
lain, e könyvnek, mint a benne letett terjedelmes adatok öszefoglalásának, 
azért mindig megfog maradni a maga értéke. Végül csak igen sajnálva 
meg kell még emlékeznünk azon, néha egészen értelemzavaró sajtó
hibákról, melyek — k ü l ö n ö s e n  a könyv magyar kiadásában— nem 
épen annak előnyére jutnak érvényre. R. L.
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Dr. Koch Antal. Ásványtani közlemények.

(A kolozsvári orvos-természettudományi társulat Értesítője. 1878. okt. 25. 111. évf.)

A fentebbi czim alatt dr. Koch ur egynéhány ásványtanilag érde
kes adatot közöl:

1. A Rut i  I na k  eddig ismert magyarhoni leihelyeihez, u. m. 
Poinik, Rhonitz, Nagy-Rőcze és Oláhpián vidékeihez, újabban egy 
negyedik lelhely járult, t. i. Cserese falu tájéka, Szilágymegyében, a 
Rézhegység éjszaki alján. A szerző és Matyasovszky úr, kik Mártonffy 
ur által ezen előj evetéire figyelmeztetve, a múlt nyáron a nevezett vi
déket felkeresték, a Rutilt először is másodlagos fekhelyen, azaz egy 
Diluvial kavicslerakodás fehér quarzgörélyeiben benőve találták, de a 
hegységben fölebb haladva, nemsokára fellelték az eredeti leihelyt is, 
t. i. az Amphibolgneisson átható fehér Quarzereket, melyek Rutil mel
lett Turmalint is tartalmaznak. Az Amphibolpala (vagy Gneiss, mert 
Orthoklas s Plagioklas-kristályokról is van szó) Ampkibolon, Quarzon 
és Földpáton kívül „kevés Biotitot és elég számmal világos sárgás, 
átlátszó Augit-féle ásványt tüntet fel“. Az Amphibolpalára következő 
Csillámpala szintén Rutiltartalmu Quarzlencsékkel van telve, sőt két 
apróbb Rutilkristályt magában a Csillámpalában is találtak. Az ott 
előforduló Rutilon csak a közönséges alakokat, u. m. a P és do P.2 
alakokat lehet észlelni; szabad véglapokkal biró kristályokat nem talál
tak, ellenben eleget, melyek a közönséges könyökös ikerképződést vagy 
az annak megfelelő ikerrovátkosságot mutatják; sok Rutilkristály ketté 
van törve, a hézagok Quar/anyag által kitöltve. A gyűjtött kristályok 
között a legnagyobbik 90 mm. koszát és 25 mm. szélességet ér el. A 
szomszéd Halmásdi völgyben is találtak már Hutilt.

2. A második közlemény a köröndi fürdő sósforrásainak üledékére 
vonatkozik, melyek a szerző vizsgálatai szerint nagyobb részt rostos-héjas 
Aragonitból s csak alárendelten Mészpátból állanak, kevés kovasav és
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vasvegyek által tisztátalanítva. A források tetemes konyhasótartalma 
azon új tétel mellett szól, bogy a szénsavas mész hideg oldatból nem
csak gyps és szénsavas ólom vagy strontium jelenléténél válik ki mint 
Aragonit, hanem, úgy látszik, ehlornatrium befolyása alatt is. Kívána
tosnak tartjuk azonban, hogy ezen mindenesetre fontos észlelés kísérleti 
utón nyerjen végleges bebizonyítást.

3. Végre a dévai Tracbyton áthatolt érczerekben, a bányán 
gyűjtött példányok megvizsgálása szerint, következő telérásványok for 
dúlnak elő: Chalcopyrit, Haematit, Malacbit, Rézhab, Quarz és Mész- 
pát. A Quarz itt a legelső telértöltelék, utána Haematit és Rézkéneg 
léptek fel, mihez a Malacbit mint az utóbbinak mállási terménye járul; 
a Tirolit (Rézbab) mint eredeti lerakodás ill a Chalcopyriteu, a 
Mészpát pedig a legutolsó képződménynek tekintendő. I. B.

Magyarhon ásványvizeiről és a „Les eaux minérales de la 
Hongrie“ czimü müvecske.

(Előadva részben a m, földtani társ. 1878. évi decz. hé) 4-én tartott szakülésén.)

A magyarországi ásványvizeknek helyes ismerete nagyon lassan 
és sok bajjal fejlődik. Épen száz éve, hogy először kísérelték meg az 
országban előforduló ásványvizeknek számát, leihelyét, természetét és 
gyógybatását kipuhatolni és mindezekről tökéletes és áttekinthető 
kimutatást nyújtani, azonban sajátságos viszonyainknál fogva e czélt 
mai napig sem tudták elérni, úgy, hogy jelenleg még teljes lehetetlen
ség határozottan mondani, mely községekben vannak ásványvizek és 
mely jellemző alkatrészeket tartalmaz minden egyes ásványvíz.

Ama szándék és törekvés: hazánk öszes ásványvizeinek sajátságait 
és számát helyes és korszerű vizsgálatok és autopsia alapján öszeál- 
litani, a jelen században néhányszor mutatkozott, de mindig kedvezőtlen 
körülmények közt; mert ha a kormány ezen eszmét valósítani kívánta 
és ezt tekintélyével és minden befolyásával támogatta, akkor szakember 
nem találkozott, ki a kellő hajlammal és tevékenységgel birt; s megint 
ha szakember találkozott, ki eme czél után törekedett, akkor az illető 
kormányközegek ez ügy iránt teljesen közömbösök és tevéketlenek vol
tak, a mint ez részint Kitaibel, részint Tognio idejében történt.


