296. 

: Annales des Mines. 5. Serie, XI. 1857, p. 337. 

" 5. auch Groths Zeitschr. für Kryset. 2. p. 207. 

! Neues Jhrb. für Min. 1882, II. Bd., p. 29. 

" Min. Mitth. Neue Folge. VII. 1886, p. 361. 
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der flachen Ausbildung derselben, wie die Fig. 1—5 auf Tafel V zeigen; die 

kurz-süulenförmigen Krystalle sind in den Fig. 6—9 abgebildet. Bei den 
untersuchten Krystallen habe ich in den zwei Rhombozderreihen gefunden, 

dass in der einen Reihe nur wenige, in der anderen hingegen immer mehrere 

Formen erseheinen. In der einen Reihe kommt charakteristiseh a .(1011).R, 

mit mittelgrossen, glánzenden Fláchen immer vor, wozu noch manchmal in 

schmüleren Flüchen f.(2025).?/5R, g.(4041).4R und 4.(5051).5R sich 

gesellen. In der anderen Reihe sind gewöhnlich die Formen g.(0112).3R, 

h . (0223) . ?/3R, a.(0111).R und n.(0221).2R miteinander ausgebildet, 

von welehen a am kleinsten erscheint; ausser diesen Formen habe ich noch 

mit diesen vereinzelt die Formen c.(0114).!/5R und d.(0113).!/3R ge- 

funden. 

Diese minder- und mehrzáhlige Formenreihe war am einem jeden 
untersuchten Krystall aufzufinden und da diese Formen immer bestündig 

unterscheidbar waren, so habe ich die beiden hemiedrisehen Reihen nach 

diesen derart abgesondert, dass ich die minderzahlige Reihe als positive, die 

mehrzáhlige hingegen als negative wáhlte, wobei die Buchstaben der negati- 

ven Reihe mit einem Strich versehen wurden. 

Wie aus der Formentabelle ersichtlich ist, kommen an den serbischen 

Krystallen die trigonalen Pyramiden N, P, y, wie auch die Trapezoéder D, F, 

H, E, L, R, S und T vor. Die Vertheilung dieser Formen ist derart bemer- 

kenswerth, dass zu der minderzáhligen Rhomboéderreihe nur die Trapezoéder 

D, F, E und L gehőren, hingegen R, S, T und H nur zu der anderen Reihe. 

Auch diese Bestándigkeit in der Vertheilung spricht für die Absonderung der 

erwáhnten beiden Reihen. 

Taf. V, Fig. 1 und 2 geben die Abbildung der einfachsten Krystalle. 
Fig. 1 zeigt den Habitus mit den verzeiehneten Formen von 0 . (0001) . oR, 

ezt 1/ TE send 4 e-t 

DD sze (342 ali a.x.(1011).R, g/..x.(0112).—"/2R, nm. a . (0221).—2R 

und M . (1010). coR. 

Fig. 2. ist die gerade Projektion eines kleinen dünntafeligen Krystalls, 

mit der maximalen Breite der Tafel von 0.759V,. Die Formen und Winkel- 

werthe sind auf p. 534 des ungarischen Textes aufgeführt. Auch bei diesem 

Krystall, wie allgemein bei allen den untersuchten Krystallen, ist auf oB. eine 

Zusammenwachsungs-Grenze sichtbar, welche als eine Furche sich theilweise 

auch auf die Seitenfláche herabzieht. Aber wie hier so brinet, auch bei den 

übrigen Krystallen diese sichtbare Zusammenwachsung gar keine Veránde- 

rung in der Reihe der Formen mit sich, in den Furchen spiegeln die ent- 

sprechenden Nachbarfláchen so, dass ich dies blos als die Grenze der paral- 

lelen Verwachsung betrachte. Ich kann noch bemerken, dass ich diese 
Beobachtung bei den ringsum mit voller Fláchenzahl ausgebildeten Krystallen 
gemacht habe. 
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Bei der Berechnung wurdedie Neigangvono: a—0001:1011—52954" 15" 
als Grundwerth benützt, welchen Schabus (I. c.) genau bestimmte. 

Fig. 3 ist ein 033 Mm. dicker Krystall, dessen grösste Dimension auf 

der Basis 1"75Mm. betrágt. Die Formen desselben sind auf p. 535 des ungar. 

