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(Egy táblával.)

A zempléni Szigethegység délnyugati szélén egy csinos hegyecske 
emelkedik, a melynek neve Pilishegy. Izolált voltával, takaros kúp alakjával 
leköti a figyelmét annak, a kit sorsa a Ronyvapatak S.-A.-Ujhely melletti 
részére vetett. Ujhelytől körülbelül 0 V2 km-nyire van éjszakkeleti irányban. 
A tenger színétől számított absolut magassága 283,3 m; a Eonyva-völgy 
felett levő relatív magassága pedig 173 m. Az egész begy kopasz. Fa egyál
talában nincs rajta, nyugati és déli alja szőlővel van beültetve, a melyet 
azonban a phylloxera kezd pusztítani.

A Pilishegy tetejét valóságban nem egy, hanem két kis liypersthen- 
andesitkúp alkotja, a melyek közül a nyugati 6 m-el alacsonyabb (277 m) 
és tulajdonképen kettős kúpnak mondható. A keleti kúp olyan szabályos, 
mintha esztergályozva volna. Ejszaki oldaláról látjuk, hogy muskov .. . .. s 
quarz-sediment zsámolyból emelkedik ki, hogy a kidomborodó andesitkúp 
magassága ezen az oldalon nem több mint 15—20 m ; kissé ellapult tetejé
nek átmérője pedig körülbelül 40 m. Déli, helyesebben délnyugati lejtőjén 
a kúp nem ilyen szabályos és a vulkáni kőzet is mélyebben tart le.

A nyugati kúpot a keletitől egy 110 m széles és körülbelül 10 m mély 
nyereg választja el, a mely szintén andesitból áll. A nyugati kúp kettős 
emelkedése éj szaknyugat-délkeleti irányban van egymás mellé sorakozva, 
minek következtében ezen irányban az egész meg van nyúlva, úgy, hogy 
hossza körülbelül 75 m lehet. A nyugati kúpnak tehát távolról,sincs olyan 
szabályos alakja, mint a keletinek és azt sem lehet a külső alakból észre
venni, hol van a vulkáni kőzet és a palaeozoos sediment között a határ.

* Előadta a in. földtani társulat 1890 október 1-én tartott szakölésén.
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Az andesit a nyugati kúpnak főként déli oldalán jóval mélyebben tart le, 
mint a keleti kúpon.

Egy izolált kis vulkánnal van tehát itt dolgunk, a mely éppen hogy 
át bírta törni a palæozoos sedimenteket, a melynek említésre méltó láva
folyása nem volt, a felszínen sehol sem érintkezett a szomszédos vulkánok 
termékeivel. Tisztán áll előttünk a Pilishegy kúpjaiban egy, lényegileg egy
féle termékü t. i. pyroxen-andesit vulkán, a melyben legfeljebb üveges és — 
mint a később következő elemzésekből kitűnik —  kissé savanyúbb, de 
hasonló típusú kőzet-fajta fordul elő. A látható viszonyok és a képzelhető 
képződési körülmények itt sokkal egyszerűbbek, mint a zempléni Sziget- 
hegység egyéb részében, vagy a szomszédos Tokaj-eperjesi hegységben lévő 
vulkánoknál, a hol rendesen sok különböző vulkáni termékeket, andesitokat, 
trachytokat és rliyolithokat nagy területen találunk összeszövődve. Éppen 
a Pilishegynek ezen egyszerű, világos szerkezete és az a gondolat, hogy az 
itt lévő dolgok esetleg vezetőül szolgálhatnak bonyolultabb viszonyoknál, 
ösztönzött arra, hogy a Pilishegy andesitjét részletesebb tanulmány tár
gyává tegyem.

Turistikai szempontból is nagyon érdekes pont a Pilishegy. Nincsen 
hely, a lionnét szebben lehetne látni S.-A.-Ujhely festői szépségű amphibol- 
andesit kűphegyeit, mint a Pilishegy tetejéről; csak egy kis völgy választ el 
bennünket a kis-bári, szöllőskei rhyolithkupoktól, a melyek dias-sediment- 
ből törtek fel. A Pilishegy keleti oldalán terül el Nagy-Bári; nyugatról pedig 
lábánál torkollik a Eonyvának 4 km széles, tükörsima völgye a belátliatlan 
Nagy-Alföldbe. Mintha csak a harmadkori beltengert látnák, ott, a hol bele 
egy hatalmas folyó ömlött. A messze távolban kéklik a tokaji Nagy-Kopasz- 
liegy, egy másik vulkáni őrtorony a tenger partján. Sok volna elsorolni 
a falvak neveit, a melyeket a Pilishegy tetejéről láthatunk.

Palaeozoi sedimentek.

A Pilishegy alsó, nagyobb része paheozoi sedimentekből áll. Musko- 
vitos agyagos homokkövek, palák ezek, a melyek a nyugati oldalon inkább 
agyagosak, az éjszaki és keleti részen pedig inkább muskovitos quarz- 
conglomerátból állanak.

Az éjszak-nyugati aljban több kisebb-nagvobb feltárás van, a melye
ket kőnyerés végett mélyesztettek. Említésre méltó ezek közül egy elhagyott 
nagy bánya a Pilishegy és Ivis-Káté között,* a melyből a kihordott palás 
kőzeteket a magy. északkeleti vasút építésénél használták fel. Itt is inkább 
a felületen dolgoztak, mélyre nem hatoltak le. A kőzet ezen a helyen is

* Kis-Káténak nevezik a Pilishegy é-ny-i nyúlványát.
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többféle. Sötét kékes, barna színű, vékony palás, nagyon agyagos rétegek 
váltakoznak világos szürke színű rétegekkel ; majd ismét az agyagos réte
gekre erősen quarzitosak következnek. A sötét agyagos palák között talá
lunk grafitos rétegeket is, a melyeknek váladék lapjai helyenként nagyon 
calcitosak, savval élénken p e z s e g n e k  és itt-ott csinos, vörösszinü, lencse
alakú barnapát kristálycsoporttal vannak fedve.

A jobb feltárásokban több helyütt tisztán látni, hogy a rétegek álta
lában EENy— DDK-re csapnak és KEIv-re (4— 5 óra felé) dőlnek 35— 50 
fokos hajlással. A csapásra nézve nem igen van eltérés, de a dőlési irányra 
nézve többször zavarba hoz az, hogy igen jó elvállási lapok mennek a dőlés 
irányára merőlegesen nyugat délnyugat felé, sőt egy helyütt még a csillá
mokat is ebben az irányban találtam ellapúlva. A nagy palabányában 
azonban a különböző színű rétegek világosan mutatják, hogy az igazi dőlés 
a keleti. Nagy csúszásokat és kisebb vetődéseket is látunk ezen nagy bányá
ban. Ezen települési irány egészen jól megfelel a hegység éjszaki részében 
lévő településnek, sőt a mi több, a nagy bányában lévő grafitos pala egye
nesen azon irány felé csap, a melyben Nagy-Toronya mellett a növény- 
maradványokat is tartalmazó grafitos és anthracites sedimentek előfordul
nak. Ezek alapján valószínűnek tartom, hogy a Pilishegy nyugati lejtőjén 
levő palæozoos sedimentek a carbon sistémába (Culm) tartoznak. Maga a 
kőzet is nagyon hasonlít azon dobsinavidéki culmpaláklioz, a melyben 
kövületeket is találni.

Nem hagyhatom említés nélkül azt, hogy a Kis-Káté éjszaki lejtőjén 
levő kőfejtőben, Szemebe József úr birtokán, olyan sok muskovitot tartal
mazó agyagos, quarz os sediment van, a melyben diónagyságú és nagyobb 
teljesen legömbölyödött conglomerátok fordulnak elő, a melyek valami 
nagy folyó által hurczolva kophattak ennyire le.

Ezen agyagos homokkőből készített vékony csiszolatban arról győződ
tem meg, hogy legtöbb a nagy kristályok között a muskovit, a melynek 
hosszú vékony, hajlongó, összekuszált, összegyűrt lemezei általában véve 
egy irányba vannak elhelyezve, de találunk azért lemezeket, a melyek ezen 
főiránynyal derékszögletet képeznek. A muskovit után következik mennyi
ségre nézve a quarz. A quarz szögletes kisebb-nagyobb, csak ritkán legöm
bölyödött szemeket alkot, a melyek vagy egy negyedét foglalják el a láttér
nek. Vannak benne összezúzott szemek is, a melyek polarizált fényben 
nem sötétednek egyszerre egész terjedelmükben. Van benne végül nagyon 
kevés, többnyire erősen kaolinos oligoklas, a melynek vékony ikerlemezeit 
már csak bajosan lehet felismerni és elvétve nem iker földpátmaradék, tán 
orthoklas.

Ezen nagyobb kristályszemek a cbromogen elemek oxydálási és 
hydroxydálási terméke által zöldes sárgára festett, alapanyagféle részbe 
vannak beágyazva, a mely a maga részéről szintén csaknem egészen át van
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kristályodva és csillámfele, hajlongva egymásba szövődő, egy közösen söté
tedő mikrokristályokból áll.

Hypersthen-andesit (Labradorite, Fouqué).

A Pilishegy kúpjának andesitje, daczára annak, hogy csupán csak 
gyeppel van elfedve, még sincsen sehol jól feltárva. Kőfejtő nincs benne, 
meztelen sziklák hiányoznak, legfeljebb egy lábnyi tüskék állnak ki itt-ott 
a fűből, vagy pedig még kisebb szabadon álló görgetegekként találjuk a 
lejtőkön.

Nagyobb számmal gyűjtöttem példányokat a nyugati kúppár nyugati 
lejtőjén és a keleti kúpocska tetején. Nagyjából ezek hasonlítanak egymás
hoz. Színük sötét szürke, a mállottakó világosabb szürke. Mindkét kúpon 
vannak tömör, valamint likacsos féleségek is ; mindkét kúp andesitjében 
találunk elvétve olykor igen nagy quarzszemeket, a melyek kétségkívül a 
palseozoi quarzconglomerátból kerültek belé. Közös a két kúp kőzetére 
nézve az is, hogy sok helyütt szép, némelykor eléggé vastag hyalith-kéreggel 
vannak burkolva. A nyugati lejtőn a görgeteg között vörös jáspis darabot is 
találtam, a mely éppen úgy mint az andesit, vastag hyalit-kéreggel van 
borítva.

Ezen közös tulajdonságokon kívül, a melyeket már szabadszemmel 
láthatunk, sok egyéb hasonlatosságot árúi el a mikroszkóp is ; de ezek mel
lett találunk azután olyan lényeges különbségeket a két kúp andesitja 
között, hogy czelszerúnek tartom külön írni le őket.

A  nyugati kúp hypersthen andesitje (Labradorite, Fo’tqué).

A nyugati kúp nyugati lejtőjén lévő tömör, valamint likacsos ande- 
sitok nagy része már szabad szemmel üvegesnek (semivitreux) látszik kis 
fokban.

a) A tömör fajtát finoman porpliyrossá teszik a félig üveges alapanyag
ból kivált, középmérték szerint 3— 4 mm átmérőjű földpát-szemek, a 
melyek sokszor földpát-csoportokból állanak. Figyelmes vizsgálás mellett 
pyroxen-szemeket és csoportokat is látunk már szabadszemmel, de színük 
hasonló lévén az alapanyag színéhez, nem tűnnek olyan jól fel, mint a 
földpátok. Ezek képezik javarészben a föld gyomrában, tehát az eruptio 
előtt képződött kristályokat, az úgynevezett első kristályodási idő ásványait.

A pyroxenek kezdették meg a kristályodást. Hogy ezek csakugyan a 
kitörés előtt képződtek, azt fényesen mutatja a nem csak ebben, hanem 
minden pilishegyi andesitban látható összetört darabok, van ezenkívül 
benne számtalanféle mechanikai eltorzulás is. A pyroxenek úgy mennyisé
gükét, valamint fejlettségüket tekintve, nagyon mögötte állanak aföldpátok-
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nak. A hypersthenek vannak túlnyomó számmal ; egyhajlású augit az első 
kristályodási időből csak nagyon gyéren fordul elő.

A hypersthenek is rendesen le vannak gömbölyödve, le vannak oldva 
felületükön és nem ritkán bastitosodott, apró augitokból álló vékony keret 
fogja őket körül. Pleochroismust a kellő vékony hypersthen-metszeteken 
(0,03 mm) nem tapasztalunk. Némelykor csoportosulnak, sőt egy, a hosszú 
átlós dóma szerint összenőtt ikert is láttam.

Augit nagyon kevés és rendesen apró fordúl elő a metszetekben, úgy 
hogy e tekintetben közeledik az eruptio után képződött augit-mikrolithok- 
hoz. Találtam közöttük eltorzult keresztalakú ikerféle összenövést (ext. 38°), 
a melynek karjai mind el vannak görbülve.

A pyroxenekkel egyidőben kristályodtak a nagyobb földpátok is. 
Többnyire ikrek ezek az albit törvén)7 szerint nem sok ikerlemezzel ; elsö- 
tétedésük leggyakrabban a bytownit sorozatának felel meg. Nem nagyon 
tiszta az elsötétedés, mert a földpátok az erős mechanikai hatásoknak vol
tak alávetve : össze vannak gyúrva, törve, a hosszabbak meggörbülve, sok
szor minden kristálytani orientatio nélkül halmozódnak egy csoportba. Az 
első időből származó földpát-kristályok is különböző nagyságúak, vannak 
közöttük apróbbak, a melyek már a mikrolithokhoz közelednek. Sok földpát 
magjában üvegzárvány van.

A lángban Szabó tanár úr módszere szerint, négy megvizsgált külön
böző csoportból való szem egymáshoz hasonlóan viselkedett ; ennek közép
eredménye a következő :

I. Na 3— 2, K 0, Olv. 1— 2 ; II. Na 3, K 0. Olv. 2— 3; kelleténél 
kisebb szem víztiszta gömbbé olvad; III. Na 3, K 1.

Minthogy a lángkisérleti és optikai eredmények között egy kis eltérés 
észlelhető, a mit egyébként a földpátok üvegzárványa és az üveges alap
anyagnak a földpátokétól különböző viselkedése egészen jól megmagyaráz, 
még egy harmadik módon is iparkodtam meghatározni a nagy földpátokat. 
Több kiválasztott földpátszemet összetörtem és az így kapott, a jó hasadási 
irányok (oP és ooP oo) szerint való porszemeket vizsgáltam meg optikailag. 
Azon lemezkék, a melyeken ikerösszenövés nincs, a melyek tehát a ooPoo 
(0 1 0 ) szerint hasadtak, convergens fényben egy optikai tengelyt mutatnak, 
de ferde helyzetben. Eg)7 ilyenen azt is megmértem, hogy a oP (001) szerint 
való jó hasadási iránytól 32°-ra sötétedik el parallel poláros fényben. 
Mindez szintén bytownit sorozatú földpátra vall. Ezt mutatja a legtöbb, de 
akadtam olyanra is, a melynél az egy optikai tengely egészen a látótérre 
esik, a mely tulajdonság tehát anorthit földpátra vall. Vannak továbbá 
olyan lemezek is, a melyeknek tengelypontja egyáltalában nem jelenik meg 
a látótéren, hanem csak a fekete liyperbolák láthatók, ezek labradorit- 
sorozatú földpátok lemezei.

Az első kristályodási időből származnak részben a spinellidek cso-
(155)
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portjába tartozó fekete kristályos szemek. Nem nagy mennyiségben fordul
nak ezek elő és egyenlően látszanak elosztva az egész kőzetben. Nem mind 
átlátszatlanok ezek, vannak közöttük, a melyek szélükön 0,08 mm vékony 
csiszolatban barnás színnel áttetszők kezdenek lenni, helyenként meg zöl
des festés van körülöttük. Ezek alapján chromitra gondoltam, a mit meg
erősít az is, bogy ezek nagy része tömör sósavban sem oldódik.

A második időben, vagyis a felszínen kristályosodott ásványokra 
térve át, a pyroxen-mikrolitbok között van augit, valamint hypersthen is ; 
augit-mikrolithok veszik körül részben az első időből való, megrongált 
hyperstheneket is.

A loldpátmikrolitbok között vannak nagyobbak, vastagabbak, a melyek 
többnyire kettős ikerből állanak, 2 0 ° körül sötétednek (16— 26°); vannak 
továbbá vékony tűk, a melyeket csak igen erős nagyításnál látunk, a melyek 
kisebb szöglet alatt (6— 14°), sőt némelykor egyközösen sötétednek. Harán- 
tul metszve a földpát-tűk apró négyzetalakúak. Labradoritok nagyobbára 
ezen földpát-mikrolithok, a melyek után az ilyen kőzeteket «labradorit»- 
nak nevezi a franczia iskola ; de a legapróbb, legvékonyabb egyközösen 
sötétedő tűk az andesin sorozatba tartoznak. Földpát-mikrolitbok képezik 
az üveges alapanyagból kivált mikrolithok legnagyobb részét.

A legutoljára megszilárdult üveges alapanyagról kell még szótanom. 
Csupán csak mikroszkóppal látjuk, bogy az üveges alapanyag tulajdon
képen kétféle szinti : zöld és barna sávok hullámos egymásba szövődéséből 
áll. A barna rész kevéssel több, mint a zöldes és az üveges alapanyag 
több, mint a belőle kivált mikrolithok. A földpát-mikrolithok egyformán 
épek mindkétféle színű alapanyagban, a színkülönbséget az okozza, bogy a 
sárgás zöldes részben az alapanyag a chromogen elemek hydratatioja követ
keztében zöldre van festve és az augit és hypersthen-mikrolithok, részben 
bastittá alakultak. A zöld részben több a kristályos kiválás, helyenként az 
amorf alapanyag is nagyon gyenge kezdődő polározást árul el.

Az üveges alapanyag az ő mikrokristályos képződményeivel egyetem
ben ezeket mutatja a lángban : I. Na 2— 3, K 0, Olv. 3., II. Na 2— 3, K 0. 
Olv. 4., barna, külliólyagos felfúvódva nincs. III. Na 3— 4, K 3.

P etrik  L. tanár szives volt kérésemre a Pilishegy nyugati kúpjának 
éjszak-nyugati lejtőjéről származó üveges labradorit kőzetet megelemezni ;* 
az eredmény a következő :

SiO  ̂ .. — ........... 59,52
A1203 ... ......... 20,18
FeO .................. ... 6 ,6 8
CaO ... ... ... 6,81

* Legyen szabad szivességeért e helyütt is köszönetét mondanom.
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MgO . ... ... ... 1,34

r-y 0 1 1,26
Na20 ... ... ... ... 2,82
Égetési veszteség... 1,77

100-38

AIII-ik táblán közölt 2mikrofotografia elseje, melyeket H ala váts Gyula 
osztály-geolog úr szívességének köszönök, ezen üveges kőzetről van véve.

b) A nyugati kúp lejtőjén gyűjtöttem likacsos andesitet is, a mely 
sok szempontból igen nevezetes kőzet. Félig üvegesnek találjuk alapanya
gát, melyben szabad szemmel nézve pyroxenek és földpátok és ezek halmazai 
vannak porphyrosan kiválva, csakhogy a földpátok felületükön mintegy 
beolvadva látszanak az alapanyagba, az által, hogy a földpátoknak belső, 
zárványos magvai fehéreknek tűnnek föl, míg külső üveges, tiszta, szaruféle 
burkaik átmenetet látszanak képezni a barna alapanyagba.

Egyik nevezetessége ezen kőzetnek, hogy üregeiben itt-ott csinos 
barytkristályok és kristálycsoportok vannak kiválva. A kristálykák alakja 
oszlopos. Az oszlopos megnyúlás a rövid tengely szerint van. A legnagyobb 
oszlopkák hossza 4 mm, szélessége a/* mm, mindkét végükkel az üreg falai
hoz ütköznek. Optikailag a rhombos rendszer követelményeinek megfelelnek.

Az anyag nagyon csekély volta miatt részletes vizsgálatokra nem telt 
belőle. Optikai tulajdonságairól úgy győződtem meg, hogy egy apró sze- 
mecskét összezúztam és az így kapott port mikroszkóppal megvizsgáltam. 
Többnyire téglaalakú táblácskákból áll ezen por; a melyen tisztán látni a 
tégla oldalaival egyközösen menő, egymásra derékszögű jó hasadást. Az 
elsötétedés ezen jó hasadási irányokkal egyközösen következik be. Conver
gens fényben az optikai tengelyek síkját mindig a positiv jellegű hasadás 
irányában találjuk. A vastagabb lemezeken az egyik optikai tengely fekete 
vonalán kívül színes gyűrűket is látunk, a melyeknél ;  < u . Ezen fekete 
vonal a baryt optikai tengely szögletének kicsinysége ( + 2 V = 35°) miatt 
nagyon mereven halad át a látótérén. A lemezek legnagyobb része nem 
a jó hasadási irányok szerint vált el a porrátörésnél, mert a kétféle jó hasa
dási irány derékszöglet alatt látszik a lemezeken , csak kevés olyan, a legjobb 
hasadás szerint képződött lemezt találunk, a melyen közel 74°-os rhombos 
mezőket alkotnak a hasadási irányok. Az összehasonlítás végett összetört 
budai baryt is egészen megegyező tulajdonságokat árult el.

Vegyelemzésre az anyag csekély volta miatt gondolni sem lehetett, 
de a báriumot tisztán fel lehet ismerni az által, hogy a lángot erősen és 
tartósan zöldre festi, spektroszkóppal pedig látjuk a sok zöld- és narancs
színű vonalat.

Kérésemre Mblczek Gusztáv úr utólagosan szives volt megmérni e 
kristálykákat ; az eredményt a következőkben közli •
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«A megvizsgálás végett átadott kristálytöredékek hosszúkásán hatszö
ges keresztmetszettel bírnak és ezen látszólag 2 simmetriasíkkal. A lapok 
közül 4 együvé tartozó fényes és 2 nagy uralkodó homályos.

Ez utóbbiakra fektetve a kr-okat, mikroszkóp alatt a rhombos sim- 
metriának megfelelő rajzokat látni rajta és erre a felületre normálisán 
menő prizmás hasadást, melynek tompa szöge a kristályok hosszasági ten
gelyének végén van (kbelől 74°). Egyszersmind látni, hogy a kr-ok egyének 
és a hosszú élekkel sötétednek el.

Mérés alkalmával alkalmam volt konstatálni, hogy a domináló egye
netlen felületű és az apró lapok (keresztmetszetben) csakugyan simmetria- 
lapok (9Ö°-os hajlásúnk) ; a prizmás formák egymással képezte szög pedig 
összesen G élen mért középértéke 74° 58', a nagyobb kristályon a 3 élen 
mért szög középértéke 74° 36 Va', s így ez a forma a barytnak normális 
brachydomája P dó {011 j (Miller állítása) mely formára nézve (011) : (011) =  
74° 36. Ez után tehát a domináló széles lapok a bázis {001 ’ lapjai, a mit 
különben a goniometeren is lehetett konstatálni, mert daczára egyenetlen 
felületének, az egyes hasadási lapocskák párhuzamossága következtében 
relatíve igen jó reflexet adott.

A megmért formák tehát ezek

{001} =  oP 
{ 0 1 1 }  =  P ö ö  
{010} =  ooPÖÖ"

Egy másik nevezetessége ezen likacsos labradorit-andesitnek az, hogy 
egy diónagyságú zárványféle rész van benne, a mely elmosódó határral 
megy át a bezáró kőzetbe, de azért úgy szerkezete, valamint ásványai és 
vegyalkatára nézve is lényegesen különbözik a bezáró kőzettől. Találunk 
ezen foltban legömbölyödött összehasadozott quarzszemeket, a melyek 
nyilván a palæozoos sedimentekből származnak,*

A labradorit-andesitben is meglévő basikusabb földpátokon kívül a 
zárványféle részben találunk oligoklás sorozatút is. Ezek le vannak göm- 
bölyödve és nagyon sok vékony ikerlemezből állanak. Lángban a követ
kezőképen viselkednek : I. 4, 0, 4 zavaros, zománczos ; II. 4, 0, 5 megtisz
tult belliólyagos üveggömb ; III. 5, 2— 1.

A quarzszemek mellett némelykor füstquarzhoz hasonló apró obzi- 
diánszemeket találunk, a melyek vegyalkata a lángkisérleti viselkedésből 
következtetve, lényegesen különbözik az andesit félig üveges alapanyagától,

2*'!2

* Itt említem meg, hogy a nyugati labradorit-andesit lejtőn lévő homokban 
is sok lekopott, összetördelt quarzszem van, a melyek szintén a palæozoos sedimen
tekből származnak, de találunk benne bipyramisos, néha kissé legömbölyödött szeme
ket is, a melyeknek már a lávában kellett újra kikristályosodniok.
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ugyanis egy ilyen, kicsiben is barnaszinű szem lángban ezt mutatta :
I. 3— 4, 0, 4 szivacsos, külliólyagos ; III. 4, 3— 2. A sok káliumból és a 
többiekböl is azt következtetjük, bogy ezen apró üvegfoltok vegyalkatukra 
nézve is inkább az obsidiánnal egyeznek meg, mint ezen andesit félig üveges 
alapanyagával.

Ezen körülmény tisztán mutatja, hogy a kőzetek vegyalkatuk és ásvá
nyos összetételükre nézve hirtelen megváltozhatnak még egy kézi példány
ban is. Olyan tény ez, a mi a sommás vegyi elemzések értékét sok esetben 
nagyon leszállítja.

Vékonymetszetbe is került ilyen különböző színre festett üvegfolt ; 
benne nagyon vékony, kettős határvonalú, meghajolt, rövid trichites kép
ződmények vannak, a melyek ott, a hol elbomlanak, zöldes szürke, piszkos 
hólyagos pálczává fúvódnak fel. Ezen trichitek sötét-barna, csipkés határú 
üveghői nyúlnak ki világos harna üvegbe. Van ezeken kívül csaknem egé
szen fekete színű, szürkén pontozott üveg is, a melyből igen hosszú, 
tűalakú, 6— 8° alatt sötétedő földpát-mikrolithok állanak ki.

Hypersthent és spinellideket, (chromitfélét is) találunk ezen zárvány
szerű részben helyenként. Ezek hosszú sorokat és sorhalmazokat is alkot
nak és sokszor össze van szövődve a földpáttal és hypersthennel, úgy hogy 
csupán csak a zöldes spinellideknek van kristályos alakjuk. A körültük 
lévő hypersthennek színe zöldes szürke, úgy látszik, hogy ez is kontakt- 
képződmény.

Lényegesen különbözik ezen zárványszerű rész a bezáró andesittől az 
elsorolt ásványos elegyrészeken kívül az által is, bőgj7 nincs üveges alap
anyaga. Egészben véve inkább gránitos, hypidiomorph szerkezetű. Az obzi- 
dianféle üvegszemek csak egyes foltokat képeznek a többi ásványsze
mek között.

De lássuk magát a bezáró andesitot. A pyroxenek közül ebben is több 
a hypersthen mint az augit. Sok hypersthennek végei le vannak oldódva. 
Általában nem jó kristályok és némelyekben légbuborékos üvegzárvány van. 
Sokszor —  valamint a földpátok, úgy a hypersthenek is —  nagyobb halma
zokká csoportosulnak. Egyik 0,04 mm vastag csiszolatban a hyperstbenek 
gyengén pleochroosak és pedig c (nR) =  világos zöld, b (nm) =  zöldes sárga, 
a (np) =  vöröses sárga. A közönséges hypersthéneknél a =  barnás vörös, 
b pedig vöröses sárga szokott lenni. A hypersthenben chromitszemet is látunk, 
helyenként pedig foltonként bastitosodni kezd. Erős külső behatásra mutat 
az, hogy a hypersthen belsejében szálka alakú részletek vannak, a melyek nem 
sötétednek egyszerre a hypersthen többi részével és egyközösen az oldalakkal 
és poláros színük elmosódva megy át a normális, bezáró hypersthen részletbe.

Egy olajbarna áttetsző hyperstbenszemet lángkiserletileg is megvizs
gáltam a következő eredménynyel : I. Na 1, K 0, Olv. 0— 1 ; II. Na 1, K 0, 
Olv. 0— 1 ; III. Na 1— 2, K 1— .0

2 3 3
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Augit kevés van, szélein összerepedezett, legömbölyödött, sokszor 
igen zavartan sötétedő ikreket alkot ; több szem teljesen szét van nyomva.

