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Ezekből az adatokból kitűnik, hogy a ploszkói «Rudolf-forrás» na- 
triumcarbonát tartalomban, kivéve a czigelkai vizet, mindeniket felülmúlja.

A czigelkai a hasonló alkotásit vizek között natriumcarbonatban leg
gazdagabb, de mondhatjuk azt is, hogy hatására és chemiai alkatára nézve 
is nem annyira a tisztán alkalikus, mint az alkalikussós vizek között foglal 
helyet, míg a ploszkói Rudolf-forrásnak határozottan a vichv-i és a bilini 
vizek tulajdonságával kell bírnia.

Lithium- és borsavtartalomban csak a közelebbi időben analysált 
vizekkel hasonlíthatjuk össze, melyeket a legtöbb esetben felülmúl.

Most már csak az orvosi gyakorlatnak kell bebizonyítni azt, hogy ez 
az új ásványvíz a fenebbi táblázatban foglalt vizekkel hasonló vagy talán 
nagyobb hatású. Akkor egy forgalmi czikkel több áll közegészségügyünk és 
nemzetgazdaságunk rendelkezésére.

ELHUNYT GEOLÓGUSOK NEKROLÓGJA.

Barrande, Joachim. A geológusoknak ismét nagy halottjuk van: a 
csehországi szilur teknőnek félszázad óta tanulmányozója és klasszikus 
ismertetője elhunyt 1883. október 5-én a frohsdorfi kastélyban, hová a ke
véssel előbb kiszenvedett Chambord gróf végrendeletének végrehajtójaként 
utazott. Hasztalan lapozgatjuk a biográfiái lexikonokat, hogy Barrande 
élete folyásáról tudomást szerezzünk : többet annál, miszerint az elköltözött 
tudós 1800-ban született, nem igen tudunk meg azokból. Az a gyászjelentés 
is, melyet a család kiadott, szintén csak arról értesít bennünket, hogy 
Barrande Chambord grófnak, az utolsó Bourbon íranczia trónkövetelőnek 
tanítója, egy félszázadon keresztül teljhatalmú megbízottja és végrendeleti 
végrehajtója vala. Más forrásból tudjuk meg. hogy Barrande 1831-ben kö
vette az elűzött királyi családot Csehországba, hol Buschtiehrad várkastélya, 
majd a Hradsin adott hajlékot a száműzötteknek. Itt volt Henry herczegnek 
két éven át Barrande a természettudományi oktatója. Ezután Barrande 
mint az Ecole poly technique egykori növendéke a mérnöki foglalkozásra 
adta magát; melytől azonban csakhamar megvált, mivel Chambord gróf 
birtokainak gondozójává tette öt. Akadémiáknak, tudományos társulatok
nak bárha tiszteleti tagja volt is az elhunyt, tényleges részt nem igen vett 
a tudományos szövetkezetekben; czímek és kitüntetések nem fűződtek ne
véhez, ambiczióját ép a reménytelen számtizötthöz illő elvonultságban és 
királyi urának önmegtagadásig hű szolgálatában kérésé. Szülőföldjének, 
Erancziaországnak tudományos haladásait éber szemmel kisérte és el-el- 
látogatott néha anyaföldére, azonban minden kitüntetést, mely onnét jött, 
visszautasított, sőt meg a franczia akadémia tagságát sem fogadta el.
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Mindamellett neve a geológia klasszikusai között első sorban fog min
dig említtetni. Abban a munkakörben, melyre a meglett férfikor kitartásá
val csaknem ötven év munkásságát szentelé és összes jövedelmét áldozá, 
Barrande nyomban Murchison után következik.

A csehországi szilur ismertetését Barrande 1846-ban kezdte meg, 
akkortájt jelent meg tőle a H aidinger által «Naturwissenschaftliche Ab
handlungen» czímen kiadott értekezések közt az első nagyobb munka a 
csehországi szilur-rétegek brachiopodáiról. Hogy egészen függetlenül foly
tathassa tanúlmányainak közlését, ezután iratainak saját kiadója lett, a 
maga költségén kezdve meg 1852-ben «System d l űrien du centre de la 
Boheme» czimű munkáját, melynek vaskos negyedretű kötetei haláláig 
huszonkettőre szaporodtak fe l: a nélkül hogy az általa tervezett feladat : a 
csehországi szilur kövült faunájának feldolgozása be lenne bennük végezve. 
De ha nem érte is el nagy munkájának befejezését, gondoskodott, hogy az 
csonka ne maradjon és az ő eszejárása szerint legyen végig vezetve.

