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nevezetesen az, hogy Trachyt-zárványoknak, még pedig szintén Quarz- 
Orthoklas-Trachyt-zárványoknak előfordulását észleltem az erdélyi éj
szaknyugati határi) egység ó-harmad kori rétegösszletének közép-oligocan 
lerakódásaiban Szilágymegyében, miről is a Földt. Közi. f. é. május-juniusi 
füzetében megjelent jelentésemben az 1878 nyarán Szilágymegye keleti 
részében tett földtani részletes felvételekről (196. és 209. lapon) tüze
tesebb adatokat közöltem. A nevezett Quarz-Orthoklas-Trachyt-zárvá- 
nyok ama vidék igen változatosan tagosait ó-harmadkori rétegsorának 
Gomberto-rétegeiben (0;i az i. h. közölt rétegszelvényben) fordulnak elő, 
melyek tengeri puhatestűek maradványaiban bővelkednek, ezek közül 
K a t i c a  c r a s s a t i n a  Link. N. a u g u s t a t a  Grat. N. B ea uni on  ti 
Héb. et Ben. stb. A Trachyt-zárványok e rétegek felső részének kavi
csos fekveteiben kezdenek jelentkezni s e szintájban, valamint a feljebb 
következő oligocän és neogen emeletek durvás fekveteiben is elterjedve 
fordulnak elő.

A lefolyt nyár alatt a szomszédos vidéken folytatott felvételi mun
kálatok alkalmával meggyőződtem arról, hogy az említett Trachyt-zár
ványok a nevezett rétegek vonulatában délnyugatfelé bőségesebben 
jelentkeznek s nagyobb méretekre vergődnek, azon mérvben, a mint a 
szomszédos \ legyásza-hegység hatalmas Traehyt-tömzséhez közeledünk, 
hol Dr. Koch A. tanár és Kiirthy S. urak vizsgálatai tudvalevőleg szál
ban levő Quarz-Orthoklas-Trachytot mutattak ki.

Mindenesetre igen nevezetes és petrogenctikailag fontos az, hogy ha
zánk legidősebb Trachyt-kitörésci, melyekről tudomással bírunk, a felsorolt 
megfigyelések szerint mindnyájan megegyezőleg s a va s ,  K.-ban bővel
kedő kőzetelegyekbez, Orthoklas-Trachytokhoz tartozóknak bizonyultak.

Dr. Hofmann Károly.

IRODALOM.

A Magyarhonra vonatkozó ásvány-földtani szakirodalom.
A következő összeállítás kitűzött czélja az, hogy egy begyűjtse a 

Magyarhonra vonatkozó ásvány-földtani szakirodalmat az 1879. évtől 
kezdve. Ennek megfelelően egybeállitani fogjuk a bármily nyelven és 
bárhol megjelent, Magyarbonra vonatkozó, úgyszintén a magyar nyelven 
megjelent ásvány-földtani dolgozatoknak czimjegyzékét.

Közölni fogjuk első sorban a gyűjteményes müveket, melyek után az 
egyes munkálatoknak szak szerint való fölsorolása következik. Az időszakos 
müvekben megjelent dolgozatokhoz a megfelelő gyűjteményes munkára
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való pontos utalást csatoljuk, mig az önállóan megjelent müveknél egye
dül a nyomatási hely és idő van közölve.

Midőn a „Földtani Közlöny“ „Irodalom“ rovatának ilynemű beren
dezését ezennel előkészitenők, megjegyezzük egyúttal, hogy a „Földt. 
Közi.“-ben már ismertetett dolgozatok a jegyzékben *-al vannak ellátva.

1 8 7 9 .

I. Gyűjteményes munkák.

Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bd. XII. Wien 1879.
Bányászati és kohászati lapok. XII. évi folyam. A m. k. bányászati akadé

mia közlönye. Szerk. krassai lovag Kerpely Antal. Selmecz, 1879.
Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k. k. Bergakademien zu Leo

ben u. Pribram und der kön. ung. Bergakademie zu Scbemnitz. 
Red. Julius Ritter von Hauer. XXVII. Bd. 1879. Wien.

Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a magyar tudományos 
Akadémia. Szerkeszti Szabó József. IX. kötet, 1879.

Jahrbuch der kais. königlichen geologischen Reichsanstedt. Jahrgang 1879. 
XXIX. Bd. Wien.

Literarische Berichte aus Ungarn. HeraHSgegeben von Paul Hunfalvy.
III. Bd., 1879. Budapest.

A  magyarországi Kárpátegylet évkönyve. A 1. évfolyam. (Jahrbuch des un
garischen Karphaten-Vereines). Késmárk, 1879.

A  magyar tudományos Akadémia Krtesitöje. Szerk. a főtitkár. Tizenhar
madik évfolyam. Budapest, 1879.

Mineraloqische und petroqraphische Mittheilunqen. Herausgeg. v. Gr. Tschcr- 
mak. II. Bd. 1879. Wien.

Neues Jahrbuch fü r  Mineralogie, Geologie und Palaeontologie. Herausgeg. 
von E. W. Benecke, C. Klein und H. Rosenbusch. Jalirg. 1879. Stuttgart.

Orvos-természettudományi értesítő a kolozsvári orvos-természettudományi 
társulat és az erdélyi Muzeumegylet természettudományi szakosztá
lyainak az 1879. évben tartott szaküléseiről és népszerű term. tud. 
estélyeiről. Kiadja a két társulat. Szerk. biz. Högyes Endre, Koch 
Antal, Entz Géza. Kolozsvár, 1879. IV. évfolyam. II. Terin. tud. 
szak és III. népszerű előadások.