Az első kristályodási időből származó földpátokról általában az áll, 
a mit a tömör andesit megfelelő földpátjáról már említettem. Az albittör- 
vény szerint képződött ikreken sokszor látjuk a periklin törvényt is. A zónás 
szerkezetű földpátnál a belső mag nagyobb szöglet alatt sötétedik, mint a 
külső keret és a lapok által bezárt szögletek is különböznek a külső és belső 
részben ; ennek oka az, hogy legelőször a legbázisosabb földpát válik ki és 
a kristályodás által a magma mindinkább savanyúbb lesz. Hogy a bytownit- 
sorú földpátokon kívül anorthit is van jelen, arról nem csupán az optikai 
módokon —  a nagy elsötéted esi szöglet, a földpát hosszában positiv és negatív 
charakter, a hasadási lemezeken az egyik optikai tengely kiléjjése alapján -— 
győződtem meg, hanem lángkisérletileg is, mert egyik szem a lángban 
mutatott I. Na 2, K 0, Olv. 0-— 1 ; II. Na 2, K 0, Olv. 0— 1 ; III. Na 3, 
K 0— 1.

Spinellidek valamivel nagyobb számmal vannak ezen kőzetben, mint 
az előbbeniben. Ezek egy része valószínűleg chromit, mert soknak széle, 
daczára annak, hogy a kőzet likacsossága miatt 0,03 mm-nél vékonyabb 
metszetet nem tudtam kapni, barnás színnel áttetsző kezd lenni és tömör 
sósavban nem oldódik. Az apró szemeken és megnyúlt pálczikás képződmé
nyeken kívül vannak benne nagyobb csoportok, sokszor sajátságos, elágazó 
bizarr alakkal. Körülöttük némelykor szennyes, zöldes barna foltok vannak, 
valószínűleg a hydratatiónak eredményeként. Kevés vörös folt és sáv 
(hámatit) is látszik ezen kőzetben, talán amagnetit bomlási terménye.

Az eruptio után képződött pyroxen-mikrolithok sokkal nagyobb 
számmal vannak, mint a nagy pyroxenek. Nevezetes dolog, hogy ebben a 
hypersthentűk uralkodnak határozottan, az augitszemek csak nagyon alá
rendelve fordulnak elő. E kétféle pyroxen-mikrolithok alakjukra nézve is 
lényegesen különböznek egymástól. A hypersthen-mikrolitliok hosszú, 
tüalakú képződmények, éles határral bírnak és a legkisebb földpát-mikro- 
lithoknál valamivel nagyobbak, harántúl metszve igen tiszta, többnyire 
nyolczszögletü pontocskákat alkotnak, a melyeknél az oldalas véglapok 
erősebben vannak kiképződve, mint az oszlop lapjai. A hypersthen-tükhöz 
gyakran magnetit-pont tapad. Az augit-mikrolithok többnyire pontszerű 
képződmények, a melyeknek soha sincs olyan éles határuk, olyan szabályos 
alakjuk, mint a hvperstheneknek.

Hypersthen-mikrolitli bőven van az üveges alapanyagban, de még ennél 
is több a földpát-mikrolith, a melynek nagyobb fajtái többnyire lépcsős cso
portokká egyesülnek. Vannak ezenkívül nagyon vékony, magános tüalakú 
földpát-mikrolithok, továbbá kezdetleges lemezkék az ismeretes villa- vagy 
újjszerü végződéssel. Földpát-mikrolithok harántúl metszve sokszor szabá
lyos négyzetkéket adnak. Elsötétedési viszonyaikból ezeknél is azt kell
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következtetnünk, hogy nagyobbára labraclor-fölclpátok, hogy tehát a kőzet 
«labradorit» a franczia nomenklatura szerint.

Trichitszerűen egy irányba sorakozott rövid fekete pálczikákat is 
találunk a barna, üveges alapanyagban ; némelykor ezek nem hoszszuk sze
rint, hanem keresztbe állva sorakoznak úgy, hogy egyik az egyik oldalon, 
a mellette lévő a másik oldalon áll ki. Vannak esetek, a midőn ezeket 
valóságos trichitszálak kötik össze. Olyan képet nyújtanak ezek, mintha 
valami mágneses erő gyűjtötte volna össze az apró képződményeket. 
Immersioval nézve egyik végükön vonás módjára kihúzott, apró vöröses 
barna foltocskákat és sávokat is találunk az alapanyagban.

Az amorph, üveges alapanyag a benne lévő mikrolith okkal együtt 
valamivel többet, mint az egész kőzetnek felét teszik ki. Lángkisérleti visel
kedése a következő : I. Na 2, KO, Olv. 3, szürkés fehér, fekete pontos szem; 
II. Na 2— 3, K 0, Olv. 4 szürke, külhólyagos gömb ; III. Na 3-—4. K 2— 3.

A  keleti kúp augit-mikrolithos hypersthen-andesitje (labradorit).

A Pilishegy tetejéről származó andesit makroszkoposan nézve a követ
kezőkben különbözik a nyugati lejtő most leírt andesitjától : a) jóval söté- 
tebb barna szinű, b) nem félig üveges, c) földpátja rendkívül apró, sokszor 
vöröses szemecskéket alkot, csak elvétve akad benne egy-egy nagyobb 
sárgás-vöröses szem.

Ha az ásványokat a képződési idő szerint irom le, a nagy quarzsze- 
mekröl kell legelőször szólanom, a melyek minden kétséget kizárólag a 
palæozoi sedimentekből kerültek az andesitbe. Nagyon gyéren fordulnak 
ezek elő, szögletes, összerepedezett szemeket alkotnak, a melyek közül 
egyiknek legnagyobb átmérője 1 cm. Vékony csiszolatba quarz nem is került.

Az andesit magmájából a föld gyomrában legkorábban kezdettek 
kristályodni a pyroxenek. A földpátba bezárva is találunk hypersthent. 
Hypersthenek nincsenek nagy számmal és a mi van, sem tartotta meg kris
tályos alakját, szét van nyomva, sokszor nyúlványokban, czafatokban vég
ződik és kivétel nélkül augit-mikrolithokból álló keret veszi körül őket. Az 
első kristályodási idejű liyperstheneket környező ezen második kristályo- 
dási időből származó augit-mikrolithok részben szemeket, részben pálczi
kákat alkotnak és ezen utóbbi esetben a keret nagyobb része gyakran 
egyenlő orientálású pálczikákból áll. A hypersthenekben zárványként alap
anyag-magot, vagy sötét barnás, vörös hámatitot, magnetitot, találunk.

Vannak benne kisebb hypersthenekből álló csoportok is. Ezeknek 
csak közös külső szélén van meg az augitkeret. A csoportosodás tehát még 
a föld gyomrában történt.

Augit az első kristályodási időhői nagyon ritka ezen kőzetben.
A nagy földpátok rendesen többszörös, de nem sok lemezből álló

( 161)



SZADF.CZKY GYULA :

ikreket alkotnak. Az albit és periklin törvényt gyakran látjuk együtt ; 
némelyik zónás szerkezetű és azon érdekes jelenséget árulja el, hogy a külső 
zónában a különböző kristálylapoknak megfelelően különböző gyorsasággal 
történt a növekedés és ennek megfelelőleg a zóna különböző oldala külön
böző vastagságú, továbbá, hogy a külső réteg kevesebb kristálylapú alakot 
ad, mint a belső kristálymag. Optikai viselkedésük alapján bytownit- és 
anorthit-sorozatuaknak kell őket tartanunk. Vannak közöttük hoszszuk sze
rint negativ és positiv charakterüek is. Zárványként hypersthent, továbbá 
üveges, sötétbarna alapanyagot és némelykor benne spinelloideket találunk. 
Némelykor hámatit, limonit sávok járják át, ettől származik a makroszko- 
posan sárgás színe. Lángban ezt mutatta : I. Na 2— 3, K 0, Olv. 2, fehér 
lett; II. Na 3, K 0, Olv. 3— 4 tiszta; III. Na 3, K 0— 1.

Spinellidek nem nagy mennyiségben vannak ezen kőzetben az első 
kristályodási időből. Csak elvétve találunk egyes nagyobb fekete magnetit- 
szemet az alapanyagban és cliromitféle zárványt hyperstlienben és földpát- 
ban. Foltonként azonban találjuk nagyobb mennyiségben is földpáttal és 
pyroxennel szemcsésen elegyedve', hypidiomorph szerkezettel. Tán contaetio 
termékei ezek.

Az áttörés után, a második időben nagyon kedveztek a viszonyok a 
kristályodásnak, mert az alapanyagban a mikrokristályok raja között alig 
maradt vissza egy kevés üvegbázis. Már ez is lényeges különbség ezen és a 
nyugati kúp kőzete között ; de sokkal nagyobb az, a mi a pyroxenek fajtáira 
és a kristályodási sorrendre nézve áll. A pyroxenek közül u. i. az augit- 
mikrolithokat találjuk igen nagy számban és nem hypersthen-mikrolithokat, 
mint az előbbeniben találtuk ; a kristályodás egymásutánját tekintve pedig 
úgy látszik, hogy nem a földpát-mikrolithok váltak ki utoljára, hanem 
eltérve az általános szabálytól, az augitok. Itt tehát azon ritkán előforduló 
kőzettel van dolgunk, a melynek mikrokristályai gyenge fokban ophytos 
szerkezetűek. Ebből arra következtethetünk, hogy a láva kihűlése itt lassan 
történt. Ezen következtetés mellett szól az előfordulási viszony is, hogy 
ezen labradorit-andesit láva nem igen folyt le a felületen, mert a föltóduló 
tömeg nagy részben fedve van a palæozoi sedimentek által.

Az alapanyag az ő mikrokristályaival elég jól, közbülső kristályok 
nélkül különül el az első időben képződött nagyobb kristályoktól és az 
egész kőzetnek felénél valamivel nagyobb részét teszi ki. A mikrokristályok 
nagyjából egy irány felé tartanak, de hogy jó fluidal szerkezetet mutatná
nak, azt még sem lehet mondani.

A földpát-mikrolithok vannak benne legnagyobb számmal, csak egyes 
kisebb foltok vannak, melyekben az augit-mikrolithok is nagyon felszapo
rodnak. A földpát mikrolithok általában megegyeznek a már leírt andesitok 
(labradoritok) földpát-mikrolitlijaival és legnagyobb részben labrador-soro- 
zathoz tartoznak.

236
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Hypersthen-mikrolith csak alárendelten fordul elő a sok augitszem 
és oszlopalakú mikrolith mellett. Ez azon kőzet, a melyben legtöbb augit 
fordul elő ; ezek éjiek, külső részükben némelykor sok apró magnetit sze- 
mecske van. Némelykor földpát-lemezkóket közre fognak és alakjuk elárulja, 
hogy legalább is részben a földpát-mikrolith ok után váltak ki.

A mikrokristályok között helyenként visszamaradt egy kevés amorph 
üveg, a mely színére nézve közönséges fényben hasonlít az augitokhoz, de 
különbözik az által, hogy benne pontszerű apró kiválások látszanak, a mi 
az augitból hiányzik. Az alapanyagnak nagy kálium- és nátriumtartalma es 
az ezzel összefüggő könnyű olvadása tűnik ki a lángban : I. Na 3— 2, K Ü, 
Olv. 4. (fekete nem likacsos üveggömb); II. Na 3, KO, Olv. 5 ; III. Na 
4— 5, K 2-— 3. Ez is mutatja, hogy a kristályodással mindig savasabbá válik 
a visszamaradt alapanyag.

Petrik L. tanár szives volt ezen kőzetet is megelemezni, a mely szerint 
van benne :

SiOa ... ... _  ... 55,19
A1A ...............- 20,24
F e O ........... ........... 8,18
CaO ... ... ... 8,68
M gO... ... ... ... 4,97
K20  ........... ... 0,27
Na20 ... ... ... ... 1,83
Égetési veszteség_ 0,79

100,15

H alaváts Gyula osztály-geolog lir pedig m ikrofotografiai felvételeivel 
kötelezett le, a melyek egyike (L. a III-ik táblán II.) ezen kőzetből való.

2. Egy likacsos labradorit-andesitet is részletesen megvizsgáltam a 
Pilishegy keleti kúpjának tetőkőzetéhől. Ezen hyalith-kéreggel fedett, 
barnás szürke színű kőzet szabad szemmel nézve sokkal világosabb szürke 
színű, mint az előbb leírt, és kissé elváltozottnak látszik. Likacsai egy 
irányba vannak kihúzva.

M ikroszkóp alatt hasonlít az előbbeniekhez és pedig közeledik tulaj
donságaira nézve a nyugati kúp töm ör labradorit-andesitjéhez.

Az erős mechanikai hatás minden első idejű kristályán látszik.
A pyroxen általában véve kevés benne, de helyenként nagyobb cso

portokba gyűlik és pedig a hypersthen.
Van hypersthen-csoport, a mely közönséges fényben egyetlen nagyobb 

szemnek látszik, de jiolarizált fényben úgy találjuk, hogy hat különböző 
helyzetű hvpersthenből áll. Ezek egyikében rhombos, vagy hatszöges apró 
üvegzárványkák vannak szigorúan egy irányba rendezkedve hossztenge
lyükkel. Csaknem minden üvegzárványkában van egy-egy légbuborék.
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Augit csak igen gyéren fordul elő, mindössze egyetlen augitiker töredéket 
találtam benne, a rendes ooPoo (100) lap szerinti ikerképződéssel. A pyro- 
xenek részben bastitosodva vannak.

A földpátok nagyobbak, mint az előbb leírt tömör andesitban, legna
gyobb átmérőjük 1— 2 mm; szabad szemmel nézve nem fényesek, albit és 
periklin törvény szerint vannak az ikrek összenőve és a bytownit és anorthit 
sorozatba látszanak tartozni. A lángkisérlet inkább labradoritra vall, de ez 
talán a mikroszkóppal tisztán kivehető sok üvegzárványnak a következmé
nye. Több lángkisérlet közép eredménye ez : I. Na 2— 3, ív 0, Olv. 1— 2 : 
II. Na 3, K 0, Olv. 3 ; III. Na 4, K 1.

Apró és nagyobb magnetit-szemek elég nagy számmal vannak benne, 
valamint barnás áttetsző szélű cliromit-szemecskék is.

A második idő kristályait tekintve, ezen kőzet eltér a keleti kúp tömör 
andesitjétől és inkább a nyugati kúp tömör andesitjéhez hasonlít.

A pyroxen-mikrolithok között ugyanis már nincs oly sok augit, mint 
az előbb leírt kőzetben volt és ezen labradorit eg}’ál tálában nem közelít 
az ophytos szerkezetű lábradoritelihez. A pyroxenek bastitosodva van
nak sokhelyütt. A nagy hyperstheneket környező augit-mikrolith-keret 
hiányzik.

A földpát-mikrolithokra nézve sincs új dolog. Nagyságra és az elsöté- 
tedés fokára nézve ezek is kétfélék. Nagyobbára a labradorit-sorozatba 
látszanak tartozni. Vannak közöttük villás végződésű mikrolithok, továbbá 
két egyénből álló tűalakú ikrek is. A legvékonyabbak, legutoljára képző- 
döttek között vannak andesin-sorozatúak is, a melyek egyközösen, vagy 
közel egyközösen sötétednek ; tehát ezen kőzet már átmenetet képez a 
labradoritek csoportjából a valóságos andesitek csoportjába. Andesin termé
szetűek az alapanyagot képezni látszó fehéres elüvegtelenedési foltok és 
sávok is.

Ezen kőzetben haladt legtovább a kristályodás, mert amorph üveges 
alapanyagot egyáltalában nem találni benne és valószínű, hogy a fehé
res földpátszerű foltok az eredetileg megvolt üveg devitrificatiója által 
keletkeztek. Ezen egészen átkristályosodott alapanyag mutat a lángban 
legkevesebb alkáliákat és valamivel nehezebben is olvad, mint a töb
biek : I. Na 2— 3, K 0, Olv. 2 ; II. Na 2— 3, K 0, Olv. 2— 3 ; III. Na 
3— 4, K 2.

A már feljebb említett bastitos elváltozásán és az üveges alapanyag
nak földpátféle devitrificatióján kívül szép, többnyire legyező alakban cso
portosult tridymitet kell még megemlítenem az utólagos képződmények 
között. Barnás színű, amorph, tán opálanyagba vannak ezek beágyazva 
egyes likacsok falán. Sárga limonitos foltok is vannak ezen kőzetben.

(164)



A PILISHEGY NAGY-BARI MELLETT.

Obzidián (marekanit).

Egyik nevezetessége a Pilishegynek, hogy meztelen tetején és lejtőin 
nagyon sok obzidián darabkákat találni, a melyekkel helyenként kevés 
rhyolith-kavics és quarz szem is előfordúl.

Az obzidiánok rendesen hosszúkásak, hoszszuk általában véve 1— 2 
cm. Megnyúlásuk irányában figyelmes vizsgálásra nagyon merev, tökéletes 
rétegzettséget látunk, a mi a fekete üvegben levő egy-egy világos szürke 
elüvegtelenedett sáv, vagy pedig légbuborékos rész által van alkotva. Sok
szor legömbölyödött, lekopott kristályokhoz hasonlítanak ezen obzidián- 
szemek, máskor pedig szabálytalan alakú, kimart felületű kavicsot képeznek.

A nagyobb obzidiánok színe fekete, a szabad szemmel nézve egészen 
tiszta üvegnek látszó kisebb daraboké pedig füstszürke. Nevezetes dolog, 
hogy egyesek felületén a mélyedésekben igen kevés vékony quarz-rhyolith 
kérgecskét is láttam, a mely kereg könnyen ledörzsölhető az obzidiánról.

Az obzidiánnal együtt - előforduló, sokszor egészen legömbölyödött, 
lesúrolt felületű rhyolith-kavics fehér, fénytelen quarz-rhyolithból áll.

Vékony csiszolatban az obzidiánszemok egészen tiszta, színtelen, 
amorph üvegnek bizonyulnak, a melyben csak helyenként találunk rende
sen mereven a folyóssági irányban kihúzva több-kevesebb táblás földpát- 
mikrolithokat és mikrolith-csoportokat, biotit-mikrolith-táblákat, kettős 
táblákat, piczi triehiteket, kezdetleges trichit-csoportokat és nagyon kihúzott 
levegőszálkákat (III-ik tábla 1— 9. ábra).

A trichit-csoportok úgy látszik biotitból alakultak át, pleocliroismusuk 
hosszirányban fekete, harántúl vöröses sárga. Némi átmenet is észlelhető a 
foszlányos biotit és a trichitek között. (3. 4. 5. ábra).

Ezen újonnan kivált mikrolithokon kívül találunk nagyon ritkán 
nagy földpátból származó apró léczeket és átalakult nagy biotit foszlá
nyokat is (3. ábra).

Széttörve ezen obzidián egészen víztisztának látszik, akár csak a leg
tisztább mesterséges üveg. Lángba vive hirtelen felfúvódik annyira, hogy 
eredeti térfogatának ötszörösét is felveszi, később azután ismét lelohad. 
A lángfestésnél feltűnő az, hogy sok káliumot tartalmaz, már gipsz nélkül 
is látszik a kalium festése: I. Na 3 —4, K 0 — 1, Olv. 4 szivacsos, ldillió- 
lyagos; II. Na 3— 4, K 0— 1, Olv. 5 ; III. Na 4, E 3.

Ha most ezen obzidiándarabkák eredetét kutatjuk, az első kérdés, 
vajon itt keletkeztek-e ezek, vagy ide hozattak ? Hogy itt keletkeztek és a 
bezáró pyroxenandesit elmállása folytán szabadultak volna ki, arra e két 
kőzet nagyon különböző vegyalkata miatt nehéz ugyan gondolni, de ez 
sem látszik lehetetlennek, ha visszagondolunk arra, hogy a nyugati kúp 
kőzetében a zárványos helyeken valósággal találtunk apró üvegszemeket. 
De hogy a felületen lévő obzidiándarabkák mégsem az andesitból keriil-
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tek ki, azt biztosan következtetjük a kétféle üveg nagyon eltérő szerkezeté
ből és azon merev réteges elrendezésből, a melyet az obzidiánok mikrolithjai 
mutatnak és még inkább abból, hogy elvétve vékony rhyolithkérget is talá
lunk az obzidiánszemeken. E mellett szól az is, hogy ilyen obzidián- 
darabkák nem csupán labradorit felületén, hanem a Pilishegytől délre eső 
lithoidit lejtőn is előfordul.

Az obzidiánszemek tehát másunnan kerültek ide. l)e miképen? 
Ezen a vidéken nagyon sok helyütt találunk obzidiánokat kőkorszaki elő
deink lakóhelyein, a melyeket odahordtak, hogy különféle szerszámok és 
nyílhegyek készítésére felhasználják. A Pilishegyen lévő obzidiánok azon
ban sokkal kisebbek, semhogy ilyen czélokra alkalmasak lettek volna és 
nem is találunk mellettük feldolgozott szilánkokat. A szél, víz, vagy a vul
káni erő postáján kellett tehát ezeknek ide kerülni. Lösznek azonban 
nyoma sincs itt a tetőn és az oldalakon, az obzidiánszemek egészen sza
badon feküsznek a csak kevéssé mállott andesiton, a melyet csak igen 
vékony kávébarna szinti nyirok lepel borít.

Legvalószínűbbnek tartom ezek alapján, hogy a vulkáni működéskor 
dobattak ezek ide a rhyolithdarabokkal együtt a közeli szöllöskei perlit és 
obzidiánból. A Pilishegy nyugati lejtőjén, az alj felé, a szőlők között kis 
darabon fehér rhyolith-tufát is találtam.

Ha ezen feltevés helyes, akkor a Pilishegy labradorit-andesitja öre
gebb, mint a szöllőske-vidéki rhyolith.

Köszönetét mondok végül Dr. Szabó József egyet, tanár úrnak 
azért, hogy a tud. egyetem ásvány- és kőzettani intézet berendezését kuta
tásaimnál készségesen rendelkezésemre bocsátotta, továbbá S zemeke  József 
urnák és T ökös B éla  gyrnn. tanulónak azon szívességükért, a melylyel a 
helyszíni kutatásoknál segítségemre voltak.

Budapest (Egyetemi ásványtani intézet), 1890 november havában.

A TÁBLA MAGYARÁZATA.
I. Labradorit-andesit a Pilishegy nyugati kúpjának északnyugati lejtőjéről. 

I. Magnetit, augit, liyperstheti, bytownit. II. Magnetit, chromit (?), augit, hyperstlien, 
labradorit, andesin, üveges alapanyag.

II. Labradorit-anderit a Pilishegy keleti kúpjának tetejéről. 1. Magnetit, cliro- 
mit ('?), augit, hyperstlien augit-mikrolitokkal környezve, anorthit, bytownit. II. Mag
netit, chromit (’?), labradorit, augit.

1— 9. A Pilishegy keleti kúpjának tetejéről való obzidiánból.
1. ép, 2. elváltozott biotit-mikrolit ; 3. elváltozott biotit töredék; 4, 5. trichit; 

ö— 8. földpát-mikrolit és mikrolitesoport ; 9. megnyúlt léghólyag. Nachet-féle mikrosz
kóp locular, 7 objeetiv immersioval rajzoltam.
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KŐIPARUNK

A Z  1 8 9 1 . É V I  B U D A P E S T I A G Y A G -, C Z E M E N T - ÉS K Ö IP A R -
K IÁ L L ÍT Á S O N .

A magyarhoni földtani társulat titkárságának felszólítása folytán nekem ju
tott az a feladat, hogy az 1891. évi időleges agyag-, ezement- és kőipar kiállításon 
látható közönséges és műfaragásokra alkalmas kőzetekről referáljak.

A mint a városligeti fényes iparcsarnokba belépünk, már a bejáratnál hatal
mas sóskúti durvamész tömbök és váczi homokkő-lépcsők kötik le figyelmünket, 
bemenve azonban látjuk, hogy a kőiparosok a sok agyag-, czement-iparosok és 
gépgyárosok között kisebbségben vannak s hogy csak elszórtan akadunk egy-egy 
fülkére, hol a kőipar terményeit találjuk.

A kiállítók és kiállított kőzetfajok számbeli statisztikája a következő. Össze
sen képviseltette magát

50 magyar kőiparos és 2 aszfalt czég.
2 külföldi « « 1 «

Ezek kiállítottak :
32 magyar és néhány külföldi lelőhelyről származó mészkövet

3 « « — « « (( gipszet
2 « « 1 « « « édesvízi quarzot
3 « « — (( « « ortli. quarz traehytot
7 « « — <( <( « dacitot, andesitet és bazaltot
4 « « — (( « « andesittufát
9 « « — (( « <( homokkövet
2 « « 1 « <( « aszfaltot.

Ezen számok alapján a kevésbbé tájékozott idegen vagy az ezen a téren 
laikus látogató nagyon is kisszerűnek képzelhetné Magyarország kőiparát, de meg
nyugvással constatálhatjuk, hogy az 52 magyar kiállítón kívül legalább is még egy
szer annyi létezik, kik első rangú jeles terményeikkel e kiállítás fényét és tanulságát 
nagyon is emelhették volna.

Hol maradt a Szárhegyi (Csik ru.) és a dognácskai márványunk, a predettai 
mészkő, a nyitrai fekete mészkövünk, hol maradtak a baranyamegyei és kivált a 
lajtahegységbeli miocén durva-meszeink. Nem láttuk sem a pozsonyi, sem más grá
nitot, távol maradtak a kis-sebesi, vaskői és ponyászkai dacitok ; andsitjeink közül 
nem láttuk a bogdániakat, visegrádiakat, szobbiakat és mária-nostraiakat. Leg
jelesebb malomkőgyárunk, a sárospataki szintén nem képviseltette magát. Távol 
maradt Horvátország, Szlavónia és Fiume stb. De miért ? Bár csak gondolnák 
meg érdekelt kőiparosaink, hogy az a csekély költség, a mibe egynéhány tárgynak 
a kiállítása kerül, bőven megtérül a kiállításokat rendesen követni szokott 
sűrűbb megrendelések által. Honi terményeinket egyre kell ismertetnünk, mivel a 
nagy közönség még mindig nem ismeri eléggé. Hol és hogyan tudná a kőiparos 
terményeit jobban és olcsóbban bemutatni, ha csak nem egy ilyen kiállításon.

Hogy azonban egy ilyen kiállításnak csakugyan meg legyen a maga üdvös 
haszna, nem elegendő, hogy a kiállított tárgy szépen ki legyen dolgozva, hanem

Földtani Közlöny. X X I. köt. 1891. (167) 1 5
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conditio sine qua non, hogy szakszerűen is legyen ismertetve, mert csak így képes 
a fogyasztó a belföldi termények jóságát teljesen méltányolni, s a sok közül a neki 
megfelelőt kiválasztani. Csakis ily eljárás mellett nyerhetjük meg a honi termé
nyeinktől még mindig idegenkedő fogyasztók bizalmát. S hány jelesebb kövünkről 
nem tűnne ki, hogy nemcsak idehaza, hanem még külföldön is teljesen verseny- 
képes. Mert bár milyen jeles legyen is pl. az a «málnahegyi kő», a melyről ezen a 
kiállításon még azt sem tudhatni meg, hogy milyen megyében és község határában 
fekszik ez a Málnahegy, úgy ezen puszta név hallatára bizonyosan senki sem fogná 
magát indíttatva érezni megrendeléseket tenni, ha csak petrografiailag leírva és 
mechanikailag megpróbálva nincsen.