Textes mitgetheilt, die gemessenen Neigungen folgen ebenfalls dort. In der 

Vertheilung der Viertelformen ist zu beachten, dass mit posttíven linken — 
negatíve hinke Formen ausgebildet sind. Durch oR ist das Circularpolarisa- 
tions- Axenbild bemerkbar, die Drehung der Polarisationsebene konnte jedoch 

dem Sinne nach nicht bestimmt werden, da die Erscheinung sehr schwach 

war. Ich kann überhaupt bemerken, dass bei der náhern Untersuchung dieser 

Krystalle die optischen Hilfsmittel keine brauchbaren Resultate lieferten. Die 

Interferenz- Erscheinungen waren sowohl an den natürlich begrenzten, wie 

auch an den geschlitfenen Krystallen sehr matt. 

Fig. 4 unterscheidet sich von der vorigen nur wenig, jedoch sind hier 

jetzt mit negativen rechten Trapezoédern positive rechte Viertelformen ausge- 
bildet. Dasselbe ist gleichfalls ein dünntafeliger Krystall, dessen grösste 

Dimension am oR 1-5 Mm. betrágt. Die Formen und Neigungen desselben 

sind auf p. 536 des ung. Textes aufgeführt. Die beobachteten und berechneten 

Werthe stimmen bei diesem Krystall, wie ersichtlich, ziemlieh gut überein, 

obwohl die Wachsungsgrenzen an der Basis hier auch vorhanden sind. Durch 

oR war das Circularpolarisations- Axenbild zu beobachten. 

Fig. 5 ist ein gleichfalls tafeliger, in maximaler Dimension 1 Mm. grosser 

Krystall, jedoch die Prismen sind hier schon etwas höher als bei den vorher- 

gehenden. Verwachsungslinien bemerkbar, aber ohne Störung der Formen. 

Wie aus der Formentabelle auf p. 538 des ung. Textes ersichtlieh, sind hier 

positive rechte Trapezoeder und trigonale Pyramiden mit negatiíven rechten 

Viertelformen ausgebildet. Winkeltabelle auf p. 538 des ung. Textes. 

Fig. 6 ist in perspektivischer Ansicht, Fig. 7 hingegen in gerader 

Projection die Abbildung der kurz-sáulenförmigen Krystalle in der gewöhn- 

lichsten Ausbildung. Formen und Neigungen siehe auf p. 539 des ung. Textes. 

Fig. § ist auch ein dick-sáulenförmiger Krystall, welcher obzwar nur 
Bruchstück, dennoch recht interessant ist. Die Figur zeigt denselben natur- 

getreu, wo der Buchstabe des Spaltungsprismas von unten mit einer Punkt- 

reihe unterschieden ist. Seine grösste Dimension betrügt auf oR 2 Mm.; die 

Formen sind auf p. 539 des ung. Textes zusammengestellt. Hier erscheint ein 

und dicselbe Viertelform, namentlich D und F zugleich als positiv rechter und, 
linker Trapezotder. Winkelwerthe sind auf p. 540 des ung. Textes zusam- 

mengestellt. 

Fig. 9 ist ein keilförmig abgespaltener, kurz-süulenfőrmiger Krystall, 

dessen grösste Dimension auf ok 1"2 Mm. betrágt. Hier sind mit posttiven lin- 
ken, negatíve linke und rechte Viertelformen ausgebildet. Formentabelle 
siehe auf p. 540, Winkelwerthe auf p. 541 des ung. Textes. 
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Um die bemerkenswertheren Formen dieser Krystalle leichter zu über- 

blicken, habe ich in einer 7 abelle (p. 542 des ung. Textes) die beiden Rhombo- 

öderreihen, wie auch die trigonalen Pyramiden und Trapezoüder mit Hinsicht 

auf deren gegenseitige Lage zusammengestellt. Zu den Krystallen Nr. 2 und 

7 ist kaum etwas zu bemerken. Bei den Krystallen Nr. 3, 4 und 5 sind mit 

posttiven linken (rechten) Trapezotdern negative linke (rechte) Viertelformen 

ausgebildet. Da trotz der Verwachsungsgrenzen die beiden Rhomboéderreihen 

verschieden sind, können diese Krystalle wohl keine Zwillinge nach dem 
gewöhnlichen Ouarzgesetz sein. Wenn wir hingegen das sogenannte brasilia- 

nische Gesetz des Ouarzes beachten, so stimmt dies zwar mit der Verschie- 

denheit der Rhombotderreihen überein, aber bei diesen drei Krystallen mag 

die Vertheilung der Viertelformen nur derart erklárt werden, dass entweder 

a) zwei ganz versechieden kombinirte, ein rechter und ein linker Krystall zu- 

sammengewachsen sind, oder aber b) zwei gleich geformte Krystalle, natür- 

lich auch ein rechter oder linker, bilden zwar den Zwilling, aber immer diesel- 

ben Fláchen derselben Formen, und zwar sind dieselben in gleichem Maasse 

in der Ausbildung zurückgeblieben. Wie ersichtlich, sind beide Annahmen 

unwahrscheinlich. Ich bin der Meinung, das dies eimfache Krystalle sind, bei 
welchen die Vertheilung der Viertelformen die Folge der Hemimorphie der 