Barrande nem Amit hive az újabb természettudományi bölcseletnek : 
Darwin tanainak ; a vallásos Bourbonok nevelőjétől és egy régi iskola füvé
től, ki a századdal születve férfikorát élte már, midőn az új iskola a kihalt 
organizmusok búvárlatára is kiterjesztetett, nem is várhatta azt senki.

Nagyon jól van az, hogy oly tudósok, mint Barrande, a felpezsgő új 
nézetek túlkapásaival szemben a túlheveseket féken tartják. B arrande 
iratait egy sajátos száraz statisztikaszerü felosztás, de ékes franczia Írásmód 
jellemzi. Az a munka, mely előljárt annak, míg ő tollat fogott, bámulatos : 
bejárta időről-időre a Prága vidéki szihir-rétegeket, hosszú évek során át 
maga gyűjtött és jól fizetett emberei által gyűjtetett. Csak azután dolgozta 
fel a szilurbeli kihalt állatosztályokat. Eddig megjelent irataiban ahalak, 
a crustaceák, a molluskák közül pedig a cephalopodák, a pteropodák, 
a brachiopodák és a lamellibranchiaták vannak 6000 oldal szövegben 
I 160 tábla melléklettel feldolgozva. I 38 genusban 3557 faj lön általa leírva.

1880 nyár elején e sorok írójának szerencséje volt BARRANDE-ot Prá
gában meglátogathatni. Suess szíves ajánlása folytán gróf Széchenyi kelet
ázsiai útjában gyűjtött ó-paheozoi maradványok megtekintésére kértem fel 
az őszbeborult tudóst. A Moldva partján levő házában puritán egyszerűség 
vette őt körül; nehány nagy szoba azonban, melyet a ház építője teremnek 
szánt, faállványokon fel a menyezetig telve volt kövületekkel, oly tömegben, 
hogy abból a világ valamennyi tudományos intézete ellátható lett volna a 
csehországi szilur jellemző alakjaival. Mindezt akir. cseh niuzeum örökölte 
gazdag könyvtárával és 10,000 frtnyi hagyománynyal együtt, azon kötele
zettség mellett, hogy munkája hátralévő részei az ő szellemében kiadassanak.

Nyolczvan éve daczára látogatásomkor ereje teljében volt és lekötelező 
nyájassággal tett kéréseimnek eleget. A nála töltött rövid óra azt a csodá
lattal Y’egyes tiszteletet alapítá meg bennem, melyet csak jellemerős nagy
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tudományi! férfiak önthetnek egy ellenkező nézetekben nevelkedett fiatal 
emberbe.

Barrande nem volt a mai pala ontológiai irány embere, a fajok állan
dóságát vallotta elvül. Éles tollal polemizált elleneivel, kik kolóniáinak 
elveit bolygatták. E nembeli iratai (l)éfense des colonies) ügyes érvelé
seikkel, nagy adathalmazukkal és kíméletlen tárgyilagosságukkal mintaképei 
a tudományos polémiáknak s mint ilyenek nem is mulaszták el érvényre 
hozni hypothesised,.

Nagy érdemeit azonban keményen bírált ellenfelei sem fogják kiseb
bíteni akarni; valamint emléke a legfőbb tiszteletben fog élni mindenki 
előtt, a ki a palaozoi rétegek kövületeivel és irodalmával foglalkozott.

Lóczy Lajos.

H eer Oswald, a magyarhoni Földtani Társulatnak 1888 szeptember 
á7-ikén elhunyt tiszteleti tagja emlékének a legközelebbi közgyűlésén 
külön emlékbeszédben fogunk áldozni.