A lelőhelyek általában nagyon el lettek hanyagolva ; a megye neve nem 
tétetett ki. Többen csak a lakóhelyüket Írták ki pl. B ibel Oravicza, R richmann 
Debreczen, Schatteles Temesvár, holott köveik Ruszkiczáról, Tokajról és 
Zsidóvárról valók. Ép úgy vétettek a kőzetek helyes elnevezése ellen, vagy pedig 
egyáltalában nem nevezték meg, s terményüket egyszerűen csak «/cóVnek mon
dották (máléhegyi kő, bothi kő, bántai kő stb.) vagy pedig tévesen keresztelték el, 
pl. sóskúti homokkő, zsoboki márvány, holott az előbbi mészkő, az utóbbi gipsz, 
vagy ha a vállalatnak jobban tetszik, színes alabastrom. A kőzetek elnevezése akár 
a tudomány, akár pedig a praxis szempontjából csak egy lehet; ettől eltérni senki
nek joga nincsen.

A kőzetek szilárdsági viszonyait a kiállítók, kevés dicsérendő kivétellel, nem 
vizsgáltatták meg ; úgy szintén csak igen ritka esetben tették ki a kőterményeknek 
árát nyers vagy pedig faragott állapotban. Legtöbben nem írják le kőbányáik távol
ságát a legközelebbi vasúti vagy hajó állomástól és nem nevezik meg az oda fize
tendő közepes kocsifuvardíjat. Mindezek olyan hiányok, melyek úgy a szakember, 
mint pedig a fogyasztó közönségnek minden calculátióját meghiúsítják, a mi pedig 
okvetlenül káros visszahatással kell hogy legyen a fogyasztásra is.

Nagyon emelné az egyes kőnemek jóhirét még azon eseteknek felsorolása is, 
a melyekben tényleg alkalmazva lettek, mint ezt pl. Stern A lajos kis broclmrájá- 
ban teszi. És végül példát vehetünk a bruxelles-i W ylick czégtől, mely az általa 
kiállított «Morley» mészkövek mellé apró 2,5 cm8-es mintakoczkákat helyezett el, 
azon czélból, hogy az érdeklődők egy-egy darabot magukkal vihessenek.

Mind ezen hiányokkal szemben távolról sem akarjuk a kiállítók jó akaratát 
kétségbe vonni, sőt meg vagyunk győződve, hogy kellő figyelmeztetésre bizonyára 
tökéletesebben adjustirozták volna termékeiket ; de egyszersmind azon reményünk
nek is adunk kifejezést, hogy ezen kiállítás kőbányatermékeink szakszerű bemuta
tására nézve olyan fordulópontot jelez, a melyen túl az eddigi hiányokból tanúságot 
merítve, nemzetgazdasági szempontból nagy fontosságú kőipartermékeinket csak 
kellőképen leírva és adatokkal felszerelve visszük a piaczra.

Néhány héttel a megnyitás után megjelent a budapesti kereskedelmi muzeum 
kiadásában ezen kiállításról egy 134 lapra terjedő kis 8° alakú katalógus : Közlemé
nyek az 1891 évi agyag-, czement-, aszfalt- és kö-kiállításról» czíme alatt, a melyben 
a bennünket érdeklő nyers kőzetek iparilag feldolgozót, kövek főleg ennek I. és 
VII. csoportjába foglaltatnak. E katalógus annyiban bir fontossággal, a mennyiben 
sok kiállított kőzetnek (de nem valamennyinek) pontosabb lelőhelyét is közli, hogy 
több esetben a bányák fekvését és termelőképességét és a hol lehetséges volt a
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termények árát is feljegyzi. A petrografiai nomenclatura elleni hibáktól ellenben 
nem ment.

A következőben adom most már a kiállított tárgyak ismertetését, főleg azon 
adatok alapján, melyeket a helyszínén gyűjtöttem s melyeket, a hol csak lehetett, 
geológiai ismereteinkből merített adatokkal kibővítettem.

1) Fehér kristályos mészkő, középszerű márvány. Kiállítója B ibel János, Oravi- 
czán ; lelőhelye Ruszkicza, Karánsebes mellett. Fehér színét szórványosan 
egyes világos szürke csikók tarkázzák. Ki volt állítva két lépcsőfok, melyek 
egyike 2,00 x  0,37 x  0,17 m; másika 2,56 x  0,43 x  0,17 m méretű volt; 
szépen faragva s az éleken jól polírozva. Továbbá egy 1,38 x  0,67 x  002 m 
nagyságú fűrészelt asztallap. E kőzet, valamint a belőle készített tárgyak min
denesetre figyelemre méltók. Arak a katalógusban.

2) Fehér kristályos mészkő, márvány, 0,38 x  0.43 m nagyságú asztallap Tiszolcz- 
ról, kiállítva K ubinyi Gáspár által Rimaszombatról.

3) Fehér kristályos mész, márvány a Szárhegyi kőbányából, Polgárdi, Fehér m. ; 
kiállítója gr. Batthyány Géza, Polgárdi. Használtatik mészégetésre és zúzott 
kavics előállítására, mely utóbbi alakban is ki volt állítva. 1 köbméter terméskő 
ára a bányában 1 frt 20 kr, tört kő 2 frt 50 kr ; 1 köbmtr kő vagy 2 köbmtr 
oltatlan mész szállítási költsége a poldárdi vasúti állomásig 1 frt.

4) Ugyancsak kristályos mészkövet állított ki két db. 0,10 mtr 3-es koczka alak
jában L euchtag Manó a Lubotin-csircsi kőbányából (Sárosmegye)

5) Rháti mészkő-(megalodus v. dachsteinmészkő)ből H ausmann Sándor építő- 
és kőfaragó mester (Budapest V. Nádor-utcza 40.) kiállításában, melynek reme
kül faragott tárgyai mind az új parlament építkezéshez valók, egy polírozott 
oszlopot, valamint egy esztergályozott és polírozott korlátoszlopot láttunk. 
A világos szürke kőzet Piszke-ről való, valószínűleg a piszniczehegyi kőbá
nyákból.

6) Rháti mészkő (dachstein mészkő); fehéres és szürkés 0,10 m 3 méretű min
ták többes számban voltak kiállítva Grf. E szterházy  M iklós tatai uradalmá
ból. A koczkák kifogástalanul vannak faragva és tökéletesen simára polírozva.

7) Rháti mészkő (dachstein mészkő) Tardos-ról Ney E de & társa, kőfaragó és kő- 
bányatulajdonosok (Budapest, váczi-körut 80.) kiállításában 0,20 m 3, 0,46 
m 3-es koczkák alakjában.

8) Rháti mészkövet termel még részint mészégetésre, részint pedig utikavics elő
állításra P aksch R ezső Budapesten, I. dísztér 13. sz. A kőbánya Hidegkuton 
fekszik 7 kmtr távolságban a fővárostól.

9) Liasz-mészkő, barnás-vörös, Piszké ről, valószínűleg a Pisznicze-liegyről. H aus
m a n n  Sándor kiállításában volt egy esztergályozott és polírozott korlátoszlop, 
egy gyalult párkánydarab fogrovattal és egy pillérpárkány fogrovattal.

10) Gerenday és F ia , első orsz. szab. márványműgyára, Budapesten, piszkei vörös 
márványból 2 szépen faragott és polírozott szenteltvíztartót, 1 kandallót és még 
néhány kisebb faragványokat állított ki ; az egyik szenteltvíztartó felső meden- 
czéje 0,9 m átmérőjű, a kivájása pedig 0,3 m mély.

Mészkövek.
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11) Holzdampf Sándor Süttó'n vörös liaszmészből, mely valószinüleg szintén Piszké- 
ről származik egy-egy polírozott és polírozatlan, csinosan faragott oszlopot állí
tott ki, rajta egy-egy virágtartóval.

12) Ormody márványtelepe Süttó'n, valószinüleg szintén Piszkei vörös márványból 
állított ki egy 1,90 x  0,40 x  0,15 m lépcsőfokot, egy 2,75 x  1,05 x  0,1 fi 
m folyosólapot, egy folyosópillért és egy 0,90 x  0,45 x  0,45 m es sarok
követ.

13) Ney E de is állított ki a piszkei vörös márványból faragott és polirozot 0,20 m 3 
és 0,45 m 3 méretű koczkákat és egy esztergályozot-t karzatoszlopot.

14) Grf. E szterházy M iklós, szépen csiszolt 0,10 m3 mintakoczkákat mutatott a 
tatai uradalmában előforduló vörös liaszmészkövekből.

15) Felső Dogger (Klaus-rétegek)-beli igen tömött crinoida-mészkő egy 0,47x0,37 
x0,32 m nagyságú koczka alakjában volt kiállítva H udecz József kaposvári 
kőfaragó által. Ezen kőzet a foltos márványokhoz tartozik, alapszíne világos
zöldes szürke, a foltok pedig sötétbarnák ; az összbenyomás rendkivííl kedvező. 
Ezen jeles kőzet lelőhelyő a m. kir. földtani intézet kőzetgyüjteményében lévő 
koczka, valamint a később megjelent katalógus tanúsága szerint Vékony, 
Baranya m.

16) Juramészkő, vörös, a, siklósi hegyséy-bői (Baranya m.), melyből H ausmann S. 
állított ki egy szépen faragott és polirozott lépcsőfokot.

17) L édebek M árton Elesden egy mesozoos mészkövet mutat be szabálytalan tuskó 
alakjában, melyet alighanem mészégetésre kivan felhasználni.

18) Nummulit-mészkő (N. perforata et N. Lucasana) pompásan csiszolt levélnehezék 
alakú és 0,10 m3 méretű minta-koczkákban voltak bemutatva a tatai uradalom
ból grf. E szterházy M iklós által.

! 9) Középeocenbeli felső durvamészkő a Bácsi torok-i kőbányából Kolozsvár mel
lett. Kiállító M aetz C. W . F rigyes és társai. Ezen durva-mész, mely szépen, 
egyenletesen engedi magát faragtatni, gyönyörű karcsú íveket ad. Egy ilyen 0,12x  
0,08 m keresztszelvénynyel és 2,25 m hosszú ívrészlet belső magassága 0,63 
m volt. Be volt még mutatva egy régi 1,08x1,00 nagyságú emléktábla szépen 
faragott alakokkal, egy régi időkből fenmaradt, jól kifaragott sisak ; egy 202 
évig a szabadban állott, és egy 1600 éves római sírkő, annak a bizonyítására, 
hogy e kőzet hosszú idő múlva is a koptatásnak csak igen csekély fokát mutatja.

Maetz Frigyes a bácsitoroki bányában nyers és faragott köveket termel, a 
hulladékból meszet éget, a kőrétegek feletti palából és agyagból téglákat gyúrt. 
A bácsitoroki alsó kő rétegmagassága 0,60 m, volumsulva köbméterenként 1980 
kg; átlagos törési határérték 245 kg 1 négyzetcentiméterre. A felső pnd réteg- 
magassága 0,80 m, volumsulya 2080 kgr pr. cm3. A vistai kő rétegmagassága 
pedig 1,50 m, vol. súly 240 kg átl. tör. határérték cm. 3-ként 240 kg.

20) Középeocen-beli durva-mészkő Kolos-Monostorról. H ausmann Sándor kiállítá
sában láttunk egy pompásan faragott lépcső-félkövet oszloplábbal, valamint 
egy pillér-lábazatot.

21 ) Felső eocen-mészkő az ürömi bányából Ney E de kiállításában 0.20 m3 0,45 
m3 koczkák alakjában volt képviselve.

22) Felső eocen-beli orbitoid-mészkő a Csillaghegyi kőbányából, Békásmegyer 
határában. Budapest, Andrássy-út (képviselője f Pollák Miksa V., Kálmán-
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utcza 21.) Üröm közelében. Ki volt állítva egy igen jól kidolgozott 4 m 
hosszú, 1,30 széles és 0,17 m vastag balkonlap, mely nagysága és egyenletes 
anyagánál fogva méltán általános feltűnést keltett. Igen figyelemreméltó az 
a két lépcsőfok is, mely 0,38 m szélesség és 0,16 m vastagság mellett 
3,75 m hosszú volt. Ezen bánya anyaga, mely egy részvénytársaság által 
fejtetik, a közelmúltban nyílt meg s úgy hisszük ezen kiállításon lett először 
bemutatva.

Ezen mészkő anyaga rendkívül szilárd. A Nagy Dezső, m. kir. József-műegye- 
temi tanár által megejtett szilárdsági próbák ugyanis kimutatták, hogy ezen 
mészkő természetes állapotban összenyomva törési határát pr. cm2 csak 825,8—
1200.1 kg megterheltetés után érte el; vízzel telített állapotban pedig 80,73—
908.1 kg-nyi súly alatt. Szilárdsága vetélkedik tehát némely tömeges kőzetével.

23) Mediterrán mészkő Biá-ról és
24) Varasd-ról («varasdi szobrászkő») Ney Ede által bemutatva 0,20 m3 és 0,45 

m3-es koczkákban. Mind a kettő kitűnő, különösen pedig a varasdi gyönyörű.
25) L enk Samu, Sopronból egy tömött lithothamnium mészkövet mutatott be 

Szárazvámról, Sopron m, mely zúzott kavics és égetett mész előállítására 
szolgál.

26) H avranek Antal, kép- és kőfaragó-mester és bányatulajdonos Székesfehér
várott a bánfai kőbánya (Várpalota, Veszprém m.) lithothamnium mészkövét 
mutatta be egy jól kifaragott 0,30x0,20x0,10 m nagyságú párkánvzatdarab 
alakjában. Az I. minőségűnek ára köbméterenkint méret szerint alakítva 32 frt, 
a II. rendűé 28 frt.

27) Bánta! mészkövet gr. Sztáray Antal bányakezelősége, Várpalotán is állított ki.
28) Mediterrán mészkövet, falkőnek valót állított ki továbbá V eres I mre Nógrád- 

Szalcálról 2 db. 0,10 m3 koczka alakjában.
29) Szarmata mészkő. Mindenek előtt a «Sóskút-Páty-Kalázi kőbánya vállalat» 

(Budapest VIII. Szűz-utcza 5.) sóskúti köveit említjük meg, a melyből finomabb 
A. minőségű 0,65x1,06x1,15 és 2,05x0,50x0,65 m nagyságú nyersen ki
faragott tömbökben és durvább szemű B. minőségű 1,80x1,10x0,30 m mé
retű darab volt látható. A sóskúti anyag híre régi és anyaga kitűnő. Sóskút 
közelében

30)  Botit puszta mellett fejtik a «Botin követ», finom szemű ikraköves szar
mata durvamész, melyet Ney Ede 0,20 m 3 és 0,45 m 3-es koczkákban 
mutatott be. Hausmann Sándor kiállításából pedig ugyancsak ebből a «Bothi 
kő »-bői remekül gyalult bordát és gyalult ívkört láttunk. Ezen kőzet felette 
becses egy anyag.

31 ) Valószínűleg szintén a mioczén mészkövek csoportjába sorolandó azon szép 
fehér, aprószemű durvamész is, mely Ney E. kiállításában mint «Málnahegyi 
kő» (megye, község ?); továbbá az, mely Hausmann S. tárgyai közt pedig mint 
«Máléliegyi kő »-vet láttunk (megye, község?). Ez utóbbiból egy remekül eszter- 
gálvozott, fejezettel ellátott baluszter díszítette a kiállítást.

32) Nagy valószínűséggel ide sorolhatjuk azt a foraminiferás mészkövet is, 
melyet a felsőbb jaszenói márvány kőbánya társaság állított ki. A telep 2 
órányira fekszik a turóez-szt.-mártoni vasúti állomástól ; szállítás oda mmá- 
zsánként 30 kr.
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33) A bécsi «Unió» építő társaság egy 0,4-0x0,55x0,90 m-es fehér szobrászkövet 
állított ki, mely valószínűleg a Lajta-hegységből való és szintén ezen csoportba 
tartozik.

34) Valószínűleg ide sorolhatjuk még azt a  mészkövet is, melyet a  lelőhely meg
nevezése nélkül állított ki Kohn L ipót, Miskolczról.

Diluviális mészköveink közül két kitűnőségünk volt kiállítva, még pedig:
35) a duna-almási, mely fiatal kora daczára olyan tömött, hogy a mesozoos mész

kövek módjára polírozható, N e y  E. kiállításában 0,20 m8 és 0,45 m3-es kocz- 
kákat láttunk, H a u s m a n n  S. díszmű collectiójában pedig egy fejezettel ellátott 
esztergályozott ballisztért.

3 6 )  A kaldzi m é s z t u f á b ó l  p e d i g ,  a  m e l y b ő l  a  k a l v i n t é r i  s z ö k ő k ú t  i s  k é s z ü l t ,  N e y  E. 
á l l í t o t t  k i  0 , 2 0  m s é s  0 , 4 5  m s- e s  k o c z k á k a t  é s  e s z t e r g á l y o z o t t  k a r z a t o s z 

l o p o k a t .

37) Idegen származású műfaragványokat, fehér és színes laazi és sterzingi (Tyrol) 
márványokból és szerpentinekből állítottak a bécsi « U n i o » társaság», a buda
pesti P e z z a n o  E. C., B a u m g a r t n e r  A d o l f  Zágrábban (grisignanoi karstmészkő), 
S e n g e r  B é l a , műkőfaragó Budapesten és részben G e r e n d a y  és F i a . Igen szép 
és műfaragásokra kitünően alkalmas követ mutatott be A r m a n d  von W y l i c k  

Bruxellesben (Bue le Brabant, 21.), mely egész egyenletes aprószemű forami- 
niferás mészkő a Morley-községben lévő kőbányákból (Bar-le-Duc járás, la 
Meuse departementben Francziaországban).

3 8 )  Égetésre v a l ó  mészkövet kiállított az első sümegi mész és téglagyár és E p s t e i n  

V i l m o s  A. ngyanonnét.

Gipsz, Alabastrom.

1) Színes gipsz, színjátékában főleg a sárga és barna árnyalatok az uralkodók. Lelő
helye Zsóbok (Kolozsmegye) a középeocenben. A kiállítók, kik elég helytelenül 
mint zsoboki «márvány»-t viszik a kiállításokra, most is ezerféle csinos apró
sággal gyönyörködtették a szemet s a legnagyobb asztallapocska, a melyet lát
tunk 0,80x0,60x0,03 m nagyságú volt.

2) Hasonló korú lerakodásokból kapja K r a m e r  J. a gipszet 1égeresen (Kolozsmegyé- 
ben). Ez a gipsz fehér színű s láttunk belőle egy 0,30x0,65x0,08 m méretű 
asztallapot, továbbá egy 0,65 m átmérettí ovális darabot. Főleg azonban 
őrölve, mint trágyagipszet, gipszmunkákhoz pedig égetve értékesíti a czég.

3) Zsibói gipszet kiállított még L i n a s s i  A n t a l , zsibói kőfaragó V*—Va m 5-es 
lapok és mintakoczkák alakjában.

Édesvízi quarz

két magyar és egy külföldi lelőhelyről lett bemutatva.
1) A B e s z t e r c z e b á n y a i  p ü s p ö k s é g  erdőhivatala Lutillán (Bars m.) 0,25—0,30 m 

hosszú tégla- és ékidomú darabokban állított ki olyan édesvízi quarzokat, melyek 
franczia malomkövek előállítására valók. Láttunk továbbá egy m-nyi átmérőjű 
egyetlenegy darabból álló forgó követ, továbbá 2 db. 1,35 m átmérőjű és 1 db. 0,95 
m-nyi franczia módra összerakott és abroncsolt padkövet. Hogy nevezett erdő-
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hivatal az édesvízi quarz kiaknázásában szakszerűen jár el, bizonyítja az a geo
lógiai térkép is (az egyetlen az egész kiállításon!), mely a «beszterczebányai r. k. 
püspökség erdejének C/i és C/s üzem osztályaiban található kő- és agyagtalaját, 
nemkülönben kőbányáit» átnézetes módon feltünteti. Mérete 1” =  320°. Ezen a 
térképen Lutillától EK-re tracliyttufa-területen 2 nagy édesvizi quarzitfoltot 
láthatunk.

2) S c h w a b c z , B e h r l e  &  T á r s a , Garam-Szt-Keresztről «kárpáti mdomkő» neve 
alatt édesvízi quarzból franczia módra összerakott és abroncsolt köveket állítot
tak ki. 2 felső (forgó kő) és 1 alsó (padkő) volt látható 1,10 m átmérővel, 
0,26—0,33 m vastagság mellett. Ez az anyag alighanem geletneki. Szakértői nyi
latkozatok szerint, melyek a kiállító czégnek a nagy-laki, makói, oroszlámosi, 
liódmező-vásárhelyi, zsarnóczai, privigyei, pancsovai, beszterczebányai, tisza- 
földvári, karancskeszi, békés-csabai, csári (Nyitra), ferencz-falvai, (Pancsova 
mellett), berettyó-ujfalui és a nándorfehérvári malom és gőzmalomtulajdonosok
tól kiállíttattak, gyártmányuk sikeresen versenyez a híres franczia La-Ferté 
malomkövekkel. Arak részletesen a katalógusban.

3) R e d l i c h , O h r e n s t e i n  és S p i t z e r  újvidéki czég (Budapest, Akadémia-utcza 6) 
szerbiai édesvízi quarzot dolgoz fel s 6 db. 1,25 átmérőjű összerakott és abron
csolt malomkövet állított ki ; kettejüknél belül durva quarzithomokkő volt 
alkalmazva. Hallomás szerint a nyers kőzet Szerbiában Nis-től D-re fordul elő.

Kivitel Ausztriába, Németországba, Belgiumba, Szerbiába, Romániába stb. 
Arak részletesen a katalógusban.

Orthoklas- oligoklas- quarz-trachyt, hydroquarzitos módosulata.

Ezen vöröses színű, quarzosodott alapanyaga, rendkívül keménységű 
anyag már régi idők óta használtatik malomkőgyártásra ; a benne imitt-amott 
látható fehér kaolinosan mállott oligoklas-szeiuek szilárdságát épenséggel nem 
alterálják. Likacsossága érdessé teszi. A kiállításon képviselve volt az

1 ) újbányái quarz-trachyt, amelyből az ú j b á n y á i  m a l o m k ő g y á r  0,64 m és 0,95 
m és 1,05 m átmérőjű, egy darabból álló malomköveket, továbbá egy 4 rész
ből összerakott és abroncsokkal összetartott 1 m átmérőjű követ állított ki.

2) Ugyancsak ortli. ólig. quarz-trachytot Újbányáról mutatott be Újbánya szab. 
kir. bányaváros tanácsa. A trachytbánya Va km-nyire fekszik a vasúti állo
mástól, terjedelmes kihasználást engedno, de ipari czélokra ez ideig még nem 
használtatik lel.

3) Bars-Geletnekről pedig M a j e r s z k y  K á r o l y  és T á r s a i  a bars-geletneki malomkő
gyár készítményeit mutatták be, melyek egy darabból 0,64 m, 0,95 m és 
1 m átmérővel és 0,23—0,36 m vastagsággal készültek. Ugyanezen czég 
egyéb tárgyakat is faragtat e tracliytból, nevezetesen láttunk egy 0,80x0,45 m 
átmérőjű ovális vízteknőt 0,25 m mély vájással, továbbá 0,48x0,48x0,25 
m-es és 0,55x0,80x0,09 m-es kőlapokat és végre 2 db. 1 m hosszú lépcső
fokot. Szállítás mmázsánként a garam-berzenczei vasúti állomáshoz 40 kr., 
Lévára 60 kr, Esztergomba I frt 20 kr. Arak részletesen a katalógusban.

4 )  Normál quarztracliytot c s a k  egy kiállító mutatott b e ,  még pedig S c h a t t e l e s  M. 
Temesvárott. Köveinek lelőhelye nincs megnevezve, de a katalógusból kitűnik,
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hogy Zsidóvárról (Krassó-Szörény m.) valók. A kőbánya 4 km-nyire fekszik 
Gavosda állomástól ; szállítási költség az állomásig 20 kr, mtnnázsánként. Iját- 
tunk 2 db. 1,00 x  0,27 x 0,20 m-es közönséges szegély köve’ et; 0,35x0,45 
X  0,17 m-es kivájt vízcsatorna alá való követ; továbbá 0,40 x  0,30 x  0,13 
m dimenzióju kőlapot és végre 0,18 köbméter nagyságú kövezési koczkákat.

Andesit és Bazalt.

1 ) Braun József nógrádmegyei Somosujfalu melletti Sátorosi kőbányájából mutatta 
be jól faragható és elég jól polírozható yránáttartalmú amfibol andesit-jét. 
Egy 0,84 x  0,58 x  0,24 m nagyságú emlékkövön kívül kisebb nagyobb köve
zési koczkát, 0,40 x 0,25 m dimenzióju járdakövet és zúzott kavicsot láttunk. 
A bánya 4 km-nyire fekszik a vasúti állomástól. 1000 db koczkakő 200 frt.

2 )  S t e r n  L a j o s  gőzmalom- és kőbányatulajdonos Verpeléten, (Heves m.) a 
verpeléti várhegy likacsos, de szilárd liypersthen andesitjéből állított ki 
többféle mintákat, még pedig egy 0,90 m magas és 0,58 x 0,58 kereszt
metszetű kút elé való medenczét (ára 25 frt); továbbá egy 1,40 és egy 
1,30 m magas vasúti kilométer jelző követ (ára 0 frt) ; végre 0,70 x  0,50 
m lapterülettel bíró kőlapokat. S t e r n  úr úgy erről, valamint a többi kőbá
nyájáról is dicséretre és utánzásra méltó módon egy kis ismertető füzetet 
adott ki, melyből bányaterményeire vonatkozólag teljes útbaigazítást nyer
hetünk. A verpeléti várhegy bányája, illetőleg a kiaknázható kőzet e szerint 
57.600 m 9-nyi területet foglal el. Fekvése igen kedvező, egy izoláltan 
álló csonka kúphegy oldalán, mely a hypersthen andesit eruptiójának köszöni 
létrejöttét. E bánya, mely ma már meglehetős terjedelmű, még csak három év 
óta létezik ; megnyitásához ugyanis a mátrai vasút építése adá meg az első 
lökést. Ezen vasúthoz szükségelt alapépítményekhez és partbiztosításokhoz az 
akkoriban még érintetlen hegyen talált kődarabok és kiálló sziklák szolgáltatták 
az anyagot, s miután a felületen már nem találtak alkalmas követ, ugyanezen 
hegyen rendes kőbányát nyitottak. A robbantások nagyban végeztetnek, a 
mennyiben a robbantóaknák 30 métermázsa carboazotinnal is töltetnek, mi 
azután természetesen óriási kőtömeget eredményez. Az első három robbantás 
tömegei szolgáltatták a hatvan-miskolczi második vágányának lerakásához a 
szükséges aprított követ, valamint a műtárgyakhoz való faragott követ. 1889-ben 
a tokaji nagy Tiszahíd építéséhez is nagyobbára a várhegyi követ használták ; 
a szárnyfalak és a pillérek bolső falazatai egészen ezen kőből épültek. A most 
épülő Debreczen-Füzes-Abonyi h. é. vasút alapépítménye és műtárgyai is jó
részben ezen bánya kövéből kerültek ki. Ugyancsak ezen vasút 270 m 
hosszú, nagy Tisza hídjának két hatalmas kőpillérje szintén a várhegyi hyper
sthen andesitből valók. Végül még megemlítendő, hogy még a győri vasúti 
állomás raktárépületeihez is innét szerezte be a magy. kír. államvasutak igaz
gatósága az építőanyagot. Eddigelé e hányában mintegy 50.000 köbméter 
követ fejtettek.

A f ü z e t h e z  c s a t o lv a  v a n  N a o y  D e z s ő  k ir .  J ó z s e f - m ű e g y e t e m i  t a n á r  é s  a m e c h a -  
n ik a i  la b o r a t ó r iu m  fő n ö k é n e k  b i z o n y í t v á n y a  a  s z ó b a n  f o r g ó  v e r p e lé t -v á r l i e g y i  
h y p e r s z t h e n - a n d e s i t e n  m e g e j t e t t  s z i lá r d s á g i  k ís é r le t e k  e r e d m é n y e ir ő l ,  a  m e ly b ő l
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kitűnik, hogy a koczkaalakra faragott és felületükön lehetőleg párhuzamosan 
csiszolt kövek természetes állapotukban összenyomásnak vétettek alá és pedig 
4 db a padozottságra függélyesen és 2 db azzal párhuzamosan, mely alkalom
mal azok a következő eredményeket adták.

