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szórva, s melyeket részint az erosio, részint az. emberi tevékenység tárt fel; 
ezenfelül a kőzetbe is vannak temetve egyes példányok. A legnagyobb 
törzs, mely ismeretes, 22 m hosszú és 3,4 méternyi átmérővel bír ; C o n 

w e n t z  * szerint legalább 1000 éves kort képvisel. A legtöbb törzs többszö
rösen van a harántirányban eltörve, a széttört darabok azonban rendesen 
oly sorrendben fekszenek, hogy összetartozások rögtön meglátszik. Kérget 
ellenben, úgymint M a e s c h , sohasem találtam.

Az e helyről gyűjtött anyag között, melyet C o n w e n t z  vizsgált meg, 
csak egy faj volt képviselve, melyet C u p ressin oxylon  ta x o d io id e s-n ek  ne
vezett. Az azon a vidéken még most is tenyésző kaliforniai mocsárcyprushoz 
(T a x o d iu m  sem p erviren s L a m b .) állt legközelebb. Nekem egy Q uercus tör
zsének töredékét is sikerült találnom, a melynek szerkezetéről más alka
lommal majd részletesebben irok.
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Nem régiben felszólítottak, hogy a kecskeméti izraelita temetőben két, 
egvenkint 300 írtért felállított, «belga gránit» néven vásárolt sírkőről mondjam 
meg, valóban gránitból vannak-e készítve. Mindkét sírkő egyforma, feketés szürke, 
világos, gömbölyded szemekkel pettyegetett, késsel könnyen karczolható, sósavval 
megcseppentve élénken pezseg. így aztán, daezára annak, hogy az eladó ügy
nöke párizsi meg bécsi tudósokra hivatkozott, kik a követ gránitnak nevezik, 
kénytelen voltam kijelenteni, hogy a vizsgált sírkövek nem gránitból, hanem már
ványból vannak készítve.

Időközben az ivoire gránitnak a czég litografált czédulájával ellátott 
sírkő mintájából is szereztem s így most közelebbről megvizsgálhattam «a világ
szerte gránit néven szereplő» anyag «összetételét.»

Kalapácsosai eldarabolva, kellemetlen, bitumenes szagot terjeszt. Rendkívül 
könnyen csiszolható, miközben szintén érezzük bitumenes szagát. A szürkés anyag
ban szabad szemmel is világosabb, gömbölyded szemek észlelhetők, melyek a 
mikroszkopi csiszolatban rendszerint telve vannak két irányban haladó, párhuza
mos hasadási vonalkákkal, úgy, hogy csupa rhomb lapocskákat mutatnak. Két 
csiszolatot néztem nikolokkal, de földpátot, vagy quarzot nem találhattam 
oennök.

Egy 1,0945 gr súlyú darabkának fajsúlya, a piknométerrel meghatározva, 
correctioval 2,635 gr (a calcité 2,71 gr).

Hígított, hideg sósavban élénk pezsgés közben széndioxyd s kellemetlen

* C onw entz : Über ein tertiäres Vorkommen cypressenartiger Hölzer bei Cali
stoga in Californien. — Neues Jahrb. f. Min. 1878. p. 800. Tab. XIII. XIV.

** Bemutatva az 1894 deczember 5-én tartott szakülésen.
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