Kobell, Franz von, a müncheni egyetemen az ásványtan tanára, 
már hosszabb idő óta megtört aggastyán 188:2 november 11-én hunytéi 
Münchenben. — Korell született Münchenben I <s03 julius 19-én. Gym- 
nasiumi tanulmányainak végeztével, a landsliuti egyetemen Fuchs J. N. 
tanár vezetese mellett ásvány-vegytani tanulmányokra szánta magát és 
igen korán adta már jelét buzgó tevékenységének. 1834-ben foglalta el a 
müncheni egyetem rendes tanszékét kapcsolatban az országos gyűjtemé
nyek igazgatói állásával. Kobell már tudományos működése kezdetén fel
ismerte volt a chemiai segédeszközök értékét és jelenti ségét az ásványok 
jellemzésére és meghatározására, ellentétben vagyis inkább kiegészítésképen 
az akkor uralkodó WERNER-MoHS-íéle iskola tisztán külső sajátságokon 
alapuló módszeréhez. Egész erejét felhasználta e feladat keresztülvitelére, 
rendkívüli szorgalommal igyekezett az ásványtant ez irányban fejleszteni 
és haladásában előmozdítani. Ilynemű törekvésének volt kifolyása az 
1830-ban megjelent «Charakteristik der Mineralien» czímű munkája, 
három evvel későbben pedig, 1833-ban, az azóta 11 kiadást ért «'Latéin 
zur Bestimmung der Mineralien mittelst chemischer Versuche» bocsátotta 
közre, oly jeles munka, melynek kiváló gyakorlati jelentőségét nemcsak 
legtöbb európai nyelvre történt lefordítása bizonyítja, hanem az is, hogy 
nyomán készültek egyéb ásvány-meghatározásra szolgáló munkák is. — 
Kobell az ásvány-fajok egész sorát fedezte fel (Araeoxen, Chloropal, Güm- 
belit, Hydromagnesit, Monzonit, 8pada.it stb.), de még nagyobb az általa 
pontosabban meghatározott ásványok száma (Arfvedsonit, Biotit, Chlorit, 
Brochantit, Chrysotil, Enargit, Franklinit, Göthit, Gránát stb.). Ez irányú 
vizsgálataihoz csatlakozik ama dolgozatainak tekintélyes száma, a melyek
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a minőleges és mennyileges elemzes módszereivel foglalkoznak és jellemzi 
kutatási módját, mily nagy súlyt fektetett a véghezvitel pontosságára és 
egyszerűségére. — Az ásvány-vegytan terén kifejtett fáradhatatlan és ered
ményekben gazdag tevékenysége mellett, maradandó sikerrel működött az 
ásvány-morphologia es optika terén is. 1855-ben szerkesztő a róla elneve
zett stauroskopot, a mely, habár a természettani technika haladása folytán 
már ismételve javíttatott, elveiben mint nélkülözhetetlen eszköz mindenkor 
meg fogja tartani jelentőségét a meghatározó krystallographiában. — Szá
mos, elméleti kérdéseket tárgy azó, valamint népszerű és egyéb értekezésein 
kívül, végre még az 18*64-ben megjelent «Geschichte der Mineralogie nagy 
gonddal készített jeles és e téren egyedüli munkájára legyen elég emlékez
nünk. mely egymaga is elég lett volna, hogy nevét felejthetetlenné tegye a 
mineralogiai irodalomban.

Merian Péter, Abban a kis hegyes országban, Svájczban, hoL a tudo
mányos mozgalmaknak több kiváló központja van, a kérlelhetlen halál az 
elmúlt évben nemcsak Zürichet fosztá meg fiainak legdíszesebbikétől, 
hanem Basel város tudományos intézeteinek fejét és részbeni megalapító
ját is elragadta.

Merian Péter született 1795-ben, meghalt 1888. febr. 8-án. Benne 
nemcsak szülővárosának egyik legkiválóbb nagytekintélyű polgára hunyt 
el, ki szellemi képességeinek összes munkáját és tetemes vagyonának elő
nyeit az anyaföld javára fordítá; hanem egyszersmind a geológiának is 
egyik veteránja, kinek működése több mint egy félszázaddal előzte meg 
napjainkat.