A padozottságra függélyesen a törési határ kilogrammokban négyzetcenti- 
meterenként 981,42-, 687,73-, 655,64- és 580,99-nél éretett el.

A padozottsággal párhuzamosan pedig 526,41- és 556,97-nél.
Továbbá összenyomatott 2 db kő vízzel telítve ily nedves állapotban, míg 

másik 2 db 25-ször ismételt fagyasztásnak tétetett ki, midőn a hőfok legalább 
is — 7 C fokra sülyedt alá. A fagyasztott kő mindegyike a 25 fagyást minden 
látható változás nélkül állotta ki és közülök 1 db az utolsó fagyás után felenge
dett, de nedves állapotban töretett össze, míg a másik db kiszárítva nyoma
tott szét.

Vízbe mártva a kő súlyához képest 2,3% vizet vett fel és ilyen nedves álla
potban eléretett a törési határ négyzetcentimeterenként 659,98 és 763,05 kilo
grammnak megfelelő nyomásnál.

25-szöri fagyasztás után nedvesen 807,09 kilogrammnyi nyomás mellett,
25-szöri fagyasztás után szárítva pedig 732,97 kg-nyi nyomás mellett 

éretett el a törési határ. »
Ezen általában magas törési quotiens, valamint előnyös viselkedése a fa

gyasztással szemben mindenesetre kedvező módon szóknak a verpelét-várhegyi 
kőbánya kőzetének használhatósága mellett.

3 ) H a v r a n e k  A n t a l  a Nadapt i (Fehér m.) augit-andesitből állított ki 0,18 m 3 
és 21,0 X 21,0 X 0,15 m nagyságú kövezési koczkákat valamint 0,25 x 
0,40 x  0,14 m mértékű járdaköveket. 1000 db I. járdakő a nagyobb fajtából 
300 frt, a kisebb alakúból 230 frt; szegélykő folyómétere 1 frt 80 ; 1000 db ren
des koczkakő 280 frt; 1000 fejkő 100 frt; falkő köbméterje 1 frt 80; 1 m3 
macadam kavics 2 frt 50 kr.

4) R e ic h m a n n  Á r m in  Debreczenben pedig útburkolásra való koczkaköveket kül
dött be 0,18 m 3 és 0,18 x  0,18 x 0,27 m dimenziókkal, valamint egyes kő
lapokat 0,34 x 0,34 x 0,05 és 0,50 x  0,50 x  0,05 m méretekkel. Ezen 
quarztartalmu pyroxen-andesit a tokaji hegyről való. 1000 db. koczkakő 
ára 280 frt.

5 )  Báró P e r é n y i  Z s i o m o n d n é  Nagy-Szőllősön (Ugocsa m.) a fekotehegyi kőbányá
ból, mely a királyházai vasúti állomással külön vasúti vágánynyal van ellátva 
nyers pyroxen andesitet állított ki. Ugyanezt a követ

6) R e i o h m a n n  A r m i n  (bérlő?) is mutatta be m 3-ként 1 frt 50 krnyi árban.
7 )  V o l k a  J ó z s e f , k ö r m ö c z b á n y a i  k ő f a r a g ó  2  d b .  0 , 1 0  m  3- a s  a n d e z i t  k o e z k á t  

á l l í t  k i ,  a  m e l y  a n y a g b ó l  i d o m í t o t t  é p ü l e t k ö v e t ,  k ü l ö n b ö z ő  c z é l o k r a  s z o l g á l ó  

l a p o k a t  é s  1 - 3  m  h o s s z ú  f a r a g o t t  l é p c s ő k e t  s z o k o t t  e l ő á l l í t a n i .

8  ) Bazaltot c s a k  e g y  k i á l l í t ó  m u t a t o t t  b e .  m é g  p e d i g  K ü b i n y i  G á s p á r  R i m a s z o m 

b a t o n ,  a  várgedi várhegyi k ő b á n y á j á b ó l .  A  s a l a k o s ,  l i k a c s o s ,  k ö z ö n s é g e s  f a l a z á s r a  

v a l ó  b a z a l t o t  k ö b m é t e r e n k é n t  1 f r t  8 0  k r j á v a l  á l l í t j a  e l ő .

2 4 9
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2 5 0 SCHAFAEZIK FEEENCZ :

Andesittufa.

Andesittufát a következő czégek állítottak ki :
1 ) A Taraczkvölgyi kőipar vállalat Budapesten. Taraczkvölgyi kőbányáiból (Már- 

maros) pompás lépcsőfokokat állított ki, még pedig: zöld andesittufából 1,10, 
1,50, 1,60, 2,05 m hosszú, 0,30 —0,40 m széles és 0,10—0,12 m vastag lép
csőket, melyek az éleken némileg polírozva is voltak. Egy 0,45 x  0,40 x  0,05 
m félig polírozott kőlap különösen jól juttatta érvényre e kőzet szép zöld szí
nét. Világos zöld tufából 2,15 x  0,45 x  0,15 m méretű lépcső és egy 1,75 
m hosszú alzatkő volt látható.

Ezen almazöld színű tufa hordképessége 1300 kg-nak felel meg cm 2-ként, 
minélfogva kivált lépcsőkre, erkélylapokra, erkélypillérekre, oszlopokra és tet
szetős színénél fogva pedig külső díszítésre is ajánlatos.

2 ) H e r z u m  J á n o s  és F ia Persányból világos sárgás szürke andesittufából 0,60 m 
magas csinosan faragott kis oszlopokat küldöttek be ; továbbá egy 0,55 m magas 
keresztet is. A bánya legközelebbi vasúti állomás Homoró, 36 km-nyíre fekszik; 
szállítási költség m 3-ként 9 frt. Egy oszlop ára 6 frt, a kereszté pedig 12 frt.

3) L öwy D ávid és F ia Budapesten tajtköves andesitbrecciát állított ki, melyről 
privát informátió folytán tudom, hogy Veró'cze község határában a Nagy-Ma- 
gyarmáli kőbányában fejtetik. Ezen kőzet mint falkő könnyű és jó épületanya
got szolgáltat. Be volt küldve több kisebb-nagyobb (0,18 m 3) nyersen faragott, 
falba való koczka. Faragatlan állapotban 1 köbméter 2 frt 20 kr., Budapesten 
2 frt 60 kr.

4) S t e b n  A l a j o s  a Szt. Máriái (Mátra) Lajosbányából egy sárgás andesit-brecciát 
állított ki 0,55 x  0,50 x  0,35 m es nyers darabban, a melyet a környéken 
épületfalkő gyanánt használnak.

H o m o k k ö v e k .

1 ) H a v r a n e k  A n t a l  alsó triaszkorn almádi (Veszprém m.) veres színű, finom 
szemű, jól faragható homokkövet állított ki 0,29 x  0,24 x  0,09 m-es, kivált az 
egyik élén csinosan faragott darabban. Köbm-je az I. osztályúból méret szerint 
alakítva 30 frt, a II. osztályú pedig 28 frt.

2) Pécsről P ia c s e k  K á r o l y  küldött vörös, s á r g a  és szürke homokköveket, a me
lyekből 0,30 x  0,30 x  0,20 jól kifaragott műköveket állított elő. Ezen homok
kövek alighanem a Mec*ek hegység alsó triász képződményéből a Szt. Jakab- 
hegyről valók.

3) Kárpáti homokkövet K o b i l i t z  F r i g y e s , eperjesi kőfaragó állított ki, még pedig 
egy 1,10 x  0,30 x  0,16 m nagyságú lépcső és egy 0,80 x  0,50 x  0,07 mé
retű kőlap alakjában. Lelőhelye közelebbről nincsen megnevezve.

Készít síremlékeket kandallókat, erkélylapokat, oszlopokat, lépcsőket folyosó- 
lapokat. Évi termelése 200 m3 finomabb kőfaragómunka.

4) L é d e r e k  M á r t o n  Élesdről, sárgás és vöröses homokkövet küldött be 0,30 x  
0,20 x  0,20 m-es nyers darabokban.

5) Kiváló figyelmet érdemel azonban mint műfaragványokra alkalmas kő a már 
régi hírnévvel bíró beszterczebányai eocen homokkő, melyet finomszeműségénél
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fogva igen pontosan ki lehet faragni ; azonkívül még az 1885-iki országos 
kiállításról tudjuk, hogy óriási darabokban fejthető. H ausmann Sándob, budapesti 
építész mutatta be e követ az új parlamenthez való műfaragványok collectió- 
jában. Egy baldachinum falba nyúló része, egy baldachinum végződése és egy 
baldachinum remekül faragott középső része gyönyörködtette a szemlélőt.

6) Ugyancsak eocen korú a közönségesen «váczi kő»-nek mondott homokkő, mely 
valószínűleg a Vácz mellett Naszáli kőbányákból származik. E kőből a Sóskút- 
Páty-Kálázi kőbánya vállalat (Bpest VIII. Szüz-utcza 5) 2,35 x  0,35 x  0,20 
m és 3,50 x  0,35 x  0,20 m dimenziójú lépcsőfokokat küldött be.

7) Schwarzmann Sebő és Ehleitner György kőfaragómesterek Csobánkán, az ú. n. 
«ürömi» kőbánya finomabb szemű oligocen homokkövéből három lépcsőfokot 
1,92 x  0,4-0 x  0,16 m dimenziókkal; a durvább quarzconglomerátos homok
kőből pedig 2 db. 1 m átmérőjű és 0,46 m vastag malomkövet állítottak ki. 
Az I. rendű forgó kövek (36"—48") ára 150 írttól 384 írtig emelkedik, a padkö- 
veké 108—384 írtig, a Il-od rangú forgó kőé (36—38") 108 frt, a padkőé 
(36—38") 90 frt. Fuvar Budára vagy Pestre a vasúti állomáshoz minden kis kő 
után (36—38") 4 frt. A lépcsők méterje 6 frt.

8) Megemlítendő továbbá Iíubinyi Gáspár, rimaszombati vállalkozó, felső- és 
alsó-szkálnoki homokköve, mely valószínűleg a mediterrán emeletből való. 
0,23x0,23x0,15 m-es, építkezési munkálatokhoz való koczkává faragva és 
vaggonba rakva ára köbméterenként 22 frt.

9) Dicsérettel kell végre felsorolnunk F r e u n d  A. és fia Első magyar köszörű és 
fenőkő gyárát Alsó Rubinban (Árva m.). A telep székhelye Kralova. Készít 
árvái és külföldi anyagokból, főleg homokkövekből köszörfíköveket, asztalos 
fenőköveket és kaszaköveket, azonkívül finom beretvafenőköveket, is. A leg
nagyobb kiállított homokkő köszörűkövek 1 m átmérőjűéi; voltak.

Aszfalt.

Függelékül megemlítem még, hogy úgy a Magyar Aszfalt Részvény-Társa
ség Felső-Dernán, mint pedig a tatarosi Kőolaj és Aszfalt Részvénytársaság Nagy
váradon igen szépen állított ki. Itt láthattuk ezen rendkívül fontos anyagot, mely 
mint ntczaburkolási anyag, mint járdaburkolat, mint pa iló és folyosó-burkolat, 
mint aszfalt macadam, és azonkívül az építkezésnél a nedvesség elzárására 
egyformán fontos szerepet játszik. Ki volt állítva a pontusi emeletbe tartozó 
bitumenes homok mint nyerstermény, láttunk aszfalt-briquetteket, tiszta aszfaltot, 
goudront, kocsikenőcsöt, aszfaltlakkot és nyersolajokat.

Csinos volt a The Neuchâtel Asphalte Compagny (Budapest V., Ferencz 
József-tér 6) kiállítása is, mely a nyers anyagot a val de travers ból mutatta be, 
s azonkívül aszfalt-briquetteket, valamint az aszfalt alkalmazását feltüntető mintá
kat küldött be.

Legvégül feljegyzem még, hogy a m . kir. Földtant Intézet magyar- 
országi mű- és építő-ipari szempontból fontosabb kőzet-koczka-gytíjteményét is ki
állította. Ezen gyűjtemény, mely még a nyolczvanas évek elején megszületett, s az 
1885-iki országos kiállításon 420 számmal szerepelt, immár 750 darabot foglal
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magában. Ezen gyűjtemény czélja köbdecimeteres koczkákban nemcsak a meglévő 
kőbányáink anyagát feltüntetni, hanem még olyan helyekét is, hol az illető kőzet 
fejtésre méltó mennyiségben előfordul, de kőbánya még nincsen. Ezen részben 
polírozott kőzet sorozat állandóan megtekinthető a m. kir. földtani intézet helyisé- 
ségében (Nádor-utcza 33. a földmivelésügyi minisztérium palotájában) és tanulságát 
még emeli egy az első 420 darabra vonatkozó részletes katalógus, a melyben egyes 
rovatokban akőzetpetrografiai és geológiai neve, keménysége, volumsúlya, színe, lelő
helye és tulajdonosának neve van felsorolva ; továbbá azon körülmény, hogy léte
zik-e kőbánya vagy sem, valamint az ára, fuvardíj, kelendőségének területe, azon 
ismertebb épületek felsorolása, melyek ezen anyag felhasználásával épültek, végül 
a rendesen termelt kövek átlagos nagyságát, az évi termelés és a kőzetnek visel
kedése megmunkálás közben foglaltatik.

Örömmel konstatálhatjuk, hogy e gyűjteményünk az utóbbi években mind 
sűrűbben magára vonta az építész és vállalkozó körök figyelmét.

Dr. SchafARZiK Ferencz.

IRODALOM.
(6.) Dr. M. K ispatics : Die Glaukophan g est eine der Fruska-gora in Kroatien. 

(Jahrbuch derk. k. geol. 11. A. Wien, Bd. 37. 1887. 35. ff.)

A glaukophan, ezen érdekes amfibolszeríi, lényegesen nátron aluminium 
silicatból (Na>0, AkOa, 4SiOa) álló, sötétkékszínű, erősen pleochroos ásvány, 
mely eddig főleg Syra és Euböea szigeteiről lett ismeretessé, továbbá a nyugoti 
alpesekben (Aosta, Locano), úgyszintén Bern mellett a vándorkövek között és 
végre a bretoni Groix-szigeten is találtatott, újabban hazánkban a Frusca-gorában 
is fel lett fedezve. Görögországban a glaukophan-kőzetek csillámpalával váltakoz
nak s igen valószínű, hogy a frusca gorai kőzetek geológiai előfordulása is hasonló. 
Legtöbbször a glaukophan-kőzet ugyanis a patakok törmelékében találtatott, 
úgy a hegység északi, mind pedig déli oldalán, és csak Jazak felett bukkant szerző 
a Kozár hegyen szálban lévő kőzetre is, mely körül azonban a kristályos palák 
annyira elmállottak, hogy a velük való szoros összefüggést inkább csak sejteni, 
mintsem biztosan látni lehetett. A fruska-gorai glaukophanitok lényeges elegy
részei : glaukophan, epidot, rutil, legtöbbjében quarz és gyérebben még gránát is. 
Mint igen ritka járulékos ásványok előfordulnak : muscovit, augit, amfibol, föld- 
pát és turmalin ; a chlorit ellenben eredetre nézve mindenkor másodlagos, úgy
szintén a biotit, mely glaukophauból származik, és végre egy esetben maga a 
glaukophan is, augitból keletkezve.

1. Legszebb előfordulása a glaukophanitnak azon szikla, mely a Beocsin- 
Jazaki ösvényen, vagy száz lépésre a vízválasztótól délre található. Ezen kőzet 
főképen víztiszta quarzból és egészen 2 cm nagyságú glaukophan-kristályok 
szemcsés elegyéből áll, mely közé gyéren apró gránátok és mint zárványok a glau- 
koplianban még rutilok is láthatók.

2. Az előbb említett helytől K-re találjuk a Dubocsás patakot, a melyben 
glaukophanitok.a törmelék között gyakran fordulnak elő. Az innét származó pél-
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dányok palás szövetű amfibolithoz hasonlítanak, a melynek glaukophan szálkái 
közé sárgás epidotszemek vannak behintve. Ritkán található benne még egy iker- 
rovátkos 20°-ú kioltással bíró földpát, továbbá rutil és leggyérebben quarz.

3. A Kozár hegytől (Kozarski csőt) nyugotra ellenben a Srnjevacski patakra 
akadunk, a melyben paláshasadású, fekete színű glaukophanit rögöket lelhetünk, 
a melyek lényegesen glaukophan, epidot és alárendelten plagioklasból állanak.

4. A Ledinczei patakban talált glaukophanit rögök mind epidot tartalmúak. 
E patakban háromféle változat volt képviselve :

a ) vékony palás, cliloritos epidot glaukophanit, kevés quarzzal és pyrittel, 
a melyben a chlorit a glaukophan elváltozásából keletkezett ;

b)  kevésbbé palás, muscovittartalmú epidot glaukophanit, a melyben a 
sötétkék glaukophan szintén chlorittá változik át. E kőzet vékony csiszolatában 
az említett elegyrészeken kívül még kevés quarz és magnetit figyeltetett meg ; 
előfordult továbbá a rutil mint zárvány a glaukophanban, valamint egy példány
ban egy benőtt liemimorph turmalin kristály is ;

c ) a harmadik módosulat váltakozva glaukophan és epidot csíkokból áll ; 
főelegyrészei a glaukophan, a chlorit és epidot, melyek még a vékony csiszolatban 
is külön-külön szalagosán vannak elrendezve, továbbá alárendelten egyes quarz, 
calcium, plagioklas szemek és muscovit lemezek, végre mint zárvány rutil, pyrit 
és apatit.

5. A Beocsini patak olivin szerpentin törmeléke között található epidot- 
glaukophanitok pedig ötfélék:

a)  tarkafoltos epidot-glaukophanit, a melyben a két főelegyrész a glanko- 
phan és az epidot külön-külön szemcsés halmazokban csoportosult. A glaukophan 
itt chlorittá változik át. Turmalin és quarzszemok ritkán fordulnak elő;

b)  foltos, amfibol tartalmú epidot-glaukophanit. Pyrit, titánvas és quarz 
mint ritka elegyrészek ; rutil mint zárvány a glaukophanban ;

c) epidot-glaukophanit accessoricus gránátszemekkel. Ezen kőzetben a fel
említett elegyrészeken kívül még biotit is található a járulékos ásványok során ;

d) augittartalmú epidot-glaukophanit, járulékos gránáttal, a melyben az 
augit gyakran chlorittá és glaukophánná változik át ;

e)  gránátban gazdag epidot-glaukophanit. Glaukophan, epidot és quarz
mellett gránát képezi ezen változat főelegyrészét, mely olykor szabályosan kifej
lődött kristályokban fordul benne elő és piros színével különösen kedvessé teszi 
ezen kőzetet. Dr. S c h a f a b z ik  F e e e n c z .

(7.) Dr. H erbich F e e e n c z  : Paläontologiai adatok a romániai Kárpátok 
ismeretéhez. I. A Dámhovitia forrásvidékének krétaképzó'dményei. (Az erdé
lyi Muzeum-Egylet kiadványai. Értekezések 1. sz. 1887. 17 kőnyomatú 
táblával. Kolozsvár).

Bucartól északi irányban Erdély határa felé a Dámbovitia völgyében, a Podu 
Dámbovitinél a juramész tömegei közé és fölé homokos konglomerátok települnek. 
A Cetate Niamcului romjait hordó magaslaton e konglomerát alá világos sárgás 
fehér, rétegzett mészképződmények települnek, melyek a juramésztől csak meg
lehetős szabályos rétegzettségüknél fogva különböznek.
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E helytől északra aValea Muieric-ben ismét a rétegzett mészkő mutatkozik, 
mely folytatásában világos, sárgás szürke márgába megy át s homokos konglomerát 
által van fedve.

A nevezett márga szerves zárványokban leggazdagabb helyisége a Yalea 
Mueric és a Dátnbovicióra patak egyesülésénél va,n, hol ez utóbbi több mint 100 
lábnyi magas sziklafalak közt kanyarog. A falakat képező kőzet csekély déli haj- 
lással bir és hatalmas pados. Közvetlenül a tithonképződmény mészkövére telepszik.

Szerző azon reményének ad kifejezést, hogy részletes tanulmányozás alap
ján itten több szintáj lesz kijelölhető, minthogy a márgaképződmény nem egyforma 
egész vastagságában. Egyelőre ő csak azt konstatálhatta, hogy a legalsó lerakodás 
vastag rétegű fehér, kovadús, szarukövet és spongitákat tartalmazó márga, melyen 
világos sárgás szürke, többé vagy kevésbbé tömör, a repedések szerint törékeny 
váltakozva vastagon és vékonyan rétegzett márga nyugszik s melyet végre sötét
szürke, kissé homokos, szintén törékeny márga fed. Ez elszenesedett növényrésze
ket is tartalmaz és az idősebb kárpáti homokkőre emlékeztet.

Az említett márgaképződmények valamennyiéből a következő 57 faj van 
ismertetve és legtöbbje le is rajzolva :

Bdemnites dilatatus B l a i n v ., II. polygonalis B l a i n v ., Nautilus neocomiensis d ’ O r b .,

N. pseudoelegans d ’O r b ., Phylloceras Calypso d ’ O r b ., Ph. semistriatum d ’ O r b ., Ph. Gre- 
gorianum  H e r b ., Ph. Morelianum  d ’ O r b ., Ph. Velledae M i c h ., Ph. Guettardi R a s p a i l ., 

Ph. Tervem  d ’ O r b ., Ph. nodatocostatum H e r b ., Ph. infundibulum  d ’ O r b ., Haploceras 
Grasanum d ’ O r b ., H . Belus d ’ O r b ., H. Parandierí d ’O r b ., PL. Beudanti B r o n g ., PL. muie- 
rense H e r b ., PL. cassida R a s p a i l ., H. difficile d ’ O r b ., PL. Nisus d ’ O r b ., PL. bicurvatum 
M i c h ., Lytoceras quadrísulcatum d ’ O r b ., L . Stefanescuanum H e r b ., L . recticostatum  d ’ O r b ., 

L . inaequalicostatum  d ’ O r b ., L . striatosulcatum d ’ O r b ., A .  subfimbriatum d ’ O b b ., L . PLonno- 
ratianum  d ’ O r b ., L . strangulatum d 'O r b ., Pensphmctes petrae regis H e r b ., Hoplites 
Castellanensis d ’ O r b ., 11. cryptoceras d ’ O r b ., H. Didayanus d 'O r b ., H . Neocomiensis d ’ O r b ..

H. Emilianus H e r b ., Acanthoceras angulicostatam  d ’ O r b ., A. romanum H e r b ., Olcoste- 
phanus Jeannotii d 'O r b ., O.Asterianus d ’ O r b ., 0 . Carteroni d ’O r b ., Cnoceras Duvalia- 
num d ’ O r b ., C. obliquatum d ’ O r b ., C. Duvalii L é v e i l l é ., C. Em end  L é v e i l l é ., C. annu
lare d 'O r b ., C.pulcherrinum  d 'O r b ., C. Villiersianum  d ’ O r b ., Scaphites M eriani P i c t . &  

C a m p ., Scaphites aequalis Sow., S. apertus H e r b ., S. difficilis H e r b ., Hamittes attenuatus 
Sow., Baculites neocomiensis d ’ O r b ., Turrilites Eobertianus d ’O r b ., I 1. elegans d ’ O r b ., 

Leptophragma sp. indet.

Az uj fajok kivételével a többinél fel van említve előfordulásuk Franczia- 
országban és Helvétiában. A felsorolt fajok összehasonlításából kitűnik, hogy 
nagyobb részük azonos a nevezett országok neoeomjában előfordulóival, de hogy 
egyesek még a gaultra, de sőt még magasabb emeletekre is emlékeztetnek, mi 
tekintettel arra, hogy ezen krétakorú lerakodásban a fajoknak ily keveréke aligha 
jött létre, valószínűbbé teszi a szerző azon feltevését, hogy ezen eredmény a gyűj
tés azon módjától származik, mely nem volt tokintettel a lerakodások egymás
utánjára.

F ranzenau Á goston.
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(8.) Dr. K och An t a l : Új adatok a kolozsvárvidéki diluvialis fauna isme
retéhez. (Orvos-természettudományi Értesítő. 1888. Term. tud. sz. Kolozs
vár, p. 13 ; 1 táblával).

A kolozsvári külső Középutcza egyik mellékutczájában, melynek neve Köves- 
padutcza, valamint annak végén, nemkülönben Szamosfalva előtt fejtik nagy 
kavicsbányákban a Szamos völgyét szegélyező párkánysikokat képező diluvialis 
kavicsot, melyet 1—2 m-nyi vastag homokos, kavicsos agyag, úgynevezett párkány- 
vályog fed.

Főként e képződmények azok, melyekből az eddig ismert kolozsvárkörnyéki 
negyedkori emlősök maradványai kerültek ki, úgymint Rhinoceros tichorrhinus 
zápfogai, Bos primigenius egy zápfoga, Elephas primigenius zápfog töredéke, vala
mint más csontmaradványai, azonkívül

H elix frumentum H . striata, H. hortende var., H . pulchella, H . hispida, Pupa 
muscorum, Planorbis sp., Bulimus tridens, Succinea oblonga héjai.

Az 1886 és 1887 években sikerült szerzőnek ezekhez még a külső közép- 
utczai városi kavicsbányából az Arctomys Bohac Schkeb. és a Kövespad-utczai 
kavicsbányából a Foetorius lutreola K eys, et B las, csontmaradványait találni.

Az elsőnek csontjait a bánya kavicsát fedő 1— DA m vastag finom kavicsos, 
porondos, barnás-sárga agyag vagyis a párkányvályogban 1 m-nyire a felülettől 
beágyazva találta egy kis helyen együttesen.

Az előtalált csontvázrészek voltak : az állat koponyája az alsó állkapocs 
egyik felével, a gerinczoszlop kis része 5 hátcsigolyával, a medenczeövből egy 
ülőcsont töredék, végre nehány lábszárcsont és töredékei. Ezen csontok némelyeire 
a porondos agyag utólagosan, beszűrődött és lerakodott szénsavas mész által oda 
van ragasztva. A lábszárcsontból vett darabkák higitott sósavban erős pezsgés közt 
oldódtak, kevés csontenyv hátrahagyásával. Ez utóbbi a csont izzitásánál elébb 
feketére égett, aztán kozmás szaggal teljesen elégett, visszahagyva a fehér csont- 
meszet. Ebből kitetszik, hogy a csontok calcinatiója (szénsavas mészszé átalakulása) 
nagymérvű ugyan, de a kövesülési folyamat még sem haladt annyira, hogy a szer
ves alkatrész (csontenyv) is mind eltávolodott volna belőlük.

Ezen a marmotánál nagyobb elterjedéssel biró állat mainap Galicziától, déli 
Lengyelországtól és Bukovinától keletnek déli Oroszországban déli Szibériáig min
denütt fátlan sikságokon vagy alacsony dombos vidékeken lakik, hol a szilárd 
talajban mély csöveket sok kitáguló üreggel és kamrával ás magának, melyekben 
az állatok családonként nagy számmal együtt élnek, gyökerekkel, füvekkel és 
gyommal táplálkozva és a telet átaludva.

Hazánkban úgy látszik ez idő szerint sehol sem fordul már elő. Azon tény 
azonban, hogy kövült állapotban előfordul, azt bizonyítja, hogy a jelenkort meg
előzőleg ez állat elterjedése déli határa Erdélybe is belenyúlt, miből igen valószínűen 
következtethető, hogy Magyarország egyéb területein sem hiányzott, csakhogy 
még nem sikerült a diluviális vagy ó-alluviális üledékeiben fellelni.

Az irodalmi adatokból megvilágíttatik még azon tény is, hogy a Bobac elter
jedésének határa a negyedkorban nem csak nálunk, de egész Közép-Európában is 
jóval messzebb délnek és nyugatnak nyúlt.

A mi a diluvialis Arctomys primigenia KAUP-ot illeti, úgy szerző azon néze-
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tének ad kifejezést, hogy ez valószínűleg szintén csak az Arctomys Bobac, mint
hogy az arról közlött rajz alakra és nagyságra egészen hasonló a kolozsvárihoz.