Nebenaxen ist, so wie dies bei dem Ouarz von Carrara als grosse Seltenheit 

gefanden wurde. Auch Nr. 9 muss ich daher als einen solchen hemimor- 

phen einfachen Krystall betrachten. 
Bei dem Krystall Nr. 8 steht jedoch die Sache wahrscheinlich nicht so. 

Denn hier sind die Trapezoöder D und F zugleich als positive rechte und 
linke Viertelformen vorhanden. Es ist zwar möglich, dass trotz der Hemimor- 

phie die zwei von einander unabhángigen Enden dieselben Formen aufweisen, 

aber dies ist der Wahrscheinlichkeit nach wohl einer der seltensten Fülle. 

Wie aus der Figur ersichtlich, theilen bei diesem Krystall die Verwachsungs- 

linien die beiden Seiten des positiven Sextanten anscheinlich von einander 

ab, dass hier eine Verwachsung nach coP2 in den Vordergrund zu stellen 
ist, wie dies bei dem sogenannten brasilianischen Gesetz des Ouarzes der 

Fall ist. Die Formen von L und E möchten in dieser Auffassung nicht 

hinderlich sein, denn der Verwachsungsgrenzen wegen konnte man die 

positive linke Seite der Trapezoéder nicht im Detail untersuchen. 
Die sümmtlichen Formen der serbischen Zinnober- Krystalle sind in der 

sphárischen Projection auf Tafel V, Fig. 10 eingetragen, die Aufzáhlung 

derselben befindet sich auf p. 543 des ung. Textes mit der Angabe dessen, 

wie oft je eine Form und an wie vielen Krystallen beobachtet dies wurde. 

Schliesslich ist auf p. 544 die Zusammenstellung der sümmtlichen gemes- 
senen Neigungen aufs Mittel reducirt, wobei n die Anzahl der gemessenen 

Kanten, kr die Anzah] der Krystalle und -Ed die mittlere Abweichung des 

Mittelwerthes ist. 
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BERICHTE 

ÜBER DIE SITZUNGEN DER UNGARISUCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. 

IV. SITZUNG AM 12. OCTOBER 1887. 

Vorsitzender : Prof. Dr. J. v. SzaABó. 

Der Vorsitzende begrüsst die nach Ablauf der Sommerferien zahlreich 

erschienenen Mitglieder ; worauf der erste Secretár meldet, dass Dr. TH. SZONTAGH 

als gründendes, Lupw. ERős, Assistent am mineralogischen Institut der Universitát 

zum ordentlichen Mitglied vorgeschlagen werden und macht ferner die traurige Mit- 

theilung, dass die ordentlichen Mitglieder Awxrosn GERENDAY, HuGo [LoJka und 

A. v. Srawexow mit Tod abgingen. 

Prof. Dr. J. v. KRENNER spricht zuerst über den bei Dognácska vorkommenden 

Haematit, dessen Krystalle in nichts denen von Elba nachstehen. Der Vortragende 

kann dieselben 4 Typen anreihen. Sie reprásentiren theils den einfachen R ; theils 

sind die Kanten des R abgestumpft ; drittens sind sie sáulig ausgebildet; endlich 

sind die Krystallindividuen in der Richtung der Hauptachse flach, tafelförmig. 

Von den Krystallen der Insel Elba weichen sie dadurch ab, dass an ihnen auch 

die Endfláchen ausgebildet sind. Sehr schön ist ferner die sternförmige Verwach- 

sung der Krystalle. Prof. KRENNER bespricht ferner ihm von Szomolnok eingesen- 

dete Mineralien; er erkannte in ihnen theils den Coguimbit, der bisher nur von 

Chili bekannt war ; theils den Voltait, der in 3—5 Mm. grossen schwarzen Okta- 

ödern ausgebildet ist ; ferner in feinen gelben Schuppen den Metavoltin ; endlich 

ein dem Tauriscit áhnliches, aber mit demselben nicht identificirbares veilchen- 

oder rosenfarbiges Mineral, dessen endgiltige Bestimmung von der chemischen 

Analyse abhüngt. 