Természetrajzi füzetek. Kiadja a magyar nemzeti Múzeum. Szerk. Herman 
Ottó. Harmadik kötet, 1879. (Naturhistorische Hefte.)

Természettudományi füzetek. A délmagy. term. tud. társ. közlönye. Szerk. 
dr. Kuhn Lajos III. kötet 1879. Temesvár.

Természettudományi közlöny. Kiadja a k. m. term. tud. társ. Szerk. Szily 
Kálmán és Paszlavszky József. XI. kötet, 187$.
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Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preussischen Rhemlande 
und Westfalens. Herusgeg. von Dr. C. J.^Andrä. 36 Jahrg. (Vierte 
Folge, 6 . Jahrg.) 1879. Bonn.

Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins fü r  Natur
wissenschaften in Hermannstadt. XXIX. Jahrgang, 1879. Hermannstadt. 

Verhandlungen der lcais. kön. geologischen Reich sántáit. 1879. Wien. 
Zeitschrift fü r  Kristallographie und Mineralogie. Herusgeg. v. P. Groth. 

ITI. und IV. Bd. 1879. Leipzig*

II. Egyes müvek.

A)  Á s v á n y t a n i a k .

* Becke. Rittingerit und Fenerblende von Schemuitz. Tschermak’s Mitth. p.
94. (Notiz.)

Aristides Brezina, llerrengrnndit, ein neues basiches Kupfersulfat. 
Wien, 1879.

Aristides Brezina. Herrengrimdit, ein neues basisches Kupfersulfat. 
Groth’s Zeitschrift. III. Bd. p. 358.

Franzenau Ágoston. A felső-vissói Anglesit. (Kiv.) Akad. értesítő p. 12.
* Fr. v. Hauer. Ein neues Vorkommen vou Cölestin im Bauate. Verli. d.

k. k. geol. R. A. p. 215.
* Br. Hidegh Kálmán. Magyar fakóérczek chemiai elemzése. A kir. magy.

természettudományi társulat által pályadijjal koszorúzott mii. Buda
pest. 1879. (Magyar és német szöveggel, columnariter.)

* Dr. Koloman Hidegh. Chemische Analyse ungarischer Fahlerze. G. Tscher
mak’s Mitth. p. 350.

Koch Antal. A Szabóitnak két új leihelye. Orvos-term. tud. értesítő. Term, 
tud. szak. p. 1 0 2 .

* Dr. Krenner József. Tellurezüst Erdélyből. Term. tud. közlöny, p. 380.
* Prof’. Jós. Alex. Krenner. Das Tellursilber von Botes in Siebenbürgen.

Aus dem ungarischen übersetzt. Budapest 1879.
Br. Krenner József. Dioptas Magyarországon. (Kiv.) Akad. értés. p. 10. 
Br. Krenner József. A felsőbányái Miargyrít és Kenngottit. (Kiv.) Akad. 

értesítő p. 1 0 .
Dr. Krenner József és Franzenau Ágoston. Azurit Utahról. (Kiv.) Akad. 

értesítő p. 12.
* Mártonfi Lajos. Uj adatok Rodna ásványainak jegyzékéhez. Orvos-term.

tud. értesítő. Term. tud. szak. p. 78.
Schmidt Sándor. A muzsaji Wolnyn. Term, rajzi füzetek, p. 13. 
Alexander Schmidt. Wolnyn von Muzsaj. Term, rajzi füzetek, p. 75.

Földtani Közi. IX. é v f. 2 8



414

Schmidt Sándor. A Kraszna-Horka-váraljai Wolnynok. Term. r. füzetek, 
p. 168.

Alexander Schmidt. Wolnyn you Kraszna-Horka-Váralja. Term, rajzi fü
zetek, p. 291.

Schmidt Sándor. Axinit tesz verésről és Medelsről. Term, rajzi füze
tek, p. 257.

Alexander Schmidt. Axinit von Veszverés und Medels. Term, rajzi fü
zetek, p. 295.

A. Schrauf. üeber Pliospliorkupfererze. Grotk’s Zeitschrift für Kryst. 
etc. Bd. IV, p. 1.

Dr. Szabó József. Urvölgyit, egy uj rézásvány. (Kiv.) Akad. ért. p. 84. 
Dr. Josef Szabó. Urvölgyit, Kupferkalk-Hydrosulpliat, ein neues Mineral 

von Herrengrund. Lit. Bér. p. 510.
Dr. Szabó József. Urvölgyit egy uj rézásvány. Értek, a term. tud. köré

ből. IX. szám.
Dr. J. Szabó. Urvölgyit, Kupferkalkhydrosulpkat, ein neues Mineral von 

Herrengrund (Ungarn). G. Tsckermak’s Mittb. p. 311.
Themák Ede. A Wollastonit. Ritka példány Csiklováról (Krassómegyében). 

Term. tud. füzetek, p. 82.
Wein Károly. Auatas Salzburgból,, Raurison. (Kiv.) Akad. ér.es. p. 13. 
Wälder. Meteoreisen von Lenarto. Neues Jahrbuch für Min. etc. p. 370. 

(Brief!. Mitth.)
V. v. Zepharovich. Miemit v. Zepce in Bosnien und v. Rakovatz in Slavo- 

nien. Verh. d. k. k. geol. R. A. p. 180.

B) F ö l d t a n i a k .