A Foetorius lutreola K e ïs . et B las. (Mustela lutreola L. vidra-menyét 
P etényi szerint) csontjai az előbb említett párkánysíknak a város felé beljebb fekvő 
részén, szintén a kavicsot fedő 2 m vastag, barnás sárga, kavicsos porondos agyag
ban, a kavics határán egy csomóban voltak, úgy hogy feltehető, hogy az elhalt 
állat egészben került a diluvialis iszap közzé. A teljesen ép koponyán kívül sok 
egyéb része a csontváznak került meg, de még sem minden. Minthogy az alsó 
állkapocs Ízülete a járomcsont hátsó végében levő izgödörből nem szabadítható ki, 
azonfelül a varrányok a koponyán teljesen hiányzanak, kinőtt öreg állaté voltak a 
csontok, melyeknek maguktartása a sósavval és izzitással szemben egészen egyező 
az elsőben említett emlőséhez.

Ez állat hazája Finnland, Lengyelország, Litvánia, Oroszország a Keleti 
tengertől az Uraiig, a Dwinától a Fekete tengerig és Bessarábia is. Nyugotra ugy- 
látszik Holsteinban és a Harzhegységben honos. Hazánkban a Poprád, Vág, Caram 
és a Maros mellett fordulna elő.

Tápláléka kiválóan a rák, de eszik békát, halat, puhatestüt, vizirovart, mada
rat, sőt vizi patkányt is. Folyók és tavak partjain szeret önmagának vájt odúkban 
tartózkodni.

Legvégül szerző abboli kételyét adja elő, hogy habár a párkányvályog és az 
alatta fekvő kavics kétségén kívül negyedkorú : nem lehetetlen, hogy a két benne 
talált állat életmódjánál fogva került a mélybe és csak az ó-alluvialis korszak 
alakjait képezik. F ranzenau Á goston.

(9.) Dr. K och A ntal : Negyedik pótlék Erdély ösemlösei és az ősembert esz
közök leleteinek kimutatásához: (Orvos-term. tud. Értesítő. 1888. Term, 
tud. sz. Kolozsvár, p. 274.)

A harmadik pótlék közzététele ótanyert adatok összeállítását foglalja ma
gában e rövid közlemény, melyből a következőket véljük felemlíthetőnek :

Elephas primigenius zápfop töredékeit a maros-tordamegyei Vajá-ról és 
Hodos-ról és a n.-küküllőmegyei Kőhalom vidékéről. Ugyanez állat lábszárcsont
ját a Nyárád folyó mellékéről.

Az udvarhelymegyei Vargyas vizéből a Cervus elaphus fossilis agancstövét, a 
homlokcsont töredékével.

A kolozsmegyei Szucság és Andrásháza közti forráskút melletti árok ó-allu- 
viális törmelékdús sárga agyagából a Capra ovis L. alsó állkapocstöredékét.

A háromszékmegyei Köpecz pannoniai emeletü lignitjéből a) a Cervus cap
reolus L. fossilis alsó állkapcsának töredékét b)  nagy szemfogtöredékeket, melyek 
valami nagy ragadozó, valószínűleg macskafélétől származnak.

A kis-küküllőmegyei Harangláb helység környékéről a Rhinoceros tichorhi- 
nus felső állkapocsbeli zápfogát.

A kolozsvári Kövespad-utczai kavicsbánya diluvialis sárga porondos pár
kányvályogából, a felülettől körülbelől 1 méternyi mélységből az Arctomys Bobac 
Schbeb. fajnak felső és alsó állkapocstöredékeit egyes fogakkal.

F ranzenau Á goston.

* V. ö. Földtani Közlöny. XVII. kötet. Budapest. 1887. p. 208.
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(10.) Dr. G orjanovic-K ramberger : Palaeoichtyologische Beiträge. (Glasnik 
hrvatskago naravoslovnoga druztva. Godina I. Zagreb, 1886, p. 123.)

Szerző ezen közleménye kivonatát képezi egy 1884-ben, horvát nyelven a 
a délszláv akadémia «Rad» kiadványa 72-ik kötetében megjelent értekezésének.

A magyar korona országainak két helyiségéről, úgymint a Királyhágón túli 
Szakadat-ról és a horvátországi Podsused ről vannak halmaradványok leírva. 
Az elsőről két uj faj, a Morrhua extensa és a Clupea (Meletta) intermedia közelebb
ről jellemeztetik ; az utóbbiról csak a fajok nevei soroltattak fel.

Ezek volnának : Acanus Croaticus Kramb., Auxis minar Kramb., Calliony- 
mus macrocephalus K ramb., Brosmius elongatus Kramb. és Morrhua minima 
K ramb.

Az Acanus Croaticus és Morrhua minima a tudományra újak.
F ranzenau Á goston.

( i l .)  Dr. D reger Julius : Die tertiären Brachiopoden des Wiener Beckens, 
(Beiträge zur Paläon. Oesterr.-Ung. und des Orients. Band VII. Wien. 
1889. p. 179, mit drei Tafeln.)

A brachiopodáknak az osztrák-magyar monarchia tertiaer-rétegekben való 
ritkább előfordulása hozzájárulhatott, hogy ezen maradványok nem méltattak ez 
ideig eléggé. Szerző ez irányú palæontologiai ismereteinket lényegesen bővítette 
fennemlített munkája által, kinek Suess tanár e tárgyú régibb feljegyzései rendel
kezésére állottak, melyek közül egynéhány változatlanul vétetett át.

A fajok elterjedését feltüntető táblázatból kivehető, hogy hazánkból követ
kezők ismeretesek és pedig :

Lingula Suessi Dbeger Lorettom-ról, Argiope decollata Gmel. Kis Márton
ról, Fraknó-Váraljá-ról és Lapugy-ról, Cistella Neapolitana Scacc. Lapugy-ról és 
Kostej-ről, C. squamata E ic h w . Lapugy-ról, C. interponens Dkeger Fraknó-Váraljá- 
ról és Lapugy-ról, Terebratula Styriaca D reger Höflány-ról Sopronmegyében, 
T. macrescens D reger Kis-Marton-ról, Megerlea oblita M ichelotti a lajtahegységi 
Winden (Sásony)-ról és Platídia animoides Scacchi Kis-Marton-ról.

A Lingula Suessi D reger kivételével, mely a lajtamészből származik, a 
többi mind homokos és márgás lerakodásokból került ki.

Három alak, úgymint az Argiope decollata, Cistella Neapolitana és a Plati
dia animoides még a mai tengerek lakói közt vannak.

Az egyes fajok leírását illetőleg az eredeti közleményre kell utalnunk.
F ranzenau Á goston.

( 12.) K itti, Ernst : Reste von Listriodon aus dem Miocän Nieder Österreichs. 
(Beiträge zur Paläon. Oesterr.-Ungarns und des Orients. Band VII. Wien, 
1889. p. 233 mit zwei Doppeltafeln.)

Kitünően eonzervált állkapcsok szerzőt azon kedvező helyzetbe juttatták, 
hogy a Listriodon-nem fogazatát teljes képben előállítani volt képes, miből viszont 
azon inár Bayle és K owalewsky által hangoztatott eredményre jutott, hogy ro
konsági tekintetben e nem a disznófélékhez áll legközelebb.

A nem eredetileg a Lophiodon-hoz, később az utolsó molárok egybevágó-
Földtani Közlöny. X X I. kSt. 1891. (183) 17
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sága folytán, a Hyotherium-lioz állíttatott, nemkülönben kísérletek tétettek a 
Listriodon maradványokat a Tapir- félékkel egyesíteni.

Hazánkból a S u e s s  által említett zsilvölgyi Krivadia é s  Gyalu Mendru-i* és 
a pécsi lajtamészből származó darabokon kívül** még a lorettomi*** és Soóskut- 
ról egy alsó állkapocsbeli utolsó zápfog kerülnek megbeszélés alá.

F r a n z e n a u  Á g o s t o n .

(13.) Dr. K o c h  A n t a l : A  Komái diluviális kavicsában legújabban talált 
ó'semlös maradványok. (Orvos-term. tud. Értesítő. 1889. Term. tud. sz. 
Kolozsvár, p. 281.)

A Komái szőlőin át vezető út mellett, az unitárius collegium kertjében nyi
tott kavicsbányából beküldetett szerzőnek az Elephas primigenius zápfogtöredéke, 
mire ő és P uimics G yörgy a helyet megszemlélve, több a mammuthnak könnyen 
felismerhető széttöredezett végtag-csontjain kívül még a lóláb középcsontját és 
alsó fél állkapcsát, mely ugyan porlianyós voltánál fogva szétesett, gyííjtliette. 
Utóbbi vagy 1 méternyire feküdt a kavics felső határától, mely fölött még V2 m 
vastag televényos föld terült el. Körülbelül ily mélységben fordulhattak elő a többi 
csontok is, miből kétségtelenné válik, hogy ezen csontok mind egyszerre kerültek 
diluviális kavicságyukba.

Pár napira reá a vasúti közraktárak felett fekvő Iíőváry telepen történt ásás
nál, mintegy 3 m mélységből, kavicsból, szintén kikerültek csontrészek, melyeket 
szerző az Elephas primigenius-hoz tartozó egy csigolyatestének és a medencze- 
csont egy töredékének ismert fel. Előfordult azonkívül egy hengeres végtagcsont 
is, mely a Bos taurus és /». bubalus lábszárcsontjaihoz hasonlít ugyan, de azoké- 
nál tetemesen erősebb, miből a Bos priscus vagy primigenius valamelyikére lehet 
következtetni.

Ezen leletek által egyszersmind azon kavicsüledékek diluviális kora is el
döntetett, melyben előfordultak és melyek a Nádas-völgy talpiához már igen közel 
fekszenek. F r a n z e n a u  Á g o s t o n .

(14.) Dr. D. G o r j a n o v i c - K r a m b e r g e r  : lieber einen tertiären Rudisien aus 
Podsused bei Agram. (Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga druztva. Godina 
IV. Broj. 1— 5. Zagreb. 1889. p. 48, mit einer Tafel.)

(15.) Dr. D. G o r j a r o v i c - K r a m b e r g e r  : Berichtigung zu « lieber einen tertiären 
Rudisten aus Podsused bei Agram.» (Glasnik, 1. c. p. 230.)

Első értekezésében szerző Ceratoconcha costata név alatt a podusedi, Zág
ráb környéki lajtamészből egy kövületet ír le, mely a külsőleg látható sajátságok 
alapján a rudisták családjához tartozónak látszik lenni, a nélkül azonban, hogy a 
kréta-kor eme alakjaihoz volna sorozható.

Utóbbiban — miután a szükséges irodalom birtokába jutott — a kérdéses 
kövületeket a Creusia-nem alakjaihoz tartozónak mondja és Creusia costata név
vel jelöli. F r a n z e n a u  Á g o s t o n .

* Jahrbuch der k. k. geol. Iteichsanstalt, 1870. p. 28.
** Verhandlungen der k. k. geol. Beichsanstalt. 1859. pi. 51.

*** Földtani Közlöny. XX. kötet. Budapest. 1890. p. 53.
(184)



IRODALOM. 2 5 9

(16.) Dr. Pursues György : A kőkori, emberre vonatkozó új adatok Kolozsvár 
környékéről. (Orvos-term. tud. Értesítő. 1889. Term. tud. sz. Kolozs
vár, p. 169.)

A királyhágóntúli részben az ember ősi állapotára valló különböző marad
ványok, mint a kőből készült eszközök vagy igen durva anyagú, puszta kézzel 
készült cserepek általában nem tartoznak a ritkaságok közé, sőt viszonyítva eze
ket más országok ilynemű leleteihez, gyakoriaknak mondhatók, úgy, hogy méltán 
feltehetjük, miszerint e földet az ősi időben sűrűn lakta az ember. A leletek azon
ban többnyire oly viszonyok közt fordultak elő, hogy geológiai koruk meghatáro
zása egészen lehetetlen volt. Szerző egy pontot fedezett fel, mely a diluvialis kort 
nagyobb biztossággal eldönthetné. A kolozsvári Fellegváron ugyanis, melynek 
tetejét diluviumbeli kavicsréteg képezi, ebben egy kulturréteg van települve. 
Ujabbi földmunkálatok ezeket igen jól feltárták. A fedőkavicsban homályosan ész
lelhető rétegzési irányoknál fogva, valószínűnek tartja szerző, hogy az a kultur- 
réteggel együtt eredeti háborítatlan állapotban van, de hozzáteszi, hogy e nagy 
horderejű kérdést ezutáni észleletek s főleg ásatások vannak hivatva végleg eldön
teni és megállapítani, hogy váljon tartózkodott-e azon időben az ember Kolozsvár 
környékén, mikor a «Fellegvár tetejét borító kavics-telep lerakodása folyamatban 
volt, azaz mikor a Szamos és a Nádas mély völgyei még nem léteztek s a Szamos 
hullámai oly magas színben görgették a kavicsokat, mint a Fellegvár teteje. A Fel
legvár és a Szamos mostani medrének niveau különbségénél a víz elhordó hatásá
ból azután valószínűséggel ki lehetne számítani, hogy hány százezer év óta tartóz
kodik már az ember Kolozsvár területén.» F r a n z e n a ü  Á g o s t o n .

(17.) Dr. K o c h  A n t a l : Uj palaeontologiai adatok Erdély ifjabb harmadkon 
képződményeiből. (Orvos-term. tud. Értesítő. 1889. Term, tud. sz. Kolozs
vár, p. 140.)

Az értekezés három részre oszlik, elsőben a felső mediterrán rétegek kövü
letei, a másodikban a lajtamészkövületek Nagy-Enyed vidékének egyéb helyiségei
ről, a harmadikban szintén lajtamészkövületek Szelistye falu határából vannak 
leírva.

A mi a Felső Orbó környéki felső mediterrán rétegeket illeti, úgy ezek a 
a Pereu Zsijilor a la Hancu, a Peren Pietri és a Pereu Bobi árkokból ismeretesek.

A Pereu Zsijilor a la Hancu és a Pereu Pietri árkokat szerző maga nem 
ismervén, Herepey Károly leírását közli, mely szerint a felső-orbói patak (Valje 
Girbovi) baloldalán a Pereu Pietri és Pereu Bobi-ban felülről lefelé következő kép
ződmények fordulnak elő :

a) Mintegy 5—8 dm vastag mészmárga Terebratula grandis és Isocardia 
co/'-ral,

b) 4 5 m vastag tömör, alsó részében kavicsokkal bővelkedő durva mészkő, 
mely szerves zárványokban szegény, miután csak ritkán található egy-egy Clypeas- 
ter vagy Pecten benne,

c)  homokos, laza összefüggésű sárgás mészkő, mely az echinidek és acephala 
puhatestűek gazdag tárháza, és
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d)  kékes szürke 4—5 m vastag nagyobb kavicsokat hordó keményebb össze
tartáséi durvamészkő, ugyanoly szerves zárványokkal mint az előbbi.

A felső-orbói patak jobb oldalán felülről lefelé homokos márga, laza ho
mokkő és egy l —5 dm vastag, kavicsos mészkőréteg van kifejlődve.

A Valje Girbovi-tól jobb oldalra terjedő Pereu Zsijilor a la Hancu nevű 
árokban talált fajok a következők :

Conus (Litho) Neumayri H o e r n . & A u i n g ., C. (Lepto) Dujardini D e s h .,

C. (Lepto)  antediluvianus B e u g ., C. sp. indet., Ancillaria obsoleta B r o c c ., A. glan- 
diformis L a m k ., Ringicula buccinea D e s h ., Voluta rarispina L a m e ., Mitra (Nebu- 
laria)  scrobiculata B r o c c . var., M. ( Costellaria)  intermittens H o e r n . & A u in g ., 

M. BeUardii H o e r n . & A u in g ., M. ( Callithea)  cupressina B r o c c ., M. goniophora 
B e l l ., M. (  Nebular ia) striatula B r o c c .,  Columbella ( Mitrella)  suhulata B r o c c ., 

C. ( Mitrella)  fallax H o e r n . & A u in g ., C. curta D u j ., C. ( Anachis) cfr. Movavica 
H o e r n . & A u in g ., Terebra ( Acus)  fuscata B r o c c ., T. ( Acus)  pertusa B a s t ., T. ( Acus ) 
acuminata B o r s ., Buccinum (Nassa) restitutionum F o n t ., B. (Zeuxis) badense 
P a r t s c h ., B. (Caesia) limatum C h e m n ., B. (Caesia) subprismaticum H o e r n . & 
A u in g .,  Cassis saburon L a m k ., Chenopus pes pelecani P h i l ., Ranella marginata 
M a r t ., Murex spinicosta B r o n n ., M. Aquitanicus G r a t ., M. (Trophon) geniosto- 
mus P a r t s c h ., Pollia exsculpta D u j ., Fusus cfr. virgineus G r a t ., F. corneus L i n .,

F. bilineatus P a r t s c h , Cancellaria BeUardii M ic h ., C. lyrata B r o c c ., C. spinifera 
G r a t ., C. cfr. calcamta B r o c c ., var., Pleurotoma obtusangula B r o c c ., P. Sandleri 
P a r t s c h ., P. asperula L a j ik ., P. cataphracta B r o c c ., P. trifasciata H o e r n ., P. cfr. 
recticosta B e l l ., P. plicatella J a n ., P. subterebralis B e l l ., P. obeliscus D e s m ., 

P. cfr. turricula B r o c c ., P. monilis B r o c c ., P. dimidiata B r o c c ., Cerithium crena- 
tum B r o c c . var., C. cfr. Michelotti M. H o e r n ., Turritella Riepeli P a r t s c h ,

T. bicarinata E i c h w ., T. subangulata B r o c c ., T. turris B a s t ., T. cfr. vermicularis 
B r o c c ., Trochus gp. indet., Solarium carocollatum L a m k ., Naticia helicina B r o c c ., 

Dentalium Badense P a r t s c h , Arca diluvii L a m k ., Pecten elegans A n d r z .
E helyiség puhányfajai csaknem megvannak mind Felső-Lapugyon és a 

Kostej és Nemesesty községek közti árkokban, míg Bujturral a közös fajok száma 
aránylag kevés.

A Peren Piétri nevű árok kövületei köbéi állapotban vannak meg, világos, 
hogy ezek már a lajtamészben magában fordulnak elő.

Meghatározás alá a következő formák kerültek :
Lamna elegans A g ., Conus (Leptoconus) Puschi M a r t . (?), C. ( Dendroco- 

nus) cfr. Steindachneri H o e r n . & A u i n g ., C. (Dendroconus) sp. indet. C. (Chely- 
conus) cfr. Enzesfeldensis H o e r n . & A u i n g ., C. sp. indet., Cypraea amygdalum 
B r o c c ., Voluta parispina L a m k ., V. taurini.a B o n .,  Buccinum (Finirna) Bruga- 
dinum G r a t ., Cassis (  Cassi dea) Haueri H o e r n . & A u in g ., Cassidaria (  Galeodca ) 
echinophora L . ,  C. ( Galeodea)  cingulifera H o e r n . & A u i n g .,. Strombus Bonelli 
B r n g t . (?), Chenopus pes pelecani P h i l . (?), Triton (Sassia) Appenninicum S a s s i , 

Ranella ( Assia)  marginata M a r t , sp., R. ( Apollon) gigantea L m k ., Cancellaria 
canaliculata M. H o e r n . (?), C. ampullacea B r o c c ., Pyrula geometra Bous., Pleuro
toma submarginata B o n . aff., 'Turritella cfr. Riepeli P a r t s c h ., T. sp. indet., 
Xenophora cumulans B r o n g n t ., Turbo cfr. S e r r ., Teredo ncyrvegia S p e n g l ., Pano- 
paea cfr. Menardi D e s h ., Pholadomia alpina M a t h ., Isocardia cor L i n n é ., Car-
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dium cfr. pectinatum L in ., Hemicardium sp. indet, Pectunculus pilosus L inné, 
Area diluvii L amk., Pecten cristatus B ronn, P. (Vola) Felderi F uchs & K arrer., 
Ostrea digitalina D ub., Anomya costata E ichw., egy tengeri ráknak mellpaizs töre
déke, Psammechinus monilis D esm., Toxobrissus cfr. crescenticus W right., Perias
ter ( v. IÂnthîa) Kochi H erepey, Hemipàtagùs sp. indet., Acanthocyathus transyl
vaniens Ess., Isis melitensis G oldf. és még két határozatlan alak.

A Peren Bodi nevű árok, melyet szerző az «Erdély felso-tërtiær üledékei 
echinidjei» (Orvos-term. tud. Értesítő. I8S7. Term. tud. sz. Kolozsvár p. 131.) 
czímű értekezésében"' közelebbről ismertetett, ez ideig a következő alakokat szol
gáltatta :

Fusus Burgidalensis Bast., Murex intercisus M ich., il/, striaeformis M ich., 
Nerita expansa Ess., Cassis saburon L am., F u s u s  sp. indet., Càrdium discrepans 
B ast., Pectunculus pilosus L inné, Isocardia cor Linné, Pecten latissimus B rocc., 
P. Hessen Andrz., P. Malrinae D ub., P. cristatus Bronn, P. (Vola) Felderi F uchs 
& K arrer, Ostrea cochlear P oli, O. cfr. crassicostata Sow., Terebratula grandis 
B lumb., Memhranipora angulosa Ess., il/, chathrata Ess., il/, sp., Stomatopora sp., 
CeUepora tenella B ömer, Lunulites sp., Psammechinus Duciéi W right, Scutella 
Vindobonensis L aube, Clypeaster crassicostatus As., C. acuminatus D esh., G, pyra
midalis M ich., G. cfr. gibbosus Eisso sp., G. cfr. folium A g., G. Herepeyi K och, 
Fchinanthus scutella Goidf. sp. (?), Echinolampas Laurillardi A g ., Conoclypus 
plagiosomus A g ., Schizaster cfr. Karreri L aube, Spatangus austriacus L aube, Ser- 
pula cfr. Humulus M ünst, Heterostegina costata D ’Orb., Lithothamnium ramo
sissimus Ess. sp.

Az itt közlött jegyzékek alapján szerző a Peren Zsijilor a la Hancu árok 
képződményeit mély tengerinek, a Peren Pietri árokét a tengerpart és az öböl 
mélyebb része közöttinek, a Peren Bodi képződményeit pedig egészen parti lera
kodásnak tekinti.

Nagy-Enyed vidékének egyéb helyiségeiről ösmert lajtamészbeli kövületek
ként felsorolja szerző a következőket :

a) Csáklya határából :

Conus sp. Dujardini D esh. (?), C. sp. indet., Voluta rarispina L am., Pynda 
condita B rongt., P. clava, B ast. (?), Cassidaria sp. indet., Buccinum (Eburna) 
Brugidanum G rat., Trochus cfr. patulus Buocc., Venus sp. indet., Pectunculus 
pilosus L., Pecten BesserL A ndrz., Ostrea cfr. lamellosa B roco. (?), O. cochlear 
P oli, Lithothamnium ramosissimum Ess. sp.

b) Vládháza (Cacova) határából :

Gastrochaena cfr. intermedia M. H oern., Clavagella bacillaris D esh., Venus 
cfr. Haidingeri M. IToern., Corbula sp. carinata D iij. (?), Pecten Malvinae D ub., 
P. cristatus B ronn, Gardium sp. indet. Ostrea cfr. lamellosa B rocc., Clypeaster 
pyramidalis M ichelin, Echinolampas Laurillardi A g. *

* Y. Ö. Földtani Közlöny X IX. kötet. Budapest. 1889. 176. 1.
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c) Oláh-Lapád vidékéről :
Isocardi car L., Pecten cfr. septemradiatus M üll., Ostrea cochlear P oli, 

Terebrat nia cfr. grandis B lum.
A Szelistye falu határában előforduló kövületek ismertetése alkalmából em- 

líttetik, hogy ezeket Dr. P bimics G yörgy a boiczai medencze keleti szélén a Drajka 
hegy éjszaki oldalán a Nagy-Csetrás alá vezető szekérút táján fedezte fel, a hol a 
mészkövek egyes rögei az andesittufa és a nyiroktakaróból kiállanak.

A világos sárgás, kissé homokos, csillámos, foraminiferadús mészkőből kö
vetkező fajokat lehetett meghatározni :

Larnna elegáns A g ., Serpula sp., Conus (Lithoconus) Karreri H oern. & 
A uing., C. sp. off. Cheliconus Lapugyensis H oern. & A uing., Ancillaria obsoleta 
B rocc., Cerithium Bronni P abtsch, Turritella Incarinata E ichw., T. Archimedis 
B rongent., T. Riepeli P artsch, Trochus patulus B r o c c ., Katica helicina B n o o c ., N. 
sp. indet., Pectunculus pilosus L., Cardium edule L„ Venus cfr. Dug ordini M. 
H oern., Tellina planata L., Panopaea sp. indet., Cardium cfr. pectinatum L., 
Dosinia lincta P ult aff., Diplodonta sp. indet., Cytherea sp. indet., Pecten Bessert 
Andrz., Ostrea cfr. digitalina D ub., Venus marginata M. H oern., Lucina den
tata B ast. (?), Modiola Hömesi Ess., Pecten duodecimiamellatus B ronn, Spa- 
tangus austriacus L aube, Schizaster sp. indet., Parites sp., Alveolina melo D ’Orb., 
Lithothamnium ramosissimum (G ömb.) E ss. sp. F ranzenau Á goston.

(18.) PetrikL ajos : A perlitnek alkalmazása a palaczküveg gyártásban. (Tech
nológiai Lapok. 1, p. 69. Budapest, 1889.)

Az üveggyártás legdrágább nyers anyagát : a szódát és hamuzsírt már régen 
törekedtek olcsóbb nyers anyagokkal pótolni, mi különösen a palaczkgyártásra 
nézve nagy fontosságú volna.. A pótlásra konyhasót, glaubersót és alkali tartalmú 
silicatokat, u. m. gránitot, bazaltot és trachytot ajánlottak. A konyhasó alkalma
zása még nem vált be; a glaubersót 1820 óta használják szóda helyett finomabb 
üvegneműek gyártásánál is. Az alkali tartalmú kőzeteket vastartalmúk miatt csak 
palaczkgyártásra használják, de rendszerint csak mint adalékot. Az utolsó évtize
dekben azonban Siemens természetes silicatokból mészkő hozzáadásával jó palaczk- 
üveget állított elő.

Hogy a természetes silicatokkal tett kísérletek régebben nem sikerültek, 
annak oka részint az, hogy ezen kőzetek lelőhely szerint változnak, továbbá az 
empiristák nem ismervén az üveg összetételét, állandó összetételű üveget nem 
készíthettek. A természetes silicatok alkalmazásánál ezeknek nagy timföld tartal
mát nagy akadálynak tartották, mivel a timföld az üveget nehezen olvadóvá teszi és 
az üveg jegeczedését (rühességét) idézi elő. De az újabb kutatások bebizonyították, 
hogy a kellő összetételű üveg nagyobb mennyiségű timföldet is tartalmazhat 
anélkül, hogy az üveg jegeczesednék. A gyakorlat is kimutatta, hogy a jó palaczk- 
üvegben a timföld 10%-ot is tehet, de akkor a keverékhez aránylag több meszet 
kell venni.

A természetes silicatokat a timföldtartalom tehát nem teszi alkalmatlanná 
a palaczküveggyártásra, csakhogy ezek némelyikéből, pl. trachyt- vagy bazaltból 
előállított üveg a vastartalomnál fogva igen sötét. Azonban hazánk az üveggyár-
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tásra igen alkalmas nyersanyaggal : a rhyolittal és perlittel bővelkedik. Az igen 
tiszta rkyolit a porczellán- és kőedénygyártásban, a kevésbbé tiszta az üveggyártás
ban alkalmazható.

Szerző a perlittel, mint az üveggyártásra legalkalmasabb anyaggal kísérlete
zett és pedig a hollóházai (Abaujmegye) perlitből háromféle keverék szerint állí
tott elő üveget, u. m. :

1. 70 s. r. perlit; 2 s. r. vasércz vagy tisztátalan barnakő ; 41 s. r. mészkő ; 
772 s. r. homokkő.