KARL Zimányi besehreibt die Krystallgestalten eines Pyrites von Zuni Mine 

in der Náhe von Szlrerton in Colorado. Die einzelnen Gestalten der Combination 

5 Z : 3 c9 02 : 
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Zum Schlusse hült Azzx. KaárzcsisszgY über das grosse Errdbeben vom 35. 

Februar 1887 in Öber-Italien und Südframkreich unter Vorlegung vieler Kar- 
ten und Photographien einen grösseren Vortrag. Der Vortragende, der Augen- 

zeuge dieser Erscheinung war, schildert zuerst den Verlauf des Erdbebens und 

die Veründerungen, die dasselbe hervorbrachte. Er berichtete auch über die 

Beobachtungen der Seismographen einiger Observatorien und berechnete aus den- 

selben die Verbreitungsgeschwindigkeit des Erdbebens. Dieselbe betrug in einer 

Stunde beilüufig ebensoviel, als wie die des Ortentexpresszuges in 24 Stunden. 

Nach anderen Angaben aber soll dieselbe noch grösser gewesen sein. Das Erdbeben 
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wiederholte sich wührend des Aufenthaltes des Vortragenden in jenem Gebiete 

wohl 80-mal ; aber mit immer geringerer Kraft; die ersten Stösse waren auch die 

heftigsten. Die wahrscheinliche Ursache des Erdbebens deutet der Vortragende 

als tektonischen Ursprunges. 

V. SITZUNG AM 9. NOVEMBER 1887. 

Vorsitzender : Prof. Dr. J. v. SzABó. 

Zm ord. Mitgliedern werden vorgeschlagen : 

Dr. AporrF LExDpt, Assistent am königl. Polytechnicum zu Budapest ; empf. d. 

Dr. TH. SZzoNTAGHK ; 

OswaLnp GaALLIK, Ordenspriester und Professor zu Budapest; empf. d. Dr. J. 

SZÁDECZKY. 

Der e. Secretár macht ferner die Mittheilung, dass aus der Reihe der ord. 

Mitglieder Fasz NEuBAUER und JoHANN HiIRsCHPECE mit Tod abgingen. 

Der Vorsitzende legt vor und bespricht ein ihm von Szomolnok zugesendetes 

Mineral, welches sich in einem dortigen Bergwerke nach einem Brande im Jahre 

1883 bildete und von dem bemerkt wurde, dass es die Gesundheit der Bergwerks- 

arbeiter schádlich beeinflusse. Prof. v. SzaBó sah, dass er es hiermit einem Sublimat 

zu thun habeund zeigten ihm Flammenversuche, dass dasselbe arsenige Süure sel ; 

aber nicht in ihrer gewohnten und bekannten Gestalt; sondern in jener unge- 

wöhnlicheren, in welcher sie den Namen Claudetit führt. Das Mineral besteht oft 

aus wasserhellen, manchmal wieder weissen Büöndern, die sehr lose zusammen- 

hángen. Die einzelnen Bönder sind biegsam, aber nicht elastisch wie die Lamellen 

des Glimmers und erinnern in vielem an die Lamellen des Gypses. Hinige der 

Exemplare sind blos Claudetit; an anderen wieder sieht man das obere Ende der 

Claudetitbánder sich zu Arsenit verdichten, oder die rhombische arsenige Süure 

(nach Descloizeaux monoclin) zeigt an ihrem oberen Ende in Folge nachtráglicher 

Einwirkung das Beispiel regelmássiger Umgestaltung. 

Dr. ALEx. ScHmrpr gibt eine Fortsetzung seiner Untersuchungen über den Cin- 

nabarit aus Serbien. Er hált die Krystalle desselben für einfache Gestalten, nicht 

aber für Zwillinge ; ferner bespricht er Arsenopyritkrystalle aus Serbien, an denen 

ausser dem Prisma und dessen Endfláchen noch ein sehr flaches Doma ("/2s P c0), 

ferner manchmal noch 6 P co vorhanden sind. Er fand auch mehrfach durchwach- 

sene Zwillingskrystalle vor. 

Schliesslich legt AuG. FRaANzENAu seine a Beitráge zur (Greologie der Umgebung 
von Apátfalva, im Comitate Borsod vor. In den Wasserrissen der nordwestlich 
von dieser Ortschaft liegenden Hügel stiess er in den jungen marinen Sandbildungen 

auf einen eingelagerten Tegel, der auf einer Austernbank lagerte. In diesem Tegel 

kamen Rotalia Benarii Linn. sp. und Truncatulina. Ackneriana dORB. vor. 