Kivéve azokat, kik Svájczban kezdték tanulmányaikat, a modern 
szaktársak nem igen méltányolhatják a jura-geologusok e nesztorát.

Az, a mit Merian érvényre emelt: a triásznak és az alsó jurának 
elválasztása és annak bebizonyítása, miszerint a Schwarzwald tarka 
homokköve a triászba való, a baseli «füstszürke» mészkő (kagylómész) 
pedig nem a diasz képviselője: az a mai geológus előtt könnyen elemen
táris dolognak vétetik. De azonnal nagy vívmányra emelkedik, ha figye
lembe veszszük, miszerint ezeket az igazságokat a d5 éves MERiAN-nak 
Leopold v o n  Buch hatalmas tekintélye ellenében sikerült érvényre emelni.

A Jura hegység keleti felének és a déli Schwarzwaldnak Merian 
kitűnő ismerője és első tanulmányozója volt. Mielőtt még a jura-szisz
témának stratigraíiája Angolország zavaratlan fekvésű rétegeiben kellőké
pen fölismertetett volna, Merian már a baseli jurahegység felgyűrt és sza
kadozott rétegeit mesteri módon oly élesen osztotta fel a triász és jura 
szisztéma körében egyes emeletekre, hogy azok egyezése az angol réteg- 
osztályokkal később minden további érvelés nélkül is kétségtelenné vált.

Könnyen megérthető, hogy ez a siker valamennyi reá következő
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jurageologusnak mesterévé, tanítójává emelte öt. A liarminczas éveken 
túl Mekian kevés irodalmi munkát bocsátott közre, noha kisebb-nagyobb 
értekezésekkel a baseli természettudományi társulat Évkönyveinek élete 
fogytáig derék munkása maradt.

Huszonötéves korában már a baseli egyetem tanára lön es többször 
viselte az intézet rektori tisztét. Neki köszönheti az egyetem becses mine- 
ralogiai és geológiai gyűjteményeit, melyekben sok az «eredeti» példány; 
nemcsak maga gyűjtött sokat ezekbe M e r i a x , hanem bőkezű Mecenasa i s  

volt mindvégig.
A muzeum volt az elaggott férfiúnak legkedvesebb pihenőhelye, s a 

ki őt kereste, az legtöbbször a gyűjtemény dolgozószobájában találta 
meg: a hol a legújabb szakirodalom nyitva álló termékei közt fogadta a 
látogatót, és még a kezdő fiatalok iránt is buzdítólag közlékeny volt, friss 
emlekezetenek és mély Ítéletének tárházából. Nemcsak Basel, de az egész 
ft váj ez büszke lehet e fiára, kinek neve a geológia történetében díszes sze
repet foglal el mindenkorra. L. L.

Wolf Heinrich, a bécsi cs. kir. Geologische Reichsanstalt főgeolo- 
gusa és cs. kir. bányatanácsos 1882. október 2:>-án hunyt el hosszas szen
vedés után. Hauer F., a bécsi intézet igazgatója a következő sorokkal 
áldozik a jó barát és derék kartárs emlékének : « W o l f  H e i n r i c h  életpályája 
merőben szokatlan folyású volt. ftzületésénel és első foglalkozásánál fogva 
a kézműves osztályhoz tartozott, de vasszorgalma és fáradhatatlan mun
kássága által sikerült neki arra a nagyra becsült társadalmi és tudományos 
állásra emelkednie, a melyet életenek utolsó eveiben elfoglalt.