Ezen arányok szerint nyert üveg tisztán olvad.
2. E kísérlethez a Hollóházával szomszédos radványi határban lévő ceri ■ 

thium meszet alkalmazta következő arányok szerint: a) 70 s. r. perlit; 44 s. r. 
ceritliium mészkő ; 7 s. r. homok, b) 70 s. r. perlit ; 44 s. r. cerithium mészkő ; 
5 s. r. homok ; 2 s. r. barnakő, vagy vasércz.

Ezen üvegpróbák is tisztán olvadtak.
3. Hogy a szerző az üvegkeverékben a homok hozzáadását is kikerülje, csak 

perlit és mészkő keverékéből állított elő üveget.
Ezen üvegben a timföld valamivel több mint az előbbiekben, de minthogy 

ezen üveg is tisztán olvadt, valószínű, hogy a gyakorlatban szintén beválik.
Mindezen üvegpróbák csekély vastartalmúk miatt világos színűek ; 2—3 cm 

vastag darabok meg teljesen átlátszók.
A perlittel szépen sikerült kísérletek alapján ezt és a rhyolitot az üveggyár

tásra jól használhatjuk, mi annál fontosabb ránk nézve, mert rhyolit felső vidé
künkön sok helyen található.

(A nyers anyagra és a belőle gyártott üvegre vonatkozó elemzéseket illető
leg az eredeti dolgozatra utalunk.) L oczka József.

(19.) Peteik L ajos : A  Seger-porczellán összetétele. (Művészi Ipar. III. évf.
112. 1. Budapest, 1888. —  Centralbl. f. Glas-Industrie u. Keramik. III. 
Jhrg' 1888. 105.)

Bár az európai porczellángyártás igen nagy haladást mutat, azért e téren 
még mindig a chinaiak mögött állottunk, a mennyiben egyebek közt a színes por- 
czellánok és a tűzálló festékekkel díszített porczellán újabb időig még ismeretlen 
volt. Egyes gyárak foglalkoztak ugyan tűzálló festékekkel, de a nélkül, hogy kiváló 
eredményt tudtak volna mutatni.

A sikertelenség oka az, hogy a közönséges európai porczellánt sokkal maga
sabb hőfoknál égetik, mint a chinaiak ; ezen nagy hőnél a festőfémélegek nagy 
része vagy elillan, vagy a redukáló égési termények hatása által színét változtatja. 
Minthogy pedig a porczellánt a magas hőmérséklet elérése czéljából rendesen 
redukáló lánggal égetjük, a festő fémélegeknek legnagyobb része tűzálló festéknek 
nem alkalmazható. \

Bégen törekedtek már a földpátos vagy kemény porczellánt tömegében szí
nezni és tűzálló festékekkel díszíteni, s újabban is több gyár foglalkozott több
kevesebb sikerrel ezen kérdéssel, de a legszebb sikert Seger érte el.

A Seger porczellánt körülbelő] 300°-al alacsonyabb hőmérséknél égetik, mint 
a közönséges porczellánt, s minthogy ezen alacsonyabb hőfokot oxydáló lánggal 
is elérhetni, a tűzálló festékek számát Seger szaporíthatta.
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Seger az általa előállított porczellánon festékül rézéleget, uranéleget és pin
ket is alkalmaz, azon kívül még a chinai rézvöröst is előállította.

A Seger porczellán a berlini gyár titkát képezvén, szerző e porczellán össze
tételét elemzés által kipuhatolta. Az elemzésből kitűnt, hogy a Seger-féle porczel
lán valódi fóldpát porczellán, mely a szokottnál kevesebb timföldet tartalmaz, 
miért is igen alacsony hőfoknál kiég és vagy kovasav tartalmánál fogva igen 
áttetsző, mely tulajdonságánál fogva tinóm áru előállítására is alkalmas. A Seger- 
féle porczellán a chinaitól abban különbözik, hogy ez utóbbi rendesen meszes por
czellán.

Szerző a Seger porczellánt az elemzés alapján kisérlé meg előállítani, zett- 
litzi kaolint, földpátot és quarzot használván nyers anyagúi.

Több próba után, melynél a keverék soványnak mutatkozott, szerző követ
kezőleg járt el : 75 s. r. földpátot 25 s. r. hamuzsírral olvasztott össze és ezen 
olvasztott tömeget használta a következő keverékhez : 38 5 s. r. zettlitzi kaolin ; 
14,8 s. r. olvasztott tömeg ; 52 s. r. quarz.

E keverék jobban idomítható és a belőle készült porczellán minden tekin
tetben az eredeti Seger-féle porczellánnal megegyezik. Mivel a Németországban 
használt kaolinok a zettlitzinél soványabbak, nagyon valószínű, hogy Seger is mes
terséges, sok alkálit tartalmazó olvasztott tömeget használ.

Szerző a kovászói rhyolittal is kisérletezett s szintén igen jó porczellánt nyert.
A Seger porczellán mázát illetőleg szerző meggyőződött, hogy az valódi por- 

czellánmáz s azt ogy Seger által közölt képlet alapján elő is állította. Ezeken kívül 
színes mázak és tűzálló festékek előállításával is kísérletezett, s kitűnt, hogy a 
rézéleg, uranéleg és pink oxydáló láng mellett tényleg alkalmazhatók, rózsaszínt 
a Müller-féle magnézia-biborral nyert. Ezek szerint a tömegben festett porczellán 
előállítása nehézségekbe már nem ütközik.

A Seger-féle porczellán hazai agyagiparunkra nagyon fontos, t. i. nálunk 
valódi kaolinföld nem fordul elő, hanem a fehér kaolinszerű földek mind rhyolit- 
ból származnak, melyek néha sok alkálit tartalmaznak s így sokkal alacsonyabb 
hőfoknál olvadnak, semhogy magas hőmérséknél égetett porczellán készítésére 
alkalmas volna, de a Seger-féle porczellán gyártásához nagyon jól lehetne fölhasz
nálni. Azon kívül a Seger porczellán volna a legnemesebb anyag, melyre a magyar 
fayence díszítéseket, vagy is pécsi decort átvinni lehetne.

Szerző a hollóházai földdel kísérletezett s alacsony hőnél szép áttetsző por
czellánt nyert, mely színre nézve a zettlitzi kaolinból készített porczellánnal is 
versenyezhet. L oozka József.
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Par ,T. d e  S zá d e c zk y  docteur ès sciences naturelles.*

La Szigethegység du comitat de Zemplén est située à l ’est du 
milieu de la chaîne de Tokay-Eperjes. La montagne de Pilis y forme un 
très joli cône, qui se trouve à 5 Va km. au nord-est de la ville de S.-A.-Ujhely. 
Il est d’une hauteur de 283‘3 m. au-dessus du niveau de la mer, et de 173 m. 
au-dessus de la rivière Ronyva.

Le sommet du Pilis se compose de deux petits cônes très réguliers de 
labradorites ( andesites)  à hypersthène, qui s’élèvent d’une base de sédiment 
muscovitique de cailloux de quartz d’un âge palaeozoïque. Le cône de 
labradorite qui se trouve à l’est n’a plus de 15— 20 m. de hauteur du côté 
du nord, aux autres côtés de ce cône et à l ’autre cône entier le labradorite 
descend plus bas. Aussi l’enfoncement entre les deux cônes est composé de 
labradorites.

Notre montagne de Pilis est un petit volcan isolé, d’une matière vol
canique à peu près égale, qui à peine a traversé sur quelques points le sédi
ment palaeozoïque, ainsi ses relations semblent beaucoup plus simples que 
celles des autres volcans de cette chaîne, ou de celui de Tokay-Eperjes qui est 
très proche, dans lesquels on trouve une grande quantité de différentes 
éruptions, intimement mixtes.

La netteté de construction de ce petit volcan et la pensée, qu’il peut me 
servir de guide dans des circonstances plus difficiles, m’encourageait à 
étudier en détail la composition des roches volcaniques de cette petite mon
tagne, qui donne une vue superbe sur la chaîne de Tokay et sur la grande 
plaine de la Hongrie, au bord de laquelle s’élève le Pilis.

/I
\

* Présenté dans la séance du 1. octobre 1890.
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Sédim en ts palaeozoïques.
S

La partie inférieure, la plus grande du Pilis —  comme je viens de 
mentionner—  se compose de sédiments palaeozoïques, des grès qui sont plus 
argileux du côté de l ’ouest, contenant plus de cailloux de quartz et de musco
vite (conglomérats de quartz) du coté du nord et de l ’est.

Il y a entre autre, dans le bas au nord-ouest du Pilis, une carrière 
abandonnée d’une dimension plus grande, dans laquelle on voit que les 
schistes très argileux d’une couleur brune et bleu foncé alternent avec celles 
d’une couleur gris clair et avec des schistes très quartzeux. On y trouve 
aussi des schistes graphitiques, qui bouillonnent vivement à leur surface avec 
l’acide liydrochlorique et qui sont par-ci par-là couverts de groupes de 
cristaux de dolomite bruns, en forme de lentille.

Les schistes ont une inclinaison de 30— 50° à l’est-nord-est. La direction 
de ces couches correspond parfaitement à la direction des sédiments qu’on 
trouve dans les montagnes, qui sont au nord du Pilis; j ’ai trouvé même près 
de N.-Toronya des schistes graphitiques avec des fossiles végétaux, en contact 
avec des anthracites. Par cette raison il est vraisemblable que les couches 
palaeozoïques au bas du Pilis appartiennent au système carbonifère (Culm). 
Ces schistes sont très semblables à ceux provenant de Dobsina, dans lesquels 
on trouve les fossiles caractéristiques de Culm.

Il faut mentionner que, sur les pentes du nord du Pilis, on trouve dans 
les gravières des sédiments argileux à muscovite et a quartz, qui contiennent 
des conglomérats argileux parfaitement arrondis. Il faut donc supposer 
l’action de quelques grandes eaux comme cause do l’arrondissage.

On voit avec le microscope que ces sédimentspsammitiques contiennent 
en plus grande quantité des Muscovites, avec des lames recourbées et placées 
pour la plupart dans la même direction, avec laquelle peu de lames forment 
un angle droit. Après le muscovite suivent les grains cassés de quartz qui for
ment à peu près un quart de toute la masse et quelques grains d’oligoclase 
fortement caolinisés, dont les lames de made ne sont que difficiles à recon
naître. Ils contiennent aussi des détruits feldspathiques sans les lames de 
made, qui sont probablement des orthoses.

Ces minéraux sont dans une masse fondamentale, d’une couleur jaune 
verdâtre, par suite de l ’oxydation et la susception d’eau des éléments chro
mogènes, composés presque entièrement de petits crystaux micacés, entrefilés.

Labradorite à liypersthène (andesite à hypersthène).
Les labradorites du sommet du Pilis ne sont pas bien développés; on 

n’en trouve généralement de plus grands blocs que le diamètre d’un pied. 
Les rochers du cône de l ’ouest et ceux du cône de l’est se ressemblent,
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regardés à l ’œil nu : leur couleur est gris foncé eu état normal, gris clair 
quand ils sont altérés* On trouve dans l ’un comme dans l ’autre des grains 
grands de quartz, provenant sans doute des conglomérats palaeozoïques ; et 
sur l’un comme sur l’autre une croûte d'hyalite. Entre les décombres, sur la 
pente occidentale, j ’ai trouvé du j aspis aussi couvert d'hyalite.

Avec le microscope on voit aussi quelque ressemblance entre les deux 
labradorites, mais outre cela il y a entre eux des différences tellement impor
tantes que je crois être obligé de les décrire à part.

1 . L abradorites sem ivitreux du cône de l ’ ouest.

Il y en a des variations compactes et poreuses.
a)  Les labradorites compacts ont une structure porphyrique par suite 

des cristaux simples et des groupes de cristaux du premier temps de cristalli
sation, en plus grande partie par suite des feldspaths et le peu de pyroxene.

Les pyroxenes sont les premiers produits de la cristallisation. Ils ont 
subi ici —  comme partout au Pilis —  une transformation mécanique très 
prononcée, et ils ont une position qui reste beaucoup derrière les feldspatlis, 
tant à leur quantité qu’à leur qualité. Les hypersthènes sont plus nombreux. 
On y- trouve aussi peu d’augite du premier temps.

Les hypersthènes sont arrondis et ils sont souvent entourés d’une mince 
bordure de petits augites transformés en bastites. Les hypersthènes forment 
quelquefois des groupes, très rarement des macles suivant a1 (101).

Les augites du premier temps Bont petits, semblables à ceux du deuxième 
temps, mais ceux qui sont du 1 er temps se font remarquer par l’état allo- 
triomorphe. Il y en a des macles en forme d’une croix, dont les bras sont 
courbés.

Les feldspathes sont des bytownites, comme l ’extinction l’indique. Ils 
forment des macles suivant la loi d'albite. On y voit aussi les résultats de la 
déformation mécanique; ils forment quelquefois des groupes, sans une orien
tation cristallographique. Ils contiennent des inclusions de verre. D’après la 
méthode de M. le Prof. Szabó les feldspaths semblent appartenir à une série 
un peu plus acide que les bytownites (I Na =  3-—2, K =  0, F* =  1— 2; II 
Na =  3, K =  0, P — 2— 3; III Na =  3, K =  1) dont la cause est que les 
feldspaths contiennent des inclusions de verre. J’ai pulvérisé plusieurs cri
staux des feldspaths et je les ai examinés dans la lumière convergente à leur 
axe optique, et dans la lumière polarisée à leur extinction. Le résultat est ce 
que le plus souvent les feldspaths sont des bytownites, mais il y en a qui 
semblent être des labradores, et d’autres qui semblent être des anorthites.

Les spinellides sont en partie aussi des minéraux du 1er temps. Ils ne

* Degré de fusibilité.
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se trouvent pas en grande quantité et il y a entre eux qui sont un peu trans
parents, d’une couleur brune dans une lame dont l’épaisseur est de 0'03 mm ; 
ils ne se dissolvent pas avec l’acide chlorhydrique concentré et se colorent en 
vert par l ’oxydation ; c’est pourquoi je les crois être des chromites.

Les minéraux du 2-e temps sont des microlithes d’hypèrsthène et 
d’augite. Les microlithes d’augite entourent une partie des hypersthènes 
arrondis du 1-er temps.

Les microlithes de feldspath sont pour la plupart des labradares ; 
ils forment des macles doubles, sont allongés, en sections transversales ils 
ont la forme quarrée. Mais il y en a aussi quelques aiguilles très minces 
d’andesine. Les microlithes de feldspath dominent entre les minéraux du 
2-e temps.

On ne remarque qu’avec le microscope que la matière vitreuse est 
composée d’une partie verte et d’une partie brune, qui sont intimement 
mixtes entre elles. La partie brune domine. La couleur vert jaunâtre est 
la conséquence de la susception d’eau des éléments chromogènes. Quelques 
microlithes de pyroxene se sont aussi changés en bastites. La plus grande 
partie de la masse fondementale reste dans l ’état vitreux ; elle donne avec 
le procédé de M. le Prof. Szabó le résultat suivant: I Na =  2— 3, K =  0, 
F =  3 ; II Na =  2— 3, K — 0, F =  4 (brun et des vésicules à la surface) 
III Na =  3— 4, K =  3.

M. le professeur Petrik a bien voulu analyser cette roche. Le résultat 
en est le suivant :

SiO2 ... ... . ... ... 59,52
Ala0 8 ... ... ... ... ... 20,18
FeO ... ... ..........- 6,68
CaO ... ... ... ... ... 6,81
MgO . ... .. . ........... 1,34
K20  ... ... ... ... ... 1,26
Na20  ... ... ... ........... 2,82
Perte au feu ... _ _ 1,77

100,38

Nous donnons (PI. Ill, fig 1) la microphotographie de cette roche 
vitreuse, fait par M. H alavács géologue en chef.

b) On trouve sur le cône de l ’ouest des labradorites poreux semivitreux, 
qui sont d’une particularité remarquable. Une de ces particularités est qu’ils 
contiennent, par-ci par-là dans les cavités, de jolis cristaux de baryte. Ce 
sont de prismes petits longs jusqu’à 4 mm, larges jusqu’à 8A mm, allongés 
suivant la brachydiagonale. M. Mëlczer a mesuré ces petits cristaux et il a 
trouvé les formes suivantes : (001 ) o P, (011 ) P oo, (010) oo P oo. Les angles 
de (011) et (011 ) sont de 74° 3G\ Les faces de (001) dominent et elles sont
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inégales ; on voit sur ces faces des clivages suivant le prisme dont l'angle 
obtus est'‘ d’environ 74°. Les faces de (010) sont très petites.

Ayant eu peu de matière à ma disposition, j ’ai pulvérisé un très petit 
grain de ce baryte, et j ’ai obtenu des lames avec deux bons clivages rectan
gulaires, dont l’extinction est parallèle. La direction du plan des axes optiques 
est toujours positive, p <  v. La plupart des lames ne sont pas formées 
par la pulvérisation dans la direction du bon clivage, mais il y a pourtant 
des lames avec des clivages qui forment un angle d’environ 74°. Pour faire 
une comparaison, j ’ai pulvérisé un grain de baryte de Svábhegy (Buda) et 
j ’en ai trouvé les mêmes propriétés optiques.

Une autre propriété remarquable de cette roche est qu’elle contient 
des inclusions de roche d’une forme de noix. Ces inclusions sont aussi 
bien curieuses. Elles sont composées de grains de quartz,* des feldspaths, 
qui sont en partie des bytownites (comme dans les labradorites), en partie des 
andesines, des hypersthènes et des spinellides, surtout des chromites, qui for
ment une structure granitique. Les andesines se composent de beaucoup de 
lames minces maclees. Les grains de chromite forment de longues lignes. 
La couleur des hypersthènes qui se trouvent autour des grains de chromite 
est vert grisâtre, ils semblent être des produits du contact.

On trouve dans cette inclusion aussi de très petits grains d’obsidienne qui, 
regardés à l ’æil nu, ressemblent beaucoup aux grains de quartz. La composition 
chimique de cette obsidienne diffère beaucoup de la composition du labradorite 
qui l ’enferme ; elle montre suivant la méthode de M. le Prof. Szabó I Na =  
‘3— 4, K =  0, F =  4, spongieux, III Na =  4, K =  3— 2. Ce fait démontre 
que la composition chimique peut altérer subitement et très fortement dans 
une même roche. Avec le microscope on trouve qu’elles sont colorées de diffé
rentes couleurs et qu’elles contiennent des trichites courts de différente qualité. 
On voit aussi des verres presque noirs, sur lesquels se déposent des 
microcristaux de feldspath d’une extinction de 6— 8°.

Le labradorite encaissant contient aussi plus à’hypersthènes que 
d’augite. Les hypersthènes sont arrondis et forment souvent des groupes, 
comme aussi les feldspaths du 1-er temps, ils ont des inclusions de verre avec 
des vésicules d’air. Dans une lame d’une épaisseur de O'OI mm. les hyper
sthènes ont un faible pléochroïsme : np (c) — est vert clair nm (b) =  jaune 
verdâtre, nv (a) =  jaune rougâtre. Comme dans les hypersthènes communs 
nv est rougebrun et nm — jaune rougâtre, on peut supposer qu’il y a ici une 
différence entre les éléments chromogènes, peut-être le chrome entre dans la

* Dans le sable de ce labradorite, qui se trouve sur la pente occidentale, on 
trouve beaucoup de grains de quartz, qui sont des minéraux préexistants, provenant 
des sédiments palaeozoïques, mais aussi des cristaux bipyramidés, qui se cristallisaient 
dans le labradorite.

[79 ]



2 7 0 j .  s z á d e c z k y :

composition, et produit la couleur verdâtre. L ’hypersthène contient aussi 
des grains de chromite et il commence ça et là se changer en bastite. On voit 
dans l’intérieur de l’hypersthène des parties en forme de filament qui ne s’éteig
nent pas parallèlement, ce sont des produits des actions mécaniques. Un grain 
olivâtre d’hypersthène donne avec la méthode de M. le Prof. Szabó le 
résultat suivant: I Na =  1, K =  0, F =  0— 1 ; II le même que l e I ; III 
Na =  1— 2, K =  1— 0.

11 y a peu d’augites, qui aient subi une forte alteration mécanique. 
Les grains sont presque entièrement comprimés, les macles ont des polari
sations très confuses.

Les feldspnths du 1-er temps sont en général comme ceux des labra- 
dorites compacts. Les macles suivant la loi d’albite et de péricline se trou
vent en grand nombre, comme aussi celles, ayant une structure zonaire, avec 
des parties intérieures plus basiques (angle d’extinction plus grande). Outre 
les bgtownites il y a aussi des anorthites ; je m’en suis convaincu par l’allon
gement positif et négatif et parce qu’on voit dans les lames, obtenues par la 
pulvérisation, sortir l ’une des axes, de meme que par la methode de M. le 
Prof. Szabó.

Cette roche contient un peu plus de spinellides que la précédente, 
qui sont pour la plupart des magnetites. Us forment des petits grains, 
quelquefois allongés et aussi des groupes spéciales. On voit entre eux des 
taches verdâtres, produits susception d’eau ; mais il y a aussides taches 
rouges (hématites).

Les microlithes de pyroxene sont beaucoup plus nombreux que les 
grands cristaux. Il est remarquable que ce sont des aiguilles d'hyper- 
sthènes, d’un contour précis qui y dominent. Us sont plus grands que les 
plus petits microlithes du feldspathe. Leur section transversale donne des 
octogones, dans lesquels les faces du prisme sont moins développées que celles 
des pinacoïdes. Ils contiennent souvent des grains de magnétite. U y a peu 
de microlithes d’augite qui forment des grains pas bien déterminés.

Les microlithes de feldspath sont encore plus nombreux que les 
hypersthènes. Us appartiennent aussi pour la plupart au groupe des labra- 
dores. Leurs formes sont assez différentes, les plus grands forment des groupes 
semblables aux escaliers, outre cela il y en a qui imitent la forme des aiguil
les, deB fourchettes. Leur section transversale est souvent rectangulaire.

U y a aussi des trichites très petits dans le verre brun qui forme la 
masse fondamentale. Us s’allongent quelquefois en direction droite, ou bien 
se placent transversalement; quelquefois ils sont joints par un long tri- 
cliite, sur les côtés de laquelle ils sont placés, comme s’ils étaient placés sous 
l ’influence du magnétisme.

La base amorphe y compris les microlithes fait plus de moitié de la 
masse de toute la roche. Elle donne dans la flamme le résultat suivant : I
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Na =  2, K =  0, F =  3 (blanc grisâtre avec des taches noires) II Na =  2, 
K =  0, P =  4 vésicules à la surface III Na =  ‘3— 4, K =  2— 3.

s
2. Labradorites augitiques à hypersthène du cône oriental.

Les différences microscopiques entre les labradorites de ce cône, qui est 
le plus élevé et entre celui que je viens de décrire, sont : a)  que les labrado
rites du sommet du Pilis ont une couleur plus foncée b)  qu’ils ne Bont pas 
semivitreux, c)  leurs feldspaths du 1er temps sont beaucoup plus petits, 
d’une couleur rouge ; on n ’y trouve qu’exceptionellement des grains 
plus grands.

Entre ces minéraux je mentionne en premier lieu les grands grains 
(jusqu’à 1 cm.) fendilles de quartz qu’on trouve rarement, comme enclaves 
des Sedimentes palaeozöiques.

Les minéraux du 1 er temps sont les pyroxenes, qui sont pour la plupart 
ortorombiques. On les trouve aussi comme inclusions dans les feldspaths, mais 
pas beaucoup. Ayant tous souffert une forte action mécanique, les cristaux 
sont comprimés, d'un bord frangé. Les liypersthènes ont toujours une bor
dure de microlithes d’augite, qui sont ou de petits grains, ou bien de petits 
prismes. En ce second cas la majeure partie de la bordure a la même 
extinction. On y trouve aussi des groupes d’hypersthène avec une bordure 
de microlithes d’augite. Les hypersthènes contiennent comme inclusion du 
magma, ou d’hématite ou bien de chromite.

Les augites du 1er temps sont très rares dans cette roche.
Les feldspaths du 1er temps forment généralement des macles. On les 

voit selon la loi d’álhite et de péricline assez souvent ensemble. Il y en a 
aussi quelques-uns d’une structure zonaire, dans lesquels les parties cor
respondantes aux différentes faces du cristal, sont d’une différante épaisseur.
II arrive aussi que les zones extérieures ont moins de faces que le cristal, qui 
en forme la base. Ils appartiennent aux séries des bytoivnites et des anorthites, 
leur allongement est positif et négatif. Comme inclusions ils contiennent des 
hypersthènes, d’un verre brun foncé, quelquefois avec des spinellides. Ils ont 
aussi des taches d’hématite ou de limonite qui, vues à l’œil nu, causent la 
couleur rouge dans la roche. Sa réaction de flamme est I Na =  2— 3, 
K =  0, F =  2, devient blanche ; II Na =  3, K =  0, F 3— 4, incolore ;
III Na =  3, K =  0— 1.

Il y a peu de spinellides du 1-ertemps, qui sont des magnetites, et dans les 
feldspaths comme dans les hypersthènes les chromites. Mais il y a des parties 
où on les trouve en plus grande quantité, formant une structure granitique 
avec des feldspaths et des hypersthènes, qui sont vraisemblablement les 
produits du contact.

Les circonstances pour la cristallisation étaient très favorables dans
[81]
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le deuxième temps, parce que la pâte a presque entièrement disparu, il n’y 
restait que très peu de verre. L'autre différence qui existe entre cette roche 
et celle du cône occidental est que ce sont les augites qui sont en plus grande 
quantité comme microlithes et pas les hypersthènes, qu’ semblent être cri
stallisés après les microlithes de feldspath, »et font ainsi une transition à 
la structure ophitique. On peut conclure de ce fait que le refroidissement de 
la lave était lent et se faisait ici successivement, ceci semble être évident, par
ce que la lave ne coulait pas ici en grande quantité, la plus grande partie des 
labradorites étant couverte par les sédiments palaeozoïques.

Il n’existe pas une transition entre les cristaux du 1-er et ceux du
2- ième temps. Les derniers forment avec le peu de verre un peu plus de 
moitié de toute la roche. Les microlithes suivent en général la même direc
tion, mais pourtant ils n’ont pas une structure fluide prononcée.

Les microlithes de feldspath sont les plus nombreux, aussi dans cette 
roche sont ils pour la plupart des labradores. Il y a seulement quelques 
taches dans lesquelles les microlithes d’augite se multiplient.

Il n’y a que très peu de microlithes d’hypersihène, les grains et les petits 
prismes de micvolithe d’augite dominent, ils contiennent dans leur partie extéri
eure quelquefois beaucoup de grains de m,agnétite. Outre ces deux pyroxènes 
j ’en ai trouvé qui, en ce qui concerne leurs propriétés, semblent tenir le milieu 
entre les hypersthènes et les augites. Ce sont des pyroxènes d’une couleur vert 
clair, d’une forme pour la plupart prismatique, qui ressemblent aux augites 
par l ’extinction très oblique et leur forte biréfringence dans une section pa
rallèle de la plane des axes optiques, mais ils ressemblent aussi aux hyper
sthènes par leur faible réfringence et par leurs bons clivages (surtout dans 
les sections prismatiques). Cependant ils different de tous deux, parce qu’ils 
ont des sections, dont les biréfringences sont à peine remarquables. Il me 
semble que les réfringences des deux axes se ressemblent beaucoup, 
tandis que celle de la troisième est beaucoup plus grande. Ces microlithes 
sont trop petits pour pouvoir en faire des recherches plus détaillées.

Entre les microcristaux il reste un peu de verre, dont la couleur 
ressemble dans la lumière ordinaire à la couleur des augites. Il montre dans 
le bec Bunsen beaucoup de kali et de natron et il fond facilement, I Na =
3—  2, K =  0, F =  4 verre noir sans vésicules; II Na =  3, K =  0, F =  5 ; 
III Na =  4—5, K =  2— 3.

M. le professeur Petrik avait eu l’obligeance d’analyser cette roche. 
Le résultat en est le suivant:

SiO2 ... ... - -  ... ... 55,19
A120 3 ... ... ... — 20,24
FeO ... ... ... ........... 8,18
CaO ................. -  — — 8,68
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MgO
K20
Na'20

4,97
0,27
1,83
0.79

100,15
Perte au feu

Nous sommes obligés à M. H alavács géologue par la (PI. Ill, fig 2), 
qui donne la microphotographie de cette roche.

2. J’ai examiné encore une roche de labradorite poreuse, couverte 
d’hyalite, provenant du cône oriental du Pilis. Cette roche est d’une couleur 
grise, beaucoup plus claire que l’autre que je viens de décrire, elle semble 
être altérée.

Ce labradorite —  quant à ses propriétés microscopiques —• fait une 
transition aux labradorites compacts du cône occidental.

On peut reconnaître dans tousles minéraux du l-er temps les résultats 
de l ’action mécanique.

11 ne contient pas beaucoup de pyroxene. L'hypersthène forme quel
quefois des groupements ; il y en a un qui est compose de six cristaux 
d'orientation différante qui ont à la lumière ordinaire l’aspect d’un seul 
cristal. L ’un de ces hyperstliènes contient des inclusions hexagonales ou 
rhombiques de verre, qui suivent avec leurs axes longitudinales la même ligne 
droite. Presque toutes les inclusions du verre ont une vésicule d’air.

11 contient très peu d'augite : jè n’en ai trouvé que les débris d’une 
made suivant h1 (100). Les pyroxènes se sont en partie changés en bastite.

Les feldspaths d’une longueur de 1— 2 mm. ne sont pas purs, 
forment des macles suivant la lois d’albite et de périciine. Ils semblent être 
des bytownites et des anorthites. Le bec Bunsen donne la réaction du 
labradore, à cause de la grande quantité des inclusions du verre qu’on y voit 
avec le microscope. I Na =  2— 3, K =  0, F =  1— 2 ; II Na =  3, K =  0, 
F =  3 ; III Na =  4, K =  1.

Elle a des grains de magnetite de différente grandeur et de chromite 
en assez grande quantité.

Entre les minéraux du 2-ème temps il n’y a pas tant de microlithes 
d'augite que dans la variété compacte et elle n’a pas du tout la structure 
ophitique. Les hyperstliènes du l-er temps n’ont pas une bordure d’augite.

Les plus grands microlithes de feldspath sont pour la plupart des 
labradores, qui forment souvent des macles à deux lames. Mais il y en a aussi 
des aiguilles très minces, qui ont une extinction parallèle ou à peu près pa
rallèle, ce sont des microlithes d’andesine. Les taches et les lames feldspa- 
thiques de la masse fondamentale sont aussi de la même façon.

Cette roche n’a pas du tout une base amorphe, elle est holocristalline 
et montre le moins d’alcali et le moins de fusion dans la flamme I Na —

Földtani Közlöny. X X I. köt. 1891. [83J l g
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2—  3, K == 0, F — 2 ; II Na =  2— 3, K =  0, F == 2— 3; III Na =
3—  4, K =  2.

Outre le bastite, il faut encore mentionner comme produits secondaires 
de très jolis groupes de tridymite de la forme d’un éventail. Ils tapissent 
les cavités et sont dans une matière amorphe brune, vraisemblablement 
d’opale. On trouve aussi des taches jaunes de limonite.

Obsidiennes (Marekanites).

C’est une des particularités remarquables du Pilis qu’on trouve sur le 
sommet des obsidiennes ellipsoïdes ou semblables aux cristaux arrondis d’un 
diamètre de 1— 2 cm. avec quelques grains de rhyolite (liparite) à quartz 
blanc, sans lustre et des cailloux de quartz. Quand on les examine attentive
ment, on voit des lignes droites très régulières, produites par des minces raies 
grises, dévitrifiées ou boursouflées dans le verre noir.

La couleur des plus grandes obsidiennes est noire, est celle des plus 
petites est gris de fumée. Il est remarquable que, dans les cavités j ’ai trouvé 
sur la surface quelques petits résidus d’un rhyolite à quartz, qui s’effacent 
facilement en les frottant.

On voit avec le microscope que les obsidiennes sont des verres amorphes 
incolores, dans lesquelles on ne trouve que par distance des microlithes 
et des groupes de microlithes, de feldspath, des microlithes de biotite, de très 
petits trichiies et des groupes primitifs de trichite et des vésicules d'air 
très allongées. Tous ces produits sont arrangés avec leurs axes longitudinales 
dans la direction d’une ligne droite. La matière des groupes trichitiques 
consiste en biotites altérés. Il y a aussi une transition entre les deux 
formes. Le pléochroïsme des trichites est noir dans la direction de leur allon
gement, brun jaune transversalement à cette direction.

Outre les microlithes on y voit aussi quelques débris de grands feld- 
spaths et des débris de biotite du 1-er temps.

Les obsidiennes sont en partie minces limpides comme les verres arti
ficiels. Elles se gonflent dans la flamme et deviennent aussi cinq fois si gran
des qu’elles n’étaient auparavant, mais elles perdent de leur volume, quand 
on les chauffe plus fortement.

Le procédé de M. Szabó montre qu’il contient beaucoup de potasse I 
Na — 3— 4, K =  0— 1, F =  4, spongieux II Na =  3—4, K =  O— 1, 
F == 5 ; III Na =  4, K =  3.

La question la plus intéressante est l ’origine de ces obsidiennes. Elles 
ne peuvent pas provenir des labradorites du Pilis, quoique le labradorite con
tienne de petits grains de verre, parce que ces obsidiennes ont une structure 
fluide très prononcée et quelquefois des croûtes minces de rhyolite. Il 
paraît le plus vraisemblable, qu’elles y étaient lancées pendant l ’érup-
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tion de perlite du village de Szőllőske, qui se trouve à 4 km. au sud 
du Pilis.

Supposant que cette conclusion soit vraie, les labradorites du Pilis sont 
antérieures aux rhyolites des environs de Szőllőske.

Budapest (l’Institut minéralogique de l ’Université), le novembre 1890.

DESCRIPTION DES FIGURES DE PLANCHE III.
I  Labradorite du cône de l'ouest de Pilis.

1. Magnetite, augite, liypersthène, bytownit-feldspath.
2. Magnetite, chromite (?), augite, liypersthène, labradorite et andesine 

feldsp., base vitreuse.
JJ Labradorite augitique à hypersthène du cône oriental de Pilis.

1. Magnetite, chromite (?), augite, hypersthène, anorthite et bytownit feldsp.
2. Magnetite, chromite (?), labradorite feldsp., augite.

1—9 D'obsidienne du sommet de Pilis. 1—3 biotite, 4 —5 trichite, 6—8 micro- 
lithe de feldspath, 9 bulle d’air allongée.

DIE UNGARISCHE STEININDUSTRIE AUE DER IM 1 1891 IN BUDAPEST 
ARRANGIRTEN THON-, CEMENT- UND STEIN-INDUSTRIE

AUSSTELLUNG.
Der fachkundigen Feder unseres geehrten Mitgliedes, Herrn Dr. F ranz 

Schafarzik verdanken wir jenen ausführlichen Bericht (Vgl. S. 241—252 d. ung. 
Textes) über die im Titel benannte Ausstellung, insofern sie sich auf die Stein- 
Industrie bezieht.

In dieser Gruppe betheiligten sich 50 ungarländische Stein-Industrielle ; 
2 inländische Asphalt-Firmen ; 2 ausländische Stein-Industrielle und 1 auslän
dische Asphalt-Firma.

Dieselben brachten zur Ausstellung :
32 ungarländisclio und einige ausländische Kalksteine,
3 « « --- « Gypse,
2 « « 1 u Süss wass erquarz e,
3 « « --- (( Orthoklas-Quarztrachyte,
7 « « --- « Dacite, Andesite und Basalte,
4 « « --- « Andesittuffe,,
!) « (( --- « Sandsteine,
2 « « 1 « Asphalte.

Diese Zahlen entsprechen keineswegs dem gegenwärtigen Stande der 
ungarländischen Stein-Industrie, denn ausser den erwähnten 52 Ausstellern exi- 
stiren gewiss noch ebenso viele Stein-Industrielle, die mit ihren ausgezeichneten 
Producten zum Glanze und praktischen Wertlie der Exposition hätten beitragen 
können. Wir suchten vergebens unsere Marmore von Szárhegy (Com. Csik) und 
Dognácska, den Kalkstein von Predett, den schwarzen Kalkstein von Nyitra, die 
miocänen Grobkalke des Baranyaer Comitates und des Laythagebirges ; wir sahen
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ferner nicht weder den Granit von Pressburg noch andere Granite des Landes ; es 
blieben ferne die Dacite von Kis-Sebes, Vaskő und Ponyászka, von unseren Ande- 
siten fehlten die von Bogdan, Visegrád, Szobb und Mária-Nostra. Unsere vorzüg
lichste Mühlsteinfabrik, die von Sárospatak, liess sicli ebenfalls nicht vertreten. 
Kroatien, Slavonian und Fiume stellten nicht aus. Man sollte glauben, dass unsere 
interessirten Stein-Industriellen es wissen sollten, dass die geringen Kosten, die 
die Beschickung der Ausstellung verursacht, in den meisten Fällen durch der Aus
stellung nachfolgende reichlichere Bestellungen sehr bald ersetzt sind. Unsere 
einheimischen Producte können wir nicht häufig genug an die Oeffentlichkeit 
bringen, da sie das grosse Publikum noch immer nicht genügend kennt und fűi
den Stein-Industriellen gibt es keinen Ort, wo er seine Erzeugnisse besser und 
billiger zur allgemeinen Ansicht bringen könnte, als eben eine solche Exposition.

Wir müssen freilich dabei bemerken, dass dafür die Exposition, — und dies ist 
eine conditio sine qua non — sich nicht mit der Ausstellung der schön gearbeiteten 
Objecte allein begnügen darf, sondern dass dieselbe auch fachgemäss arrangirt werden 
muss. Der Consument muss dort vollständige Orientirung gewinnen und aus dem 
vielen das ihm entsprechendste leicht herausfinden können. Wir sind davon über
zeugt, dass viele unserer heimischen Steinproducte auch dem Auslande gegenüber 
concurrenzfähig sind. Wie ausgezeichnet auch immer der « Málnahegyer Stein » sein 
mag, so ist es nur zu bedauern, dass wir auf der Exposition von ihm nicht einmal 
so viel erfahren können, in welchem Comitate und bei welcher Ortschaft der Stein
bruch sioh befindet ; und es wird sich jemand wohl nur damals dazu bereit finden, 
den Stein in praktische Verwendung zu nehmen, wenn er ihm petrograplnsch 
richtig beschrieben und mechanisch erprobt vorgeführt wird.

Die Fundorte wurden bei unserer Exposition im allgemeinen sehr vernach
lässigt. Einige Aussteller haben blos den Sitz ihrer Firma, nicht aber den Fundort 
ihrer Producte angegeben ; ebenso wenig verwendeten sie gehörige Sorgfalt auf die 
richtige Benennung ihres Materiales. Der Collectiv-Name «Stein» ist wohl nicht 
genügend. Mitunter finden wir wohl eine Benennung, aber eine unrichtige ; so 
begegnen wir dem Kalksteine von Sóskút unter dem Namen «Sóskúter Sandstein» 
und dem Gyps von Zsobok unter dem Namen «Zsoboker Marmor (!)». Die Benen
nung der Gesteine, einerlei, ob in -wissenschaftlicher oder in praktischer Beziehung 
sollte immer correct sein, und ist in dieser Beziehung leider auch der vom Handels
museum herausgegebene Catalog nicht vorwurfsfrei.

Mit lobenswerther Ausnahme Weniger haben die Aussteller die Festigkeits
verhältnisse ihrer Gesteine nicht untersuchen lassen ; ebenso erfahren wir nur in 
seltenen Fällen den Preis weder des rohen noch des bearbeiteten Productes. Die 
meisten unterliessen es die Entfernung ihrer Steinbrüche von der letzten Eisen
bahn- oder Schiffsstation, sowie die Höhe des Fuhrlohnes bis zu jenen Stationen 
anzugeben. Im Interesse des guten Rufes der einzelnen Gesteine wäre der Nach
weis dessen, wo sie bereits grössere Verwendung gefunden, wie dies z. B. A l o is  

S tern  in seiner kleinen Broschüre thut, wünschenswerth gewesen. Die Brüsseler 
Firma W tlick  ging in dieser Beziehung noch weiter, indem sie von ihren «Mor- 
ley»-Kalksteinen 2,5 cm3 grosse Würfel dem besuchenden Publikum zur Verfügung 
stellte.

Unter den Ausstellern von Kalksteinen haben wir besonders die Budapestéi-
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Finnen A. H ausmann, E. Ney & Comp., E. Ney, Gerenday u . Sohn, E. P arsch zu 
erwähnen. Erstem- stellte das Steinmaterial, welches beim Baue des neuen Parla
mentsgebäudes verwendet wird, aus.

Der lichtgraue, rhätische Kalkstein wird hei Piszke in den Brüchen des 
Berges Pisznicze gebrochen. Aus derselben Gegend stellte H ausmann auch 
Liaskalk, vom Siklóser Gebirge im Baranyaer Comitate Jurakalk aus; ferner 
unter dem Namen «Stein von Máléhegy» (Wo ? Eef.) aus wahrscheinlich miocänem 
Kalkstein behauene Baluster mit Capital und dasselbe aus dem diluvialen Kalk
stein von Duna-Almás. Allgemeines Aufsehen erregte auch die aus dem eocänen 
Orbitoid-Kalkstein vom Berge Csillaghegy bei Békásmegyer in der Nähe der 
Hauptstadt angefertigte 4 m lange Balkonplatte.

Von den übrigen haben wir noch die in geringerer Entfernung von der 
Hauptstadt gewinnbaren Kalksteine zu erwähnen ; so weisser, kristallinischer Kalk 
vom Szárhegy bei Polgárdi (Graf G. B atthyány) ; rhätischer und basischer Kalk
stein von Tata (Graf M. E szterházy). Der rothe Marmor von Piszke wurde auch 
von A. H olzdampf in Sütto und von Ormody in Süttö ausgestellt.

Aus anderen Gegenden des Landes haben wir den schönen Marmor von 
RuszkicZa bei Karánsebes (Aussteller Johann B ibel in Oravicza) ; Fleckenmarmor 
von Vékény im Comitate Baranya. Er ist lichtgrünlich grau mit dunkelbraunen 
Flecken und ist ein sehr dichter Crinoidenkalk, welcher dem oberen Dogger 
(Klausschichten) angehört. Aussteller: Jos. H udecz in Koposvár. Aus dem Stein- 
brache von Bácsitorok bei Klausenburg sendeten C. W. F. M aetz & C. mittel- 
eocänen Kalkstein ein, dessen Widerstandsfähigkeit gegen die Atmosphärilien eine 
alte, schön gemeiselte Gedenktafel, ein ebenso verfertigter alter Helm und ein 1600 
Jahre alter römischer Grabstein, der 202 Jahre lang im Freien stand, bewiesen.

Wir müssen es uns wegen Baummangel versagen, die übrigen in dieser 
Gruppe vorfindlichen Objecte eingehender zu besprechen.

Aus dem bunten Gyps von Zsobok (Comitat Kolozs) findet man zahlreiche 
schöne geschnitzte Gegenstände ; in demselben Comitate kommt bei Egeres auch 
weisser Gyps vor, der aber vorzüglich zur Düngung anempfohlen wird.

Der Süsswasserquarz war von unseren bekannten Fundorten Luttilla und 
Garam-Szt.-Kereszt durch montirte Mühlsteine vertreten. Solche waren auch aus 
Serbien ausgestellt. Dieselben sollen südlich von Nis gewonnen werden und sich 
eines grossen Absatzes erfreuen.

Dieselbe Vorwendung findet die hydroquarzite Modification des Orthoklas- 
Oligoklas-Quarztracliytes, der bei Újbánya und Bars-Geletnek gebrochen wird. 
Quarztrachyt wurde nur von einem Aussteller, von M. Schattei.es in Temesvár 
eingesendet. Derselbe findet sich bei Zsidóvár im Comitate Krassó-Szörény und 
wird zu Eandsteinen und Steinplatten verarbeitet.

Von den zu der Gruppe der Andesite und Basalte gehörigen Gesteinen er
regt unsere besondere Aufmerksamkeit der 7Iypersthen-Andesit, den L. Stern in 
Verpelét (Comitat Heves) ausstellte. Herr Stern macht uns mit seinen Steinbrüchen 
und deren Material in einem besonderen Heft bekannt. Der Schlossberg von Verpelét 
ist ein isolirt stehender, stumpfer Bergkegel, der seine Entstehung der Hyperstlien- 
Andesit-Eruption verdankt. Gesprengt wird mit Carboazotin, von dem man bis zu 
30 Metercentner zu jeder Sprengung benützt. Das Material findet schon zahlreiche
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Verwendung, wir erwähnen vor allem die zwrei mächtigen Pfeiler der 270 m langen 
Theissbrücke.

Andesittuff wurde aus dem Taraczkthale (Máramaros), Persány, Veröcze und 
Szt.-Mária (Mátra) eingesendet. Derselbe erweist sich ebenfalls als vorzügliches 
Material, denn die Festigkeit des apfelgrünen Tuffes vom Taraczkthale soll für 
je einen cm2 1300 Kilogramm betragen.

Auch unsere Sandsteine gehen viel brauchbares Material ab. Unter den aus
gestellten Objecten verdient der schon längst in gutem Rufe stehende eocäne Sand
stein von Beszterczebánya besondere Aufmerksamkeit. A. H a u s m a n n , Architect in 
Budapest, verwendet dieses Material ebenfalls bei dem neuen Parlamentsgebäude, 
wie dies der ausgestellte Baldachinum beweist. Erwähnen wollen wir noch die 
Erste ungarische Schleifstein-Fabrik in Alsó-Kubin (Comitat Arva) von A. F reund 
u. Sohn, die aus in- und ausländischen Sandsteinen selbst feine Rasirschleifsteine 
erzeugt. Auf der Ausstellung fand man auch Schleifsteine von einem Meter Durch
messer vor.

Unsere beiden inländischen Asphaltunternehmungen haben die Exposition 
ebenfalls gut beschickt. Es sind dies die Ungarische Asphalt-Actien-Gesellschaft in 
Felsö-Derna und die Tataroser Steinöl- und Asphalt-Actien-Gesellschaft in Nagy
várad. Aber auch die Schweizer Neuchâtel Asphalte Company betlieiligte sich als 
Concurrentin an der Ausstellung.

Zum Schlüsse wollen wir noch erwähnen, dass die königl. ungarische geolo
gische Anstalt ihre Collection von für die Kunst- und Bau-Industrie wichtigen 
Gesteinen ausstellte. Diese Sammlung entstand zu Beginn der 80-er Jahre, enthielt 
bei Gelegenheit der 1885 stattgefundenen Landesausstellung 4-20 Nummern und 
umfasst heute bereits 750 Stücke. Der Zweck dieser Sammlung ist in polirten, einen 
Cubikdecimeter grossen Würfeln nicht nur das Material unserer schon in Betrieb 
stehenden Steinbrüche vorzuführen, sondern auch jenes solcher Oertliehkeiten, wo 
es in des Aufbruches würdiger Menge vorkommt, aber noch nicht angebrochen 
wurde. Diese Collection ist in den Localitäten des königlichen Institutes (Buda
pest, V., Palais des königl. ung. Ministeriums für Ackerbau) jederzeit den 
Besuchern zugänglich und gewinnt dadurch noch mehr an instructivem Werth, 
da von 420 Stücken ein Detailcatalog vorliegt.

Staub.

LITTERATUR.

(G.) F r a n z k n a u  A. : Daten zur Geologie der Umgehung von Apátfalva im Comi
tate Borsod. (Természetrajzi Füzetek. Budapest, 1888. vol. XL 1887—  
1888. pag. 90— 94.)

In der Umgebung von Apátfalva bei Erlau fand Verf. in dem im nordwest
lichen Theile des Bükkgebirges ziemlich verbreiteten marinen Tegel Rotalia Bec- 
carii L. sp. und Truncatulina Ackneriana d' Orb.

Im oberen Theile des Verencse-Thales fand Verf. in dem scheinbar älteren,
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glimmerreichen, marinen Tegel : Buccinwm Toulai Äug., B. restitutianum Font. 
Natica sp., Dentalium sjj., Corbula gibba Oliv., Thracia, sp., Lutraria oblong 
Chemn., Ervilia pusilla Phil., Cardium sp., Venus islandicoides Lam., Nucula 
nucleus Linn. Diese Fossilien verlegen diese Ablagerung in die zweite mediterrane 
Stufe.

Die Selilemmproben dieses Tegels, dessen Rückstand hauptsächlich aus 
Quarzkörnern besteht, lieferten aus der versteinerungsreichen Schicht folgende 
Foraminiferen :

Nodosaria sp., Nonionina communis d'Orb., Polystomella moerda Ficht. <£• 
Moll., Rotalia simplex d’Orb., R. Beccarii L. sp., Globigerina bidloides d’Orb.,
G. triloba Rss., Truncatulina Boneana d’Orb., Heterolepa Dutemplei d’Orb.

und ans dem oberen Tlieile des Thaies :
Nonionina communis d’Orb., N. Soldani d’Orb., N. granosa d'Orb., Rotalia 

simplex d’Orb., R. Beccarii L. sp. und OstranWert-Schalen.
Ebendort tritt auch eine kaum 15 cm mächtige Kohlenlage zu Tage, dessen 

Hangendes ein bläulicher Thon ist, in welchem Verf. Polystomella obt usa dl Orb., 
Rotalia simplex d’Orb., R. Beccarii L. sp. fand.

Im anderen Theile dieses Thales stiess Verf. auf diluvialen Thon mit Helix-, 
Pupa- und Succinea-V ormon. a—

(7.) Dr. H e r b i c h  F. : Paläontologische Beiträge zur Kenntniss der rumänischen 
Karpathen. I. Kreidebildungen im Quellengebiet der Dümbovitia. (Klau
senburg 1887, gr. 8. 48 S. m. 17 Tfln.)

Von Bucar nördlich der Grenze Siebenbürgens zu, sind im Thaïe Dâm- 
bovitia bei Podu Dämboviti zwischen und auf den Jurakalkmassen Conglomerate 
gelagert. Auf der Anhöhe mit den Ruinen der Cetate Niamcului lagern unter 
diesen Conglomeraten lichtgelblich weisse, geschichtete Kalkbildungen, welche 
sich vom Jurakalk nur durch die gleiclimässige Schichtung unterscheiden.

Nördlich von letzterem Orte im Valea Mueric tritt wieder der geschichtete 
Kalk auf, welcher in seiner Fortsetzung in einen lichtgelblich grauen Mergel 
übergeht und von sandigem Conglomerat überdeckt wird.

Die reichste Localität von organischen Ueberresten dieses erwähnten Mer
gels liegt bei der Vereinigung des Valea Mueric mit dem Bach Damboviciora, wo 
letzterer sich zwischen Felswänden bewegt, deren Höhen mehr als 100 Fuss 
betragen. Das Gestein, welches diese Wände bildet, fällt gegen Süden gelind ein 
und ruht direct auf dem Kalkstein der Tithonbildung.

Verf. gibt der Hoffnung Ausdruck, dass es möglich sein wird, hierorts meh
rere Stufen auszuscheiden, da die Mergelbildung in ihrer ganzen Mächtigkeit nicht 
gleich ist. Einstweilen konnte er nur constatiren, dass die unterste Ablagerung ein 
dicht geschichteter, weisser, kieseliger, Hornsteine und Spongiten führender Mergel 
ist, auf welchem ein lichtgelblich grauer, mehr weniger dichter, nur nach den 
Sprüngen brechender, abwechselnd dick und dünn geschichteter Mergel ruht 
und welchen wieder ein dunkelgrauer, etwas sandiger, gleichfalls brüchiger Mergel 
überlagert. Dieser führt auch verkohlte Pflanzenreste und erinnert ungemein an 
den älteren Karpathensandstein.
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Die im Folgenden an geführt en und auch grösstentljeils abgehildeten 57 Arten 
stammen aus sämmtlichen Mergelablagerungen :

Man vergl. auf S. 254 (180) d. ung. Textes unter [1]
Mit Ausnahme der neuen Arten wurde bei allen anderen ihr etwaiges Vor

kommen in Frankreich und der Schweiz angeführt, woraus ersichtlich wurde, dass die 
meisten der angeführten Arten dem Neocom der erwähnten Länder eigen sind, dass 
aber einige auch noch auf den Gault, aber auch noch auf höhere Stufen schliessen 
lassen. Inanbetracht aber, dass in dor beschriebenen Kreideablagerung eine solche 
Mischung der Arten wahrscheinlich nicht zustande kam, gewinnt die Ansicht des 
Verfassers an Wahrscheinlichkeit, dass dies Resultat aus der Art und Weise des 
Ansammelns des Materials entstanden ist, bei welcher das Aufeinanderfolgen der 
Schichten ansseracht blieb. A ugust F ranzenau.

(8 .) Dr. K och A.: Neue Daten zur Kenntniss der diluvialen Fauna der Gegend 
von Klausenburg. (Aus den Auszügen und Uebersetzungen des Orvos
természettudományi Értesítő. 1888. Term. tud. sz. Kolozsvár, pag. 111 ; 
Taf. III).

In der sogenannten Kövespad-utcza, einer Nebengasse der äusseren Mittel
gasse in Klausenburg, ferner am Ende derselben, wie auch vor Szamosfalva wird 
der diluviale Schotter, welcher durch 1—2 m mächtigen gelben, sandigen, schot- 
terigen Terassenlelim überlagert ist, aus den das Szamosthal einsäumenden Teras- 
senflächen in grossen Gruben gewonnen.

Diese erwähnten Bildungen sind hauptsächlich jene, aus welchen die bis 
jetzt der Umgegend Klausenburgs entstammenden diluvialen Säugethier-Ueber- 
reste gewonnen wurden und zwar Backenzähne vom Rhinoceros tichorrhinus, ein 
Backenzahn von Bos primigenius, ein Bruchstück des Backenzahnes sowie andere 
Knoclientheile von Elephas primigenius, sowie Schalen von Helix frumentum,
H. striata, H. hortensis var., H. pulchella, 11. hispida, Pupa muscorum, Pla
norbis sp., Bulimmá tridens, Succinea oblonga.

In den Jahren 1886 und 1887 gelang es dem Verf. zu diesen aus der städ
tischen Schottergrube der äusseren Mittelgasse Knochenüberreste des Arctomys 
Bobac Schreb. und aus der Schottergrube des Gasse Kövöspad die von Foetorvus 
lutreola Keys, et B las, z u  finden.

Die Knochen des ersteren traf er beisammen an einer kleinen Stelle von 
der Oberfläche in 1 m Tiefe, in den den Schotter 1 — IVa m mächtig überla
gernden feinen, schotterigen, sandigen, bräunlich gelblichen Thone oder dem 
Terassenlehm an.

Diese, ein ausgedehnteres Verbreitungsgebiet besitzende Alt als das Alpen
murmelthier, bewohnt gegenwärtig Galizien, das südliche Polen und die Buko
vina; östlich das südliche Russland und Südsibirien. Hauptsächlich liebt dies 
Thier baumlose-Ebenen oder niedrige Hügelgegenden, wo es sich in festem, trocke
nem Boden mit Kammern und erweiterten Höhlen verbundene Röhren gräbt, in 
welchen ganze Familien zusammen leben, sich von Wurzeln und Gräsern ernäh
rend und Winterschlaf haltend.

In Ungarn scheint es heutzutage nicht mehr vorzukommen ; die Thatsache 
aber, dass es in petrificirtem Zustande angetroft'en wurde, beweist, dass die süd-
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liehe Verbreitung dieses Thieres in der geologischen Vorzeit sich bis in das Mittel
land Siebenbürgens erstreckte, woraus der Schluss gezogen werden darf, dass es 
auch in andern Theilen Ungarns nicht gefehlt haben mag, -obzwar es hier noch 
nicht gelang, seine Ueberreste in den diluvialen oder altalluvialen Ablagerungen 
anzutreffen.

Was das diluviale Arctomys primigenia K auf anbelangt, drückt Verf. seine 
Ansicht dahin aus, dass dieses wahrscheinlich auch nur Arctomys Bobac sei, da 
die Abbildungen von jenem der Form und Grösse nach ganz dem Klausenburger 
entsprechend sind.