Das Báchlein des Thales a Verencses schliesst in seinem oberen Laufe einen 

bláulichen mit Sandschichten abwechselnden Tegel auf, welcher folgende organi- 

sche Einschlüsse enthált : Buccinum Toulai AuG., B. restituttanum Fowr., Natica 

sp., Dentalium sp., Corbula, gibba Ourv., Lutraria, oblonga Chemm., Ervilia pusilla 
Pnrn., Cardium sp., Vemwus islandicoides Lam., Nucula nucleus Lass. Von Fora- 
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minfieren: Nodosaria sp., Nomionina. communis dORB., N. Soldami dORse., 
Polystomella macella Frcurn et Monr., Rotalia simplex d"ORB., Globigerina 
bulloides d"ORB., Truncatulina Boneama d" OR8., Heterolepa Dutemplei dORs. 
sp. etc. und die Schalen von Ostracoden. In dem unterm Theile des Thales 

cBelkős tritt eine kaum 15 €Cm. starke Kohlenschichte zu Tage, dessen 

Liegendes ein petrefactenleerer Thon, das Hangende aber ein blüulicher Tegel 

bildet, in welehem Folystomella obtusa dORB., Rotalia simplex d ORB. etc. vor- 

kommen. Im untern Theile dieses Thales wusch der Bach sein Bett in diluvialem 

Lehm aus, in welehem der Vortragende Bxemplare von Helix, Pupa. und Succinea 

sammelte. Am Fusse des kleinen cPiszkős ist ebenfalls dilavialer Lehm. 

VI. SITZUNG AM 7. DECEMBER 1887. 

Vorsitzender : Prof. Dr. J. v. SZABÓ. 

ALEx. KaLzcsisszxr legt eine Reihe von Arbeiten vor, die er im chemischen 

Laboratortum des kgl. ung. geol. Institutes ausgeführt hat. 

Dicselben beziehen sich auf eme Braunkohle von Ettes im Comitate Nográd, 

auf den Sandstein von Rév-Fülöp (Com. Zala) und Felső-Túr (Com. Hont); auf 

das Erdpech von Nagyvárad und auf den ozokerithüáltigen Sand von Szomolnok. 

Aus beiden letzteren lassen sich in grosser Menge leichte und schwere Oele, sowie 

Paraffin herstellen; wie dies schon thatsöáchlich mit dem Sande der letztbenann- 

ten Localitüt in der Fabrik des Herrn Puskás geschieht. Die dort erzeugten 

Paraffinkerzen können in jeder Beziehung mit ihren französisehen Mustern con- 

curirren. Sehliesslich legt der Vortragende noch die chemische Analyse des 

Brunnenwassers von Kún-Félegyháza und die eines cOfner Bitterwasserss vor. 

J. Haáravárs bemerkt, dass er das geologische Vorkommen des Sandes von Felső- 

Túraus Autopsie kenne, und dass dérseélbe industriell mit dem besten Erfolge 

verwerthbar sei. Schliessliceh legt der Vorsitzende, Prof. Dr. J. v. SzaABó das 

jüngst erschienene, dreibündige Werk DAUBRÉES ekes eaux sousterrainess vor 

und bespricht dasselbe eingehend. 

IV. AUSSCHUSS-SITZUNG AM 12. OCTOBER 1887, 

Vorsitzender : Prof. Dr. J. v. SZABÓ. 

Nach Erledigung mehrerer Angelegenheiten wurde das angebotene Tausch- 

verhültniss mit folgenden Corporationen angenommaen : 

1. Collegio degli Ingegneri ed architetti in Palermo ; 

2. The Wagner Fre Institute of sciences of Philadelphia. 
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V. AUSSCHUSS-SITZUNG AM 9. NOVEMBER 1887. 

Vorsitzender : Prof. Dr. J. v. SzaBó. 

Nach Erledigung weniger laufender Angelegenheiten wurde die Reihenfolge 

der Sitzungen für das kommende Vereinsjahr festgesetzt. Die diesjáhrige General- 

versammlung wird am 1. Februar 1888 abgehalten. 

VI. AUSSCHUSS-SITZUNG AM 7. DECEMBER 1887. 

Vorsitzender : Prof. Dr. J. v. SzABó. 

Der e. Secretár legt die modificirten, vom hohen kel. ung. Ministerium des 

73726 s 
Innern unter Zahl SZTN E bestátigten Statuten der Gesellschaft vor ; worauf noch 

einige innere Angelegenheiten absolvirt wurden. 
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