C. Doelter. Ueber das Vorkommen des Propylits in Siebenbürgen. Verh. 
d. k. k. geol. R. A. p. 27.

C. Doelter. Ueber das Vorkommen von Propylit und Andesit in Sieben
bürgen. G. Tsckermak’s Mitth. p. 1.

* Th. Fuchs. Beiträge zur Flyschfrage. Verh.d. k. k. geol. R. A. p. 271. 
Hantken Miksa. Hébert és Munier Chalmas közleményei a magyarországi

ó-harmadkori képződményekről. Értek, a természet tudományok köré
ből. XII. szám.

Max. von Hantken. Die Mittheilungen der Herren Edm. Hébert und Mu
nier Chalmas über die ungarischen Alttertiären Bildungen. Lit. 
Ber. p. 687.

* Dr. Karl Hofmann. Die Basaltgesteine des südlichen Bakony. Separat-
Abdruck aus dem III. Bde der Mittheilungen aus dem Jahrbuche 

der kön. ung. geologischen Anstalt.u Budapest, 1879.
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Koch Antal. A ditrói Syenittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyai
ról. Értek, a term. tud. köréből II. szám.

Koch Antal. A f. évi május hó 10-én Csúcsa vidékére tett foldtaui ki
rándulás eredményei. Orvos-term. tud. értesítő. Terin. tud. szak. 
p. 115.

Koch Antal. Kolozsvár vidéke forrásviszonyainak egyr érdekes példája. 
Orvos. term. tud. ért. Terin., tud. szak. p. 1.

* Maderspach Livius. Ckromvaskő előfordulás Tibán Gömörm. Bány. és 
koh. lapok. p. 141.

Majldth Béla. Liptómegye földtani viszonyai. Kárpátegyl. évk. p. 187.
Béla Majldth. Die geologischen Verhältnisse des Liptauer Komitates. 

Kárp. egyl. évk. p. 208.
- Matyasovszky Jakal). A Magas Tátra geológiai vázlata. Kárp. egyl. évk. p. 1.

Jakob v. Matyasovszky. Geologische Skizze des Hohen Tátra. Kárp. egyl. 
évk. p. 17.

K. M. Paul. Das Karpathensandsteingebiet im südöstlichen Sieben
bürgen. Verh. d. k. k. geol. R. A. p. 70.

C. M. Paul und Dr. E . Hetze. Neue Studien in der Sandsteinzone der 
Karpathen. Jahrb. d. k. k. geol. R. A. p. 189.

Primics György. Egy geológiai kirándulás a beregmegyei Andesit hegy
ségbe. Orvos-term. tud. értesítő. Terin. tud. szak. p. 1 1 .

Prof. vom Rath. Bericht über eine 1878. unternommene Reise durch 
einige Theile des österreichisch-ungarischen Staates. Verh. d. nat. 
hist. Ver. d. preussischen Rheinlande etc. Sitzungsber. p. 13.

Dr. Sam. Roth. Eine eigenthümliche Varietät des Dobschauer Grünsteins. 
Verh. d. k. k. geol. R. A. p. 223.

Julius Römer. Ist die Wolkendorfer „Concordiakolile“ Braunkohle oder 
Steinkohle ? Verh. etc. d. siebenbürg. Ver. iu Hermannstadt, p. 104.

Dr. Szabó József. A Gránát szereplése a magyarországi Trachytokban. 
(Kiv.) Akad. értesítő p. 1 1 1 .

Dr. Szabó József. Fouqué munkája Santorin vulkáni szigetről. Értek, a 
term. tud. köréből. XIII. sz.

Dr. Szabó József. Budapest és környéke geológiai tekintetben. Budapest 
és környéke term, rajzi, orvosi és közmívelődési leírása. Budapest 
főváros a magy. orvosok és term, vizsgálók XX. nagygyűlésére 
emlékül. Szerk. Dr. Gerlóczy Gyula, Dr. Dulácska Géza. Három 
rész. Budapest 1879. Első rész, p. 1 .

Dr. E. Tietze. Ueber die wahrscheinliche Fortsetzung einiger in Croatien 
entwickelter Formationstypen nach Bosnien. Verh. d. k. k. geol. 
R. A. p. 156.

0. Utiesenovic. Die Naturschätze im nördlichen Croatien. Wien, 1879.
28*
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C) Ős l é n y t a n i a k .
Th. Fuchs. lieber neue Vorkommnisse fossiler Säugethiere von Jeni 

Saghra in Ruinelien und von Ajnáeskő in Ungarn, nebst einigen 
Bemerkungen über die sogenannte „pliocäne Säugethierfauna.“ 
Verb. d. k. k. geol. R. A. p. 49.

* Th. Fuchs. Beiträge zur Kenntniss der plioeänen Sängethierfauna Un
garn. Ver. d. k. k. geol. R. A. p. 269.

B. Iloernes und M. Auinger. Die Gasteropoden der Meeres-Ablagerun- 
gen der ersten und zweiten miocänen Mediterrau-Stufe in der 
österreichisch-ungarischen Monarchie. I. Conus. Abhaud. der k. k. 
geol. R.-A. Heft I.

J. L. Neugeboren. Systematisches Verzeichniss der in dem Tegelgebilde 
von Ober-Lapugy vorkommenden Conchiferen. Verb. etc. der sieben-- 
bürg. Verb, in Hermannstadt, p. 110.

Dr. M. Neumayr. Mastodon arvernensis aus den Paludinen-Schichten 
Westslavoniens. Verb. d. k. k. geol. R. A. p. 176.

Dr. Staub Móricz. A fossil Plumeria fajok. Term, rajzi füzetek, p. 25. 
Dr. M. Staid). Die fossilen Plumeria-Arten. Term, rajzi füzetek, p. 80.

D )  Át a lá  no sab b a k.
E. A . Bieh. Bemerkungen über das Vorkommen vom hydraulischen 

Kalk in der Nähe von Hermannstadt in Siebenbürgen. Verhandl etc. 
des siebenbürg. Ver. in Hermannstadt, p. 64.

Derer Mihály. Kéinlészettan kivonatban kir. bányaiskolák használatára. 
Selmeczbánya, 1879.

Diváld József. Adalék a rozsnyói bányászat történetéhez. Bány. és koh. 
lapok. p. 54.

* Kari Foith. Anregungen im Bereiche des geol. Forschens. Verhandl. etc
des siebenbürg. Ver. in Hermannstadt, p. 91.

* Foith Károly. Észlelések a kőzetek belső erőhatási átalakulására és
egy uj kőzetre vonatkozólag. Kolozsvár, 1879.

Földviasz- és földolajról, valamint ezen nyersanyagodból készítendő ter
mékekről. Kiadva az első magyar-gácsországi vasút által előbb az 
idei székesfehérvári országos kiállítás, azután a budapesti gazdasági 
egylet miizeiuna részére szánt ebbeli gyűjtemények magyarázatául. 
Bécs, 1879. (U. ez columnariter németül is.)

Dr. Albrecht Groddeck. Die Lehre von den Lagerstätten der Erze. 
Leipzig, 1879.

Dr. Hidegh Kálmán. A Tetraedritek elemzéséről. Term. tud. közi. p. 161. 
Koch Antal. Erdély földalakulási történetének vázlata. Orvos-term. tud. 

értesítő. Népszerű előad. p. 39.
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Karl Kolbenhey er. Die hohe Tátra. 2. Aufl. Tescben, 1879.
Lengyel Béla. A rank-herleini és szejkei ásványvizek chemiai elemzése. 

(Kiv.) Akad. értesítő p. 133.
M. v. Lili. Analysen, ausgefiihrt im Laboratorium des k. k. General • 

Probiramtes in Wien. Berg- u. Hnttenmänn. Jabrb. p. 185.
Lukács László. Az erdélyi nemesfém-bányászat jelene és jövője. Buda

pest, 1879.
Maderspach Livius. A rozsnyói bányászat történetéhez. Bány. és koh. 

lapok. p. 14, 35, 51.
* Péch Antal. Magyar és német bányászati szótár. Selmeczbánya, 1879.
Dr. Szabó József. A II. József-altárna megnyitásának ünnepélyéről.

Term. tud. közi. p. 15.
Dr. Josef Szabó. Die feierliche Eröffnung des Josefi II. Erbstolleus in 

Schemnitz. Lit. Ber. p. 144.
Szécskay István. Az ásványok természetrajza a kőzet és földtan rövid 

vázlatával. 2. kiadás. Budapest, 1879.
* Szokol Pál. Az akua-szlatinai sótelep bányászata. Bány. és koh. lap.

p. 133, 148.
Dr. Wartha Vincze. Belföldi kőszénfajok vizsgálata légszesz és koksz

termelési szempontból. A vizsgálatok felügyeletére kiküldött bizott
ság jelentései a fővárosi hatósághoz. Budapest, 1879.

Weber Samu. Bányászat a Tátrában. Kárp. egyl. évk. p. 288.
Samuel Weber. Bergbau in dor Tátra. Kárp. egyl. évk. p. 300.

S. S.

III. Ismertetések.
Becke. Rittingerit und, Feuerblende von Schemnitz. (Tsehermak’s Mitth. 

p. 94.) A bécsi egyetemi ásványtani intézet egy S e 1 m e c z r ő 1 
származónak állított ásványpéldány birtokába jutott, a melynél 
sejtes Quarzon csinos Pyrargyrit és kicsiny Pyrit társaságában 
kristálykákban a Schrauf által Joachimsthalról leirt R i t t i n g e r i t  
is előfordul. A kristálykák nagyságának maximuma 0.3 mm. és a 
mennyire ezen körülmény mellett a kristályalakot megvizsgálni 
lehetett, az sz. szerint a joachimsthali kristályoknak vastagtáblás 
habitusával egyezik. A kristálykák színe vörös és keménységük, 
karezuk és fényük is a Rittingeritre utal. A szögmérésekből kide
rül, hogy a pyramisok övében az r (332) lapok fordulnak elő; 
c r — 61° mérve, mig az Schrauf szerint 59° 103

Ugyanazon darabon megjelennek még egy másik ásványnak 
kicsiny, vékonytáblás kristályai is, a melyek legyezőalaku csopor
tokban fordulnak elő. Szinök szép vörös és a táblás lapokon élénk
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gyöngyfényhez hasonló gyémántfényt mutatnak. Reménységök — fel
tűnő különbséggel a Rittingeritre nézve — igen csekély, karczuk 
narancsvörös. Egyes élszögek a Pyrostilpnit (Feuerblende) szögei
vel egyeznek ugyan, de a kristályok kicsinysége és többszörös 
összenövésük miatt a kristályalakot közelebbről feloldani nem lehe
tett. Üvegcsőben egy kicsiny töredék arzénes savak verődékét adta 
és a maradék salétromsavban feloldva, sósavval ezüstöt mutatott. 
Ezen jellegek után sz. a kristálykákat P y r o s t i l p n i  tek-nek tartja.

Egy másik példányon, melynek lelhelye F e l s ő b á n y a  
volna, Pyrargyrit és részben mállott Pyrit társaságában ugyan
csak a selmeczi Pyrostilpnittel egyező, csak kissé sötétebb szine- 
zetü kristálykákat talált. (S. S.)

F t . v. Hauer. Ein neues Vorkommen von Cölestin im Banate. (Verh. d. 
k. k. geol. R. A. p. 215). Ä bécsi birodalmi földtani intézet ásvány
tani gyűjteményeinek átrendezésénél sz. a Kudernatsch által a 
„Bánsági hegységből“ gyűjtött példányokra (Sitzber. d. k. Ak. 
der Wiss. Wien, Bd. XXIII. p. 105) akadt, melyeknek közelebbi 
megvizsgálása alkalmával azon meggyőződést szerezte, bogy a Ku
dernatsch által S t e y e r d ó r i t ó l  éjszaknyugatra a Neocommész- 
ben levő István-tárnában (Schittjn) talált és üregekben előforduló, 
Aragonitnak (Zeph. Min. Lex. ßd. I. p. 491) tartott kristályok 
tulajdonképen C ö l e s t i n e k  és pedig a nevezett ásványnak új 
és kiváló előfordulásai.

A neocom márgásmészre mindenekelőtt egy durvaszemü kris
tályos anyag rakódott le, a mely részben szürkésfehér, meglehető
sen színtelen, áttetsző Calcitból áll. Az azonos szinü oszlopos kris
tályok ezen alapból bújnak elő és kétségen kívül az alapnak sav
ban való pezsgése okozta a kristályok téves meghatározását. Kü
lönben maga az alap sem Aragonit, hanem — mint említve volt — 
Calcit, melyen a rhomboedrikus hasadás jól észlelhető. A kisebb 
kristályok kifejlődött végeiken viztiszták és átlátszók; oszloposak 
és 14 mm. bosszúságot érnek el 5 mm. átmérő mellett. Az észlelt 
alakok Auerbach felállítása szerint: P, 4 P, oo P, P co, 2 P oo, 2 P oo, 
go P oo, cc P go, 0 P. A prizma lapok uralkodók, ezek vízszintesen 
vannak rostozva, a melyek valószínűen a 4 P laptól származnak; a 
jól tükröző lapok pontosabb mérésekre is kiválóan alkalmasak. 
Faj súlyára nézve sz. a spirálmérlegen 4.02 eredményt talált.

Ezen érdekes előforduláshoz szabadjon azon megjegyzést fűz
nünk, miszerint S e h r  auf  a G. Tschermak-féle Mineralogische 
Mittbeilungen-ek 1874. évi folyamában a 95. lapon (Földtani Köz
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löny, Y. évf. p. 89) közöl egy jegyzetet „Cölestin vom Banatk‘ czim 
alatt. Ebben leírja, bogy a császári Muzeum Dőli igazgató úrtól 
egy S t e i e r d o r f r ó 1 (Bánát) származó érdekes ásványpéldányt 
kapott ajándékba, a melynél a Cölestin-kristályok világoskék színűek 
és 3—1 mm. nagyságot érnek el. Szórványosan elhintve a leg
ifjabb nemzedék gyanánt kicsiny fehér Calcit kristályokon ülnek.
A Calcit egy-egy centiméter vastag compact kérget alkot, mely zár
ványul sötétszürke márgát tartalmaz. A kristálylapok oszloposak, 
lapjaik Miller betűivel jelölve d  és a , ezeken kívül alárendelten az 
y  piramis és az o doma.

Ugyancsak Schrauf Atlaszában az lseidről származó Cölestin 
kristályalakjának rajza mellett (Bd. I. Lief. V. Tat. XLVIII. Fig. 2 2 .)  
megjegyzi, hogy hasonló typussal bírnak a Steierdorfról származó 
kristályok is. Az lseidről származó kristályok pedig a rövidlátó 
(Auerbach) lap szerint vannak megnyúlva az uralkodó d 2 P x  
(Auerb.) lap mellett; a Hauer által imént közölt kristályoknál 
a d  kicsiny, mig uralkodó nagysággal az o oo P (Auerb.) lap bir, 
tehát a habitus ellenkező, a szicziliai kristályok oszlopos habitusá
hoz közel álló. Tekintve azonban az előfordulásra vonatkozó egyéb 
adatok egybehangzását, kétségen kiviili, hogy a leihely maga újnak 
nem tekinthető. (S .  S .)

Dr. Krenner J. S. Tellur ezüst Erdélyből. (Term. tud. Közlöny, p. 382.)
A magyar nemzeti Muzeum ásváuy-őslénytári osztálya S c m s e y  
An d o r  ur nagylelkű ajándékából a folyó évben számos rendkívül 
becses ásványok között egy ásványtani unikum birtokába is jutott. 
Ez egy T e l l u r e z i i s t  példány, a melyhez foghatót ezideig 
a tudományos világ egyátalában nem ismert. A Tellureziist ezen 
példánynál tökéletes, szép ki istályokbán fordul elő! A kristályok 
között és azokon finom fehér Quarz kristályok ülnek, melyek itt-ott 
nagyobbak és csoportosak is ; a társaságot kiegészítik barnavörös 
Sphalerit, Pyrit és Chalcopyrit kristályok, valamint egyes Adulár 
egyének is. A Tellureziist kristályok részben fénylők, részben feketés, 
koromszerü kéreggel vannak bevonva, mely helyenkint levakarható. 
Az igy bevont kristályokon arany is észrevehető, mely drót- vagy 
lemezalakban rajtok ül, vagy mint vékony hártya borítja azokat.

Szerző pontos mérései eldöntötték a kristályrendszerre vo
natkozó kérdést, a melyek a s z a b á l y o s  rendszert derítették ki.

Az egyes kristályok alakokban igen gazdagok, a mennyiben , 
az 100, 110, 111, 122, 211, 210 és 310 alakok lapjait mutatják. 
Többnyire hexaederszerüek, de vannak oszlop, sőt egészen rúdala-
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kuak is ; ez utóbbiak közül egy nem kevesebb mint két hüvelyk 
hosszaságot ér el.

A tükröző kristályok felületi szine világosszürke vörösesbe 
hajolva, a friss törési lap pedig aczélszürke szinii. Physikai saját
ságai egyezők a szibériai és a magyar hasonló nevű érczekével; a 
chemiai vizsgálat szerint a fénylő kristályokban a kénnek nyoma 
sincs, úgy az antimon és a réz is hiányzik.

A mi ezen rendkívül becses példánynak leihelyét illeti, az 
örömünkre hazánkhoz tartozik, a menyiben az u. n. Jakab és Anna 
bányából a B o t y e s  hegyben, Korabiával, illetőleg Vulkojjal át- 
ellenben a zalathnai bányakerületből származik. ( S . S.J

Dr. Hidegh Kálmán. Magyar fakóérczek chemiai elemzése. Budapest, 
1879. Kiadja a k. m. term. tud. társ. Szerző a k. m. term. tud. 
társ. által az 1877. évi közgyűlésen kihirdetett pályázatra készité 
ezen dolgozatát, mely a jutalmat el is nyerte. Az elemezett fakó
érczek K a p n i k b á n y á r ó l  (kristályos és tömör), N a g y á g r ó  1, 
U r v ö l g y r ő l  és S z á s z k á r ó l  származnak. Az elemzési eljárás 
leírása után következnek az egyes elemzések eredményei, melyeket 
a következő átvett táblázat a legjobban tüntet elő.

Kapuik Kapnik Szászka Nagyág Urvölgy
kristályos tömör, fényes krist. krist. krist.

0//o 0/lo « °lo 0-<0 %
Kén . . . . . 25.31 21.25 25.98 26.52 25 75
Arzén . . 2.88 1.08 19.11 12.07 4.75
Antimon . . . 24.21 25.63 0.10 11.35 22.82
Ezüst. . . 1.32 6.76 0.08 0.29 0.05
Réz . . . 37.83 32.59 53.60 39.75 39.81
Vas . . . . . 0.94 0.90 0.39 1.77 4.75
Horgany. . . 7.25 5.77 — 5 55 1.44
Mangan . . . nyomok 0.83 nyomok 1.23 —

99.74 97.81 99.26 98.53 99.37
(S. S.)

Mártonfi Lajos. Uj adatok Rodna ásványainak jegyzékéhez. (Orv.-ter
mészettudományi értesítő. II. szak. II. füzet, p. 78.) Mártonfi ur 
az erdélyi muzeum-egylet és a kolozsvári egyetem gyűjteményé
ben levő rodnai ásványokat, valamint a dr. Koch Antal egy. 
tanár által az 1877. nyarán a nevezett helyen gyűjtött példányokat 
és a rodnai bányafőnökség által az erdélyi muzeum-egyletnek aján
dékozott gyűjteményt átvizsgálván, a rodnai ásványok sorát a kö
vetkezőleg állítja össze: Graphyt, Quarz, Baryt, Calcit, Aragonit, 
Dolomit, Barnapát, Fluorit, Gyps, Pyrit, Markasit, Pyrrhotin, Arse- 
nopyrit, Limonit, Rhodochrosit, Sphalerit, Galenit, Plumosit, Chryso-
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collá, Kaolin aluminites módosulata, Cerussit, Chalcopyrit, Gránát, 
Steatit és Amphibol. A felsorolt 25 ásvány közül sz. szerint a Ba
ryt, Fluorit, Pyrrhotin, Limonit, Plumosit, Chrysocolla és az alumi
nites Kaolin azok, melyek Rodnáról ez ideig ismeretesek nem voltak.

A Ba r y t  borsárga szinti, sugarasan elágazó oszlopos kristá
lyokban fennőve fordul elő, melyek Naumann fölállítása szerint a 
d =  oo Pj,, P =  g o  P oc, M =  P g o  , k =  oP és mP =  p la
pokkal vannak kifejlődve. Elszögei „Casamayor“ (?) módszere sze
rint mérve: M : M =  77° 20' (Naumannál 78° 20'), d : d (P fölött) 
=  101° 40' és d : d =  78° 20'. Ez utóbbiak Naumannál 77° 43' és 
102° 17' és igy az eltérések tetemes volta mellett egyéb adatokat 
is kívántunk volna. Hasonló áll a F 1 u o r i t r ó 1 is, a melyet a rész
letes leírásnál — mivel egy kis kristály állott rendelkezésére — 
sz. döntő kísérlet tárgyává nem tehetett ugyan, de értekezése végén 
mint positiv adatot sorol fel.

A P y r r h o t i n t  illetőleg kétséget támasztunk észlelésének he
lyes volta iránt. A Pyrrhotin mint ilyen, hogy Rodnáról ezideig a 
szerzők figyelmét kikerülte, az anyiban való , miszerint Rodnáról 
csak a Pyrrhotin k r i s t á l y  a l a k j a i v a l  biró Pyrit és Markasit 
p s e u d o mo r f o k  ismeretesek. A közölt ismertető je lek— mágnes
tűre erősen hat, bronzsárga szinü, karcza szürkés-fekete, üvegcsőben 
hevítve kénes savat ad, t. es. e. szénen könnyen magnetikus golyóvá 
olvad - ily körülmények mellett szerintünk nem döntik el a kér
dést, azért későbbi közleményektől várjuk a biztos eldöntést.

A Cer üss it  ek re vonatkozólag végül meg kell jegyeznünk, 
hogy az idézett auktoron kívül dr. K rem ier is közölt ezekre vo
natkozó adatokat (Földt. Közi. VII. évf. p. 400), a melyekben ő 9 
alakot mutatott ki. (S. S.)

Th. Fuchs. Beiträge zur Kenntniss der pliocaenen Säugethierfauna Un
garns. (Verb. d. k. k. geol. Reiclisanst. p. 269.) A harmad
kori képletek alapos ismerője dr. Fuchs Tivadar, a múlt nyár ele
jén Magyarországba tett kirándulása alkalmával országos gyűjtemé
nyeinket meglátogatá és az ott egybegyüjtött harmadkori emlős 
maradványok megszemléléséből azt a következtetés vonja, hogy

1. a Mastodon arvernensis más fajokhoz tartozik, mint az 
El ep  has  me r i d i o n a  lis ;

2. hogy azok a rétegek, melyekben a Mastodon arvernensis 
előfordul, szorosan a Congeriarétegekhez tartoznak, mig az Elephas 
meridionalis-t tartalmazó rétegek a negyedkeru képletekhez csatla
koznak.
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. E fontos és a szerző által már korábbi alkalommal kiemelt 
következményekre a következő leletek szolgáltattak bővebb bizonyí
tékokat :

1. a Mast, arvernensis foga, melyet dr. Hofmann K. D ór osz
ló n 1, Vasmegyében, a felső Congeriarétegekben talált2;

2. az Eleplias merid. foga, melyet Roth Lajos geolog Somogy- 
megyében, V á r o s - H i d v é g e n  a Diluvium feküjét képező kavics
lerakodásban lelt3;

3. a nemzeti múzeumban őrzött, Aszódr ól  (Gödöllő. EK) 
származó fogak, melyek az Elephas meridionalisnak tulajdonitandók;

4. végre a kolozsvári egyetem múzeumában őrzött Mastodon
fog (M, arvernensis), mely An g y a l o s r ó l  (Háromszék) congeriaréte- 
gekből származik. (/. B .)

Th. Fuchs. Beiträge zur Flyschfrage. (Verbandl. d. k. k. geol. Reichsanst. 
p. 271.) A szerző, ki a lefolyt nyáron dr. Hofmann K. kísé
retében Kolozsvár és Zsibó tájékát bejárta, kiemeli a petrographiai 
külömbséget, mely az e vidékeken előforduló, felső vagy eocaen 
Kárpáthomokkőnek nevezett rétegcsoport és az Apenninhegység 
f l y s c k e  között létezik. Az előbbi nyilván nem egyéb mint rendes 
törmeléklerakódás és a szerző által felállított Flysch-elmélet (t. i. 
iszapvulkánok terményeiből való származás) erre semmiképen sem 
alkalmazható. Van azonban Erdélyben valóságos Flysch is, a miről a 
szerző Kolozsvárról Sz. Lászlóra kirándulván, meggyőződött; ez a 
képlet itt a kristályos palákon nyugszik és eocaennel be van födve; 
kora valószínűleg a krétakor. Az erdélyi trachyttufa kiképződésének 
módja és a valódi Flyscli minősége között a szerző igen feltűnő ha
sonlatosságot talált. (I -  B.)

Maderspach L . Ghromvashő előfordulás Tibán (Göm'ör megy ében). (Bá
nyászati és kohászati lapok p. 141.) Tiba falu szomszédságában a 
werfeni rétegekkel kapcsolatos, mállóit Serpentin fordul elő, mely a 
Nagy Palag nevű domb déli lejtőjén chromvasérczet tartalmaz; a 
Serpentin, ugylátszik még jó messze húzódik E.—D. csapás irány
ban, de az eddig eszközölt, igen felületes kutatások újabb ered
ményre még nem vezettek.

A tibai Chromvasércz elemzését Kerpely bányatanácsos ur 
eszközölte.

Újabban Dobsinán is találtak Chromvasérczet, minélfogva ezen
1 a szövegben hibásan Dovoszló.
* v. ö. Fülűt. Közi. 1877. p. 393.
8 ö. v. Földt. Közi. 1875. p. 279.
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ásványnak most már 4 előfordulását ismerjük hazánkban. Szörény- 
és Aradmegyékben egyet-egyet és Gömörmegyében kettőt. (I. B.)

Szolcol Pál. A z akna-szlatinai sótele]) bányászata. (Bányászati és kohá
szati lapok p. 133, 158.) A sóképződés elméletére vonatkozó rövid be
vezetés után szerző az akna-szlatinai sótelep földtani viszonyait 
ecseteli röviden, azután az ottani bányászat történetét vázolja, mely 
a római uralkodás idejében veszi kezdetét, mig a szomszéd királyvölgy 
tájékán a kőkorszakbeli bányászatról is maradtak nyomok; végre 
a mostani bányámivelés és kezelés módját Írja le.

Az akna-szlatinai sótelep, mely már az eddigi feltárások alap
ján is körülbelül 30,800 millió m. mázsa kősót tartalmaz, hullám- 
zatos alakú fekvetet képez, melynek 1*5—19 m. vastag fedőjét leg
inkább sógyag képezi. Képződése a mediterrán korba esik. (I. B.)

Foith K . Észlelések a kőzetek belső erőhatást átalakulására és egy u j kő
zetre vonatkozólag. Kolozsvár 1879.

Ugyanez német nyelven kivonatosan: „ A n r e g u n g e n  i m 
B e r e i c h e  de s  g e o l o g i s c h e n  F o r s c h e n s “ (Verh. u. Mit
theil. d. siebenb. Ver. etc. p. 91.) A szerző e két közlemé
nyét nagyobb munkálat megelőzőinek tekinti és kifejti bennök 
föltevését azon sajátszerü tüneményre nézve, mely szerint gyakran 
egy és ugyanazon kőzeten az üledékes eredet jellegein kívül még 
az eruptiv eredetéi is tapasztalhatók. Ezek és hasonló jelenségek, 
melyeket eddig külső mechanikai befolyásnak tulajdonítottak, vala
mint a telérek képződése is szerző szerint, föltevése fonalán most 
már könnyen kimagyarázhatók volnának. „A kőzetek országában 
általában a sokféle külső befolyástól származtatott átalakuláson kí
vül, egyszersmind egy belső erőhatás! (dynamikus), a jegeczedési erő 
által uralt átalakulás ment végbe, mely átalakulásból származik azon 
sok ellentétes tünemény, melynek lánczolatában sokszor ugyanazon 
kőzeten az eruptiv jelleg és a rakodványi eredet szorosan érintkez
nek egymással, midőn az egészben egy lassú és összhangzatos fej
lődés folyamata ösmerhető föl; mi mellett közel fekszik azon felfo
gás, hogy ezen erőhatási átalakulás bizonyos czélra —• talán az 
egyénités czéljára — irányulva még nem érte el befejezését.“ Szerző 
Erdély sóbányaiban 20 év óta szerzett tapasztalataira alapítja hypo- 
thesisét, melynek támogatására még Posepnynek 1867-ben (Vhdlg. d. 
k. k. geol. R. A.) megjelent tanulmányára hivatkozik. A többi kö
zött a kősóban zárványokként előforduló agyagpalát, gypset stb. 
emeli ki és azt állítja, hogy „azon erőhatás forrása, melynek nyo
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mait a kősó belsejében minden lépten-nyomon látjuk, a kősó bel
sejében rejlik és bogy a működő erő itt nem más, mint a jegecze- 
dési erő, melynek hatása abban nyilvánul, hogy a kősó jegecztö- 
mecsei mint azonnemüek, az eredeti rakodvány kiterjedt fekhelyé
ből uj rendezkedés végett bizonyos gyülpontok felé összébb tömö
rültek és utj okban a kősóban talált alárendelt, idegen anyagokra 
rombolólag és kifelé taszitólag hatottak.“ . . . .

Az előadottakkal kapcsolatban szerző az Aranyos mentén hú
zódó és a tordai hasadékot alkotó kőzetet, mely majd augitpor- 
phyrnak, majd trachyttufának, legújabban pedig v. Katii által vul
kanikus kőzetek uj fajaként „pinitoid“-nak állíttatott, üledékesnek 
Ítéli, mely nagy mennyiségű tengeri növények" átkovagulásáböl ere
deti volna. Ezen nézetét a kőzetből készített csiszolatai, valamint a 
vegyi vizsgálat utján kimutatott jód tartalom által támogatja..

(I)r. Staub.)

T Á R S U L A T I  Ü G Y E K .

Szakiilés 1879. évi november hó 5-én
(Jegyzőkönyvi kivonat.)

1. Bernüth József úr bemutatta rövid előadás kapcsában az általa szerkesztett 
„Magyarhon ásványvizi térképiét. (L. a jelen számban.)

2. dr. Staub Mór egynéhány újabb phytopalaeontologiai fölfedezésekről és 
theoriákról értekezett. Emlité Munier-Chalmas, Moriére és Lesquereux újabb fölfede
zéseit, valamint Kuntze V. theoriáját is. Végül Hahn Ottó legújabb theoriájára tért át.

3. Halavdts Gyida bemu'atta a Dobóbél határából származó Mammuth csont
maradványokat. (L. a jelen számban.)

4. A társ. I. titkár bejelenté a következő uj rendes tagokat: Safcsdk Gyula bánya- 
tiszt és Görgey Lajos bányaigazgató urak, aj. Stürzenbaum József, Blauhorn János m. k 
katasteri biztos, aj. Both Lajos.

Szakülés 1879. évi deczember hó 3-án.
(Jegyzőkönyvi kivonat.)

1. Schafarzik Ferencz értekezett az elmúlt nyáron déli Magyarhonban és a 
szomszédos országokban észlelt földrengésekről. (L. jövőre)

2. Tommsich István úr mint vendég bemutatta az olasz vezérkar által legújabban 
készített térképeket a Vesuvról és az erre vonatkozó ismertetés után a nevezett tér
képek segélyével készített szép átmetszetet.

3. A  társ. I. titkár előtérjészté dr. Primics György beküldött értekezését a 
„Hargita éjszaki nyúlványának stb. eruptiv kőzeteinek petrographiai vizsgálata.“ (L. a 
jelen számban.) ,

4. Franzenau Ágoston úr bemutatta azon szép kőzetalkotó ásványokból álló 
vékony csiszolatgyüjteményt, melyet a kir. József-műegyetem ásvány-földtani szertárt 
legújabban Voigt és Hochgesang-tói szerzett.