Durch Litteraturangaben wird auch noch die Thatsache erwähnt, dass die 
Grenzen des Verbreitungsgebietes des Bobac in der diluvialen Zeit nicht nur bei 
uns, sondern auch im ganzen mittleren Europa sich bedeutend weiter nach Süden 
und Westen erstreckte.

Die Knochen von Foetorius lutreola Keys, et B las. (Mustela lutreola L. —- 
Nörz oder Wasserwiesel) waren an der Grenze des Schotters und diesen überla
gernden 2 m mächtigen, bräunlich gelben, scliotterigen, sandigen Thon der früher 
erwähnten Terrasse, aber in dem der inneren Stadt näher gelegenen Tlieile in 
einem Häufchen gelegen, so dass anzunehmen ist, dass das umgekommene Thier 
mit erhaltenem Körper in den diluvialen Schlamm gerieth.

Das Vaterland dieses Thieres ist Finnland, Polen, Lithauen und Russland 
von der Ostsee bis zum Ural, von der Dwina bis zum Schwarzen Meer, aber auch 
Bessarabien. Gegen Westen scheint es bis nach Holstein und dem Harzgebirge 
verbreitet zu sein. In Ungarn soll es an den Flüssen Poprád, Vägh, Gran und 
Maros Vorkommen.

Die Hauptnahrung des Nörzes sind Krebse, or frisst aber auch Frösche, 
Fische, Mollusken, Wasserinsecten, Vögel sowie Wasserratten. Er hält sich haupt
sächlich in selbstgegrabenen Erdhöhlen an Ufern von Flüssen und Teichen auf.

Schliesslich giebt Verf. seinem Zweifel Ausdruck, dass, wenngleich der Terras
senlehm und der unter ihm liegende Schotter quaternär ist, so ist es dennoch nicht 
unmöglich, dass die in ihm gefundenen zwei Thiere vermöge ihrer Lebensweise 
hineingeriethen und nur Formen des Altalluviums bildeten. A ugust F banzenau.

(9 . )  T é g l á s  G . : Újabb barlangok az erdélyrészi érczhegység délkeleti övéből. 
(Mathematikai és természettudományi Értesítő. Herausg. v. d. ung. wiss. 
Akademie. 188G/7. Bd. V ; p. 180. [Ungarisch]).

T é g l á s  G a b r i e l : Neuere Höhlen aus dem südlichen Tlieile des Siebenbiirgi- 
schen Erzgebirges. (Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte 
aus Ungarn. 188G/7, Band V ; p. 191.)

Verf. schildert einestheils die Resultate seiner fortgesetzten Höhlen-Unter- 
suchungen zwischen Boieza und dem Ompolythale, anderseits beschreibt er die 
Höhlen, Felsklippen und Dolinen der Tliäler, welche das Nagyágéi- Csetrás-Gebirge 
südlich, östlich und nördlich umsäumeu. Alle diese sind aber nur von prähistori
scher Wichtigkeit. A ugust F banzenau.



2 8 2 LITTERATU R.

(10.) Dr. K cch An t a l : Uj palacontologiai adatok Erdély ifjabb harmad
kon képződményeiből. (Orvos-term.-tud. Értesítő 1889. Term.-tud. sz. 
Kolozsvár p. 140.)

A nton K och : Neue palaeontologische Daten aus den jüngeren Tertiärbil
dungen Siebenbürgens. (Revue aus dem Irdialte der naturwiss. Abtheilung 
des Orvos-term. tud. Értesítő (Kolozsvár 1889. p. 176.)

Der Aufsatz zerfällt in drei Theile. Im ersten sind die Versteinerungen der 
ober-mediterranen Ablagerungen von Felső-Orbó, im zweiten die Leithakalkverstei- 
nerungen von einigen Fundstellen der Umgegend von Nagy-Enyed, im dritten eben
falls Leithakalkversteinerungen aus der Umgebung des Dorfes Szelistyebeschrieben.

Was die ober-mediterranen Ablagerungen von Felső-Orbó anbelangt, so 
sind diese aus den Peren Zsijilor a la Hancu, Pereu Pietri und Peren Bobi benann
ten Wasserrissen bekannt.

Da Verfasser die Wasserrisse Pereu Zsijilor a la Hancu und Pereu Pietri selbst 
nicht kennt, theilt er die diesbezüglichen Beschreibungen Karl Herepey’s mit, 
nach welchen die linksseitigen Ablagerungen des Felső-Orbóer-Baches (Valje Gir- 
bovi) in den Wasserrissen Pereu Pietri und Pereu Bobi von oben nach unten sich 
folgend zusammenstellen :

a )  5—8 dm mächtiger Kalkmergel mit Terebratula grand is und Isocardia cor,
b) 4—5 m mächtiger, dichter, nach unten zu allmälig schotterig werdender 

Grobkalk, der an organischen Einschlüssen ziemlich arm ist, da nur hie und wie
der ein grosser Clypeaster oder eine grosse 2-fectcn-Schale darinnen anzutreffen ist,

c)  sandiger, gelber, mürber Kalkstein, der mit Versteinerungen ganz 
erfüllt ist,

d) bläulich-grauer 4—5 m mächtiger, groben Schotter führender festerer 
Grobkalk mit denselben Versteinerungen wie früher.

Zur rechten Seite des Felső-Orbóer Baches sind von oben nach unten san
dige Mergel, mürbe Sandsteine und eine 4—5 dm mächtige, sehotterige Kalk- 
schiclit entwickelt.

In dem von Valje Girbovi rechts gelegenen Pereu Zsijilor a la Hancu Wasser
risse wurden folgendeArten gesammelt. (Man s. S. 2G0( 186)d. ung. Textes unter [1]).

Die Molluskenarten dieser Lokalität sind beinahe sämmtlich in Felsö-Lapugy 
und in den Gräben zwischen Kostej und Nemesesty vertreten, während mit 
Bujtur die Zahl der gemeinsamen Formen verliältnissmässig gering ist.

Die Versteinerungen des Pereu Pietri benannten Wasserrisses sind meisten- 
theils Steinkerne und gehören bereits der Leithakalkbildung an.

Zur Bestimmung gelangten folgende Formen :
(Man s. S. 260 (186) des ungarischen Textes unter [2]).
Der Wasserriss Namens Pereu Bobi, welchen Verf. in seiner Arbeit über 

«Die Echiniden der obertertiären Ablagerungen Siebenbürgens» (Revue aus dem 
Inhalte der naturw. Abtheilung des Orvos-term. tud. Értesítő 1887. Kolozsvár p. 
255) näher erörterte *, lieferte bis jetzt folgende Arten :

(Man s. S. 261 (187) des ung. Textes unter [3]).

* Földtani Közlöny. Band XIX. Budapest, 1889. p. 224.
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Aus den erwähnten Verzeichnissen zieht Verf. den Schluss, dass die Gebilde 
des Pereu Zsjilor a la Hancu der Tiefseeablagerung, die des Peren Pietri einer 
Mittelstelle zwischen dem Ufer und der See ; hingegen die des Pereu Bobi ganz der 
Uferablagerung entsprechen.

Von andern Fundstellen der Umgebung Nagy-Enyed’s werden als Leitha
kalkversteinerungen folgende namhaft gemacht :

a^laus der Umgebung von Csdklya : (Man s. S. 261 (187) d. ung. Textes 
unter [4-]).

b )  aus der Umgebung von Vlddhdza (Cacova) : (Man s. S. 261 (187) des unga
rischen Textes unter [5]).

c) aus der Umgebung von Oláli-Lapád : (Man s. S. 262 (188) d. ung. Textes 
unter [6]).

Bei der Beschreibung der Versteinerungen nächst dem Dorfe Szelistye 
erwähnt Verf., dass selbe von Dr. Georg Primics am östlichen Bande des Boiczaer 
Beckens, am nördlichen Abhange des Drajka-Berges, am Wege, welcher am Fusse 
des Nagy-Cseträs sich dahinzieht, entdeckt wurden, dort, wo einzelne Schollen 
eines Kalksteines aus der Decke des Andesittuffes und des Nyiroks hervorragen.

Aus dem lichtgelblichen, etwas sandigen, glimmerigen dichten, foiaminiferen- 
führenden Gesteine wurden folgende Arten gesammelt : (Man s. S. 262 (188) des 
ungar. Textes unter [7]). A ugust F ranzenau.

(11.) D e . D r a g . G o r  ja n o v i c - K r a m b e r g e r : Paleo-ichtyologische Beiträge. (Glas- 
nik hrvatskago naravoslovnoga druztva. Godina I. Zagreb. 1886. p. 123.)

Diese Mittheilung bildet den Auszug einer in kroatischer Sprache verfassten 
Abhandlung, welche im 72-ten Bande des «Bad», dem Organe der südslavischen 
Akademie der Wissenschaften und Künste im Jahre 1884 erschien.

Fischreste von Lokalitäten aus den Ländern der ungarischen Krone sind 
von Szakadat aus dem südöstlichen Tlieile Ungarns und von Podsused aus Kroatien 
angeführt. Von ersterer Lokalität werden : Morrhua externa und Clupea (Meletta) 
intermedia näher erörtert; von letzterer hingegen nur die Namen der Arten 
wiedergegeben.

Diese sind : Acanus Croaticus Kramb., Auxis minor Kramb., Callionymus 
macrocephalus Kramb., Brosmius elongatus Kramb. und Morrhua minima Kramb.

Acanus Croaticus und Morrhua minima sind für die Wissenschaft neu.
August Franzenau.

(12.) Dr . K och An tal : Negyedik pótlék Erdély ösémiikéi és ösemberi eszkö
zök leleteinek kimutatásához. (Orvos-term. tud. Értesítő. 1888. Term. tud. 
sz. Kolozsvár, p. 274.)

Anton K o c h  : Viertes Supplement zu dem Verzeichnisse der siehenbürgischen 
Funde von Ursäugethier-Besten und praehistorischen Artefacten. (Revue 
aus dem Inhalte der naturwiss. Abtheilung des Orvos term. tud. Értesítő. 
Kolozsvár. 1888. p. 303.)

Es werden die seit dem Erscheinen des dritten Supplementes* zur Kennt- 
niss gelangten neueren Daten angeführt, von welchen wir folgende erwähnen :

* Földtani Közlöny X V II; Budapest 1887. p. 291.
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Bruchstücke von Backenzähnen des Elephas primigenius aus Vaja und 
Hodos aus den Maros-Tordaer Comitat und aus der Gegend von Kőhalom (Beps) 
des Gr.-Kokelbnrger Comitates. Ein Fussknochen desselben Thieres aus dem 
Nyárád-Thal.

Aus dem Vargyas-Thal des Udvarhelyer Comitates die Krone eines Geweihes 
sammt dem Bruchstück des Stirnbeines von Cerrus elaphus fossilis.

Aus dem gelben, schotterigen Lehm neben der Quelle an der Landstrasse 
zwischen Szucság und Andrásháza im Kolozser Comitat ein Bruchstück der unteren 
Kinnlade von Capra ovis L.

Der Lignit der pannonischen Stufe von Köpecz des Háromszékei- Comitates 
lieferte a)  das Bruchstück der unteren Kinnlade von Cervus capreolus L. fossilis 
und b)  Bruchstücke grosser Hauzähne eines grossen, wahrscheinlich katzenartigen 
Baubtliieres.

Von Harangláb des Klein-Kokelburger Comitates ein Backenzahn aus dem 
oberen Kiefer von Rhinoceros tichorrhinus.

Aus dem diluvialen, kiesigen, gelben Terrassenlehm der Schottergrube, 
welche sich in der Kövespadgasse der Stadt Kolozsvár befindet, aus beiläufig 
1 m Tiefe Bruchstücke der oberen und unteren Kinnlade von ArctomyS Bobac 
Schreb. A ugust Franzenau.

(13.) Dr . Julius Dreger: Die tertiären Brachiopoden des Wiener Beckens.
(Beiträge zur Paläon. Oesterr.-Ung. und des Orients. Band VII. Wien.
1889. p. 179, mit drei Tafeln.)

Das minder zahlreiche Vorkommen der Brachiopoden in den Tertiär
schichten Oesterreich-Ungarns mag dazu beigetragen haben, dass diesen Besten 
bis jetzt nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Vorf. füllte die 
Lücke unserer palæontologisclien Kenntnisse in dieser Biclitung durch obgenannte 
Arbeit aus, bei welcher ihm Prof. Suess’ ältere Aufzeichnungen zu Gebote stan
den, deren einige unverändert aufgenommen wurden.

Aus der beigefügten Verbreitungstabelle entnehmen wir, dass aus Ungarn 
folgende Arten bekannt sind und zwar :

Lingula Suessi D reger aus Loretto, Argiope decollata Gm el. aus Eisenstadt, 
Forchtenau und Lapugy, Cistella Neapolitana Scacc. aus Lapugy und Kostej, 
C. squamata E ichw. aus Lapugy, C. interponens Dreger aus Forchtenau und 
Lapugy, Terebratula Styriaca Dreger aus Höfloin, T. macrescens D reger aus 
Eisenstadt, Megerlea oblita Michelotti aus Winden am Leithagebirge und Plati- 
dia animoides Scacchi aus Eisenstadt.

Mit Ausnahme der Lingula Suessi Dreger, welche aus dem Leithakalke 
stammt, gehören alle andern den sandigen oder mergeligen Ablagerungen an.

Drei Formen n. z. Argiope decollata, Cistella Neapolitana und Hatidia ani
moides kommen noch lebend vor.

Betreffs der Beschreibung der einzelnen Arten müssen wir auf das Orginal- 
werk verweisen. A ugust F ranzenau.
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( 14.) E rnst K ittl : Beste eon Listriodon aus dem Miocän Nieder Österreichs. 
(Beiträge zur Paläon. Oesterr.-Ung. und des Orients. Band VII. Wien. 
1889. p. 233 mit zwei Doppeltafeln.)

Durch trefflich erhaltene Kieferstücke war Verf. in die Lage versetzt, über 
den Zahnbau der Gattung Listriodon ein vollständiges Bild zu entwerfen und 
kommt zu dem schon von B ayle und K owalewsky betonten Schluss, dass die Gat
tung zu den Suiden die nächsten verwandtschaftlichen Beziehungen besitzt.

Ursprünglich war die Gattung zu Lophiodon, später wegen der grossen 
Uebereinstimmung der letzten Molaren zu Hyotherium gestellt, dann wurde ver
sucht die Listriodon-Beste den Tapiren anzuschliessen.

Von Ungarn sind neben den schon von S üess erwähnten Resten von Kri- 
vadia und Gyalu Mendru im Zsilthale* und aus dem Leithakalk von Fünf
kirchen,*" noch die von Loretto*** und ein letzter Backenzahn des Unterkiefers 
von Soóskut angeführt. A ugust F ranzenau.

(15.) Dr . Koch Antal : A  Kórnál diluviális kavicsában legújabban talált 
ösemlős maradványok. (Orvos-term. tud. Értesítő. 1889. Term. tud. sz. 
Kolozsvár, p. 281.)

Anton K och : Die im diluvialen Schotter des Kómái neuestem gef undenen 
Säugethierreste. (Bevue aus dem Inhalte der naturw. Abtlieilung des 
Orvos-term. tud. Értesítő. Kolozsvár. 1889. p. 304.)

Aus der Schottergrube im Garten des unitarischen Collegiums, welcher 
neben dem Wege durch die Weingärten des Kó'máls liegt, erhielt Verf. das Bruch
stück eines Backenzahnes von Elephas primigenius. Dies veranlasste ihn und 
Georg P eimics, den Fundort näher zu besichtigen, bei welcher Gelegenheit sie 
neben einigen leicht erkennbaren Bruchstücken von Fussknochen des Mammuth’s 
noch einen Fussknochen und die untere Kinnbacke mit der halben Zahnreihe des 
Pferdes antrafen. Letzterer Best lag beiläufig 1 m tief unterhalb der oberen Grenze 
des Schotters, welchen eine Va m mächtige Schichte Humus deckt. Beiläufig in der
selben Tiefe kamen auch die andern Knochen vor, woraus unstreitig hervorgeht, 
dass alle Knochen gleichzeitig in das diluviale Schotterbett gelangten.

Ein paar Tage darauf wurden in der Nähe der Eisenbahnstation bei einer 
Grabung in beiläufig 3 m Tiefe im Schotter ebenfalls Knochen gefunden, welcho 
Verf. als einen Wirbelknochen und ein Bruchstück des Beckenknochens von 
Elephas primigenius erkannte. Es kam noch ein cylindrischer Gliedmassenknochen 
vor, der dem Schienbein des Bos taurus und bubalus zwar ähnlich, aber bedeu
tend stärker ist, woraus auf Bos priscus oder primigenius geschlossen werden kann.

Durch diese Funde wurde zugleich auch das diluviale Alter der Schotter
ablagerung entschieden, in welcher sie gefunden wurden und welche schon sein- 
nahe an der Sohle des Nädas-Thales liegt. A ugust F ranzenau.

* Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. 1870, p. 28.
** Verhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt. 1859, p. 51,

*** Földtani Közlöny XX. kötet. Budapest 1890, p. 238.
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(16.) D e . Peimics György : A kőkori emberre vonatkozó új adatok Kolozsvár 
környékéről. — Neue Daten über den Menschen der Steinzeit aus der 
Umgebung von Klausenburg. (Orvos-term. tud. Értesítő. 1889. Term. tud. 
sz. Kolozsvár, p. 169.) [Magyarisch.]

Jenseit des Königssteiges gehören in Ungarn die den Urzustand des Menschen 
verrathenden verschiedenen Ueberreste, als Steingerätlie oder aus sehr groben 
Material, mit freier Hand erzeugte Geschirre gerade nicht zu den Seltenheiten, ja 
sogar, wenn wir die Anzahl der Funde mit denen anderer Länder vergleichen, zu 
den verhältnissmässig häufigen Vorkommnissen. Dies berechtigt anzunehmen, 
dass das Land schon in der Urzeit von Menschen dicht bewohnt war. Die Funde 
wurden aber meistens unter solchen ungünstigen Umständen angetroffen, dass die 
Bestimmung des geologischen Alters derselben ganz unmöglich war. Verf. traf 
endlich einen Punkt an, wo er es für möglich erachtet, das diluviale Alter mit 
grösserer Sicherheit bestimmen zu können. Am Klausenburger Fellegvár nämlich, 
dessen Spitze diluvialer Schotter bedeckt, enthält dieser eine Kulturschicht ein
gebettet, welche durch Erdarbeiten aufgeschlossen wurde. Gestützt durch die im 
Hangendschotter bemerkbaren Schichtungsrichtungen glaubt Verf. annehmen zu 
können, dass dieser mit der Kulturschicht sich in ungestörter Lage befindet, bemerkt 
aber, die hochwichtige Frage wäre nur durch weitere Beobachtungen zu beant
worten und dass hauptsächlich Grabungen berufen sind zu entscheiden, ob der 
Mensch schon in der Umgebung von Klansenburg lebte, als die den Fellegvár 
bedeckende Schotterschicht zur Ablagerung gelangte, das heisst zu einer Zeit, wo 
die tiefen Tbäler der Szamos und des Nádas noch nicht existirten und die Wellen 
der Szamos in einer solchen Höhe den Schotter führten, welche deijenigen des 
Fellegvár entsprechen würde. Aus der Niveaudifi'erenz des Fellegvár und des heuti
gen Flussbettes der Szamos, wie auch aus der erodirenden Wirkung des Wassers 
könnte nach Verf. mit grosser Wahrscheinlichkeit berechnet werden, vor wie viel 
Jahrtausenden der Mensch schon das Territorium von Klausenburg bewohnt hat.

A ugust F ranzenau.

(17.) Petrik L udavig : über die Verwendung des Perlit in der Flaschenfabri
kation. (Technológiai Lapok I. B. p. 69. Budapest 1889. [Ungarisch]).

Schon lange ist man bestrebt die theuersten Rohstoffe der Glasfabrikation, 
Soda und Pottasche durch billigeres Material zu ersetzen, was überhaupt für die 
Flaschenfabrikation von grosser Bedeutung wäre. Es wurden hiezu Kochsalz, Glau
bersalz und alkalihältige Silicate wie Granit, Basalt und Tracliyt als Ersatzmittel 
in Vorschlag gebracht.

Das Kochsalz hat sich noch nicht bewährt ; Glaubersalz wird statt Soda schon 
seit 1820 auch bei der Fabrikation feinerer Glassorten gebraucht. Die alkalihälti- 
gen Silicate werden wegen des Eisengehaltes nur zur Flaschenfabrikation und 
hier auch nur meistens als Zuschlag genommen. In den letzten Decennien aber 
gelang es Siemens aus natürlichen Silicaten unter Zugabe von Kalkstoin gutes 
Flaschenglas zu erzeugen.

Die Ursache, dass die früheren Versuche mit natürlichen Silicaten ohne 
Resultat ausfielen, liegt theils in dem Umstand, dass die Zusammensetzung der
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Gesteine nach Fundorten variirt, und dass die Empiriker unbekannt mit der 
Zusammensetzung des Glases, ein solches von beständiger Zusammensetzung nicht 
produciren konnten. Als ein weiteres Hinderniss hielt man den Thonerdegehalt 
der Silicate, da die Thonerde das Glas schwerschmelzend mache und Rauhwerden 
des Glases verursache. Nach neueren Forschungen aber kann ein gutes Flaschen
glas auch 10% Thonerde enthalten, dann muss aber zur Mischung verliältniss- 
mässig mehr Kalk genommen werden.

Verfasser stellte mit dem zur Glasfabrikation geeignetstem Material, dem 
Periit, (Perlit von Hollóháza, Comitat Abauj) Versuche an.

1. 70 Th. Perlit 2 Th. Eisenerz oder unreiner Braunstein, 41 Th. Kalkstein, 
77a Th. Sandstein.

Das nach obigem Verhältniss hergestellte Glas schmolz sehr roin.
2. In diesem Versuche wurde Ceritliiumkalk nach folgendem Verhältniss 

gemischt : a) 70 Th. Perlit, 44 Th. Ceritliiumkalk, 7 Th. Sand; b) 70 Th. Perlit, 
44 Th. Ceritliiumkalk, 5 Th. Sand, 2 Th. Braunstein oder Eisenerz.

Diese Glasproben schmolzen auch rein.
3. Um das Zumischen des Sandes zu vermeiden, wurde Perlit bloss mit Kalk

stein gemischt und geschmolzen.
In diesen Proben ist der Thonerde-Gehalt etwas grösser als in den vorigen, 

da aber auch dieses Glas rein schmolz, so wird es sich wahrscheinlich auch in der 
Praxis bewähren.

Auf Grund der mit dem Petiit angestellten gut gelungenen Versuche, kann 
der Rhyoht in der Glasfabrikation sehr nutzbringend verwendet werden, was für 
Ungarn von desto grösserer Bedeutung ist, da in Oberungarn an vielen Orten 
Rhyolit vorkommt.

(Bezüglich der Analysen des Rohmaterials und des daraus erzeugten Glases 
wird auf die Original-Abhandlung verwiesen.) Josef L oczka.

(18,) Petbik L u dw ig : Über die Zusammensetzung des Seger-Porzellan’s. 
(Művészi Ipar. III. évf. 112. 1. Budapest, 1858. —  Centralbl. f. Glas
industrie u. Keramik. III. Jhrg. 1888. No. 105. Budapest, 1889. [Ungarisch]).

Obschon die Porzellan-Fabrikation in Europa einen grossen Aufschwung 
und Fortschritt aufzuweisen hat, so standen wir in mancher Hinsicht noch weit 
hinter den Chinesen zurück, indem uns bis zur neueren Zeit sowohl das Färben 
des Porzellans in der Masse, wie auch die Herstellung feuerfester Farben unbe
kannt war.

Einzelne Fabriken befassten sich zwar mit der Frage der feuerfesten Farben 
ohne einen besonderen Erfolg erzielt zu haben.

Die Ursache dieses Misserfolges war, dass das gewöhnliche Porzellan in Europa 
bei weit höherer Temperatur gebrannt wird als in China. Bei einer hohen Tempe
ratur verflüchtigt sich ein grosser Theil der färbenden Metalloxyde oder ändert 
durch Einwirkung reducirender Producte die Farbe. Da das Porzellan zur Errei
chung hoher Temperatur gewöhnlich mit reducirender Flamme gebrannt wird, so 
kann der grösste Theil der färbenden Metalloxyde als feuerfestes Färbemittel 
nicht verwendet werden.

Neuerdings haben sich mehrere Fabriken damit befasst, die Frage, das
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Porzellan in der Masse zu färben und die der Erzeugung feuerfester Farben zu lösen ; 
bis endlich die Versuche Seger’ s mit dem schönsten Erfolg gekrönt wurden.

Das Seger-Porzellan wird bei um beiläufig 300° niederer Temperatur 
gebrannt als das gewöhnliche Porzellan, und da diese Temperatur auch mit 
oxydirender Flamme erreicht werden kann, so konnte Seger die Zahl der feuer
festen Farben vermehren.

Seger benützt als Färbemittel Kupferoxyd, Uranoxyd und Pink, ausserdem 
gelang es ihm auch das Kupferrotli der Chinesen zu erzeugen.

Da die Erzeugung des Seger-Porzellan's Gelieimniss der Berliner Fabrik ist, 
so überzeugte sich Verfasser durch Analyse, dass dieses ein echtes Feldspath- 
Porzellan ist, nur enthält es weniger Thonerde als das gewöhnliche Porzellan ; daher 
es bei niederer Temperatur gebrannt werden kann und infolge seines grossen 
Kieselsäuregehaltes ist es durchscheinend, welche Eigenschaft es zur Erzeugung 
feiner Waare geeignet macht.

Verfasser versuchte das Seger-Porzellan auf Grund der Analyse darzustellen. 
Nach mehreren Versuchen, wo sich die Mischungen als zu mager erwiesen, ver
fuhr er folgendermassen: 75 Th. Feldspath wurde mit 25 Th. Pottasche zusammen
geschmolzen und diese Fritte wurde zu folgender Mischung genommen : 38,5 Th. 
Zettlitzer Kaolin, 14-,8 Th. Fritte und 52 Th. Quarz. Diese Mischung ist bildsamer 
und das daraus erzeugte Porzellan entspricht in jeder Hinsicht dem Seger-Porzel
lan. Da die in Deutschland gebrauchten Kaolme magerer sind als der Zettlitzer 
Kaolin, so gebraucht wahrscheinlich auch Seger diese viel Alkali enthaltende Fritte-

Verfasser machte mit der Rhyoliterde von Kovászó Versuche und erhielt 
sehr gutes Porzellan.

Weiter constatirte er, dass die Glasur dos Seger-Porzellans echte Porzellan- 
glasur sei, deren Darstellung auf Grund einer von Seger publicirten allgemeinen For
mel auch gelang. Im Laufe der weiteren Versuche überzeugte er sich, dass Kupfer
oxyd, Uranoxyd und Pink bei oxydirender Hamme als feuerfeste Farben verwen
det werden können. Rosonfarbe erhielt er mit dem Müllerachen Magnesiapurpur.

Nach diesen stösst die Färbung des Porzellans in der Masse auf keine 
Schwierigkeiten mehr.

Die Fabrikation des Seger-Porzellans ist für die ungarische Thonindustrie 
von grosser Bedeutung, da in Ungarn kein echtes Kaolin vorkommt, die kaolin- 
artigen Erden aber von Rhyolit herstammen, die manchmal noch alkalihältig und 
für Hartporzellan unbrauchbar sind, hingegen zur Fabrikation des Seger-Porzellans 
sehr gut verwendet werden könnten. Weiter wäre das Seger-Porzellan der edelste 
Stoff, auf den die ungarischen Fayence-Verzierungen oder eigentlich der Pécsei- 
(Fünfkirchen) Decor übertragen werden könnte.

Verfasser stellte auch mit der Erde von Hollóháza (Comitat Abauj) Versuche 
an und erhielt bei niederer Temperatur ein durchscheinendes Porzellan, lias 
hinsichtlich der Farbe dem aus Zettlitzer Kaolin hergestellten Porzellan nicht 
nachsteht. Josef L oczka.
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