ftzületett Bécsben, 18Aj . deczember 21 -én, mint legifjabb gyermeke 
egy sanyarúsággal küzködő lipótvárosi czipészmesternek. Kora ifjúságában 
csakis az akkori népiskolák hiányos oktatásában részesült és 26 éves 
koráig atyja mesterségét folytatta. Ez ugyan kielégítő anyagi exisztencziát 
nyújtott, de tudásvágya és magasabb czelok után törekvő szelleme nem 
tudott ezzel megelégedni. Másnemű alkalmazást keresett és talált az akko
riban felállított cs. kir. birodalmi Földtani Intézetnél. Kérésere 1850 nya
rán mint hordozót vittem magammal a felső-ausztriai Alpesekbe tett első 
kirándulásom alkalmával és ugyanazon év deczember havában az intézet 
szolgájává neveztetett ki. Szorgalmas magántanulás utján és a cs. kir. 
műegyetemen hallgatott előadások által, melynek úgynevezett pótló tan
folyamát 1856-ban elvégezte, oly sikeresen tudta ifjúkori ismerethiányát 
pótolni, hogy tudományos munkálatokkal lehetett őt mind künn a termé
szetben, mind pedig otthon a gyűjteményekben megbízni. 1859-ben gya
kornokká, 1862-ben ideiglenes, 187 I-ben végleges segédgeológgá, 1875-ban 
geológgá és 1877-ben logeológgá neveztetett ki.

Számosak és változatosak azok a dolgozatok, a melyeket Wolf élete-
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nek második felében közzé tett. Az elsők, kezdve 1853-ban, többnyire 
magasságmérésekre vonatkoznak, a melyeket barometer segélyével, azon 
osztály fölvételi területén vitt véghez, a melyhez beosztva volt. Később 
fölvételi jelentések és egyéb közlemények következtek, a monarchiának 
majd mindenik országából. Ezek között nem egyben nyilvánul már külö
nös előszeretet oly gyakorlati-technikai kérdések Kánt, a melyeket geoló
giai vizsgálatok segedelmével lehet megoldani. E munkálatai sorába tar
toznak tanulmányai Teplitz, Olmütz és Sopron vízzel való ellátásáról; 
vizsgálatai a vaspálya-traszok geológiai viszonyairól, nevezetesen az 
Erzsébet-Nyugati, a Salzkammerguti, a Reraun-Rakonitzi és az Arlberg- 
vaspályáknál: számos közleménye kútfúrásokról stb. Hatóságok és ma
gánemberek sokszor vették közreműködését ilynemű munkálatoknál 
igénybe.

Tanulmányai ezen irányának megfelelőleg W o l f  főgeológgá való kine- 
veztetése után, íőfeladatáúl tűzte az intézet gyűjteményében levő gyakor
latilag hasznavehető (különösen a bécsi világkiállítás alkalmával teteme
sen megszaporodott) ásványok ujjárendezését és gondozását. E gyűjtemé
nyek czélszerű és átnézetes felállítását az intézeti palota egy nagy termé
ben, két szobájában, több folyosóján és pinczehelyiségeben, az ő munkás
ságának köszönjük; neki köszönjük továbbá a könyvtár és a térképgyűjte
mény czélszerű rendezését is, a melyekhez ő készíté a terveket és végezte 
az első munkálatokat.

Legnagyobb érdemeket szerzett azonban W olf azon gondos és sike
res munkái által, a melyeket a még élénk emlékezetben levő teplitzi 
forrás-katastroplia alkalmával vitt véghez. Közvetetlenül a források meg
szűnése után a helyszínére küldve, mindjárt helyesen fogta fel a tünemények 
összefüggését és az összes későbbi vizsgálat megerősítette első nézeteit és 
helybenhagyta a forrás feltalálásának munkálatára vonatkozó javaslatait, 
a melyet aránylag rövid idő múlva siker koronázott. Hogy a források 
észszerű védkörének meghatározásához a szükséges tudományos alapot 
megteremtse, «a Teplitz-Düx-Brüx-i kőszénmedencze bányaterületének 
földtani térképe» elkészítéséhez fogott, mit 10 színnyomatű lapon bocsá
tott közre, és e mintaszerű munkát egyaránt elismeréssel fogadták mind a 
tudomány, mind a gyakorlat emberei.

Ritka hűséggel és önzetlen ragaszkodással élt és működött az Intézet 
javára, soha meg nem rendült hálaérzettel viseltetett mindazok iránt, a kik 
magasabb czélok utáni nehéz küzdelmeiben segítségére voltak; közremű
ködése és áldozatkészségé nem hiányzott egyetlen vállalatnál sem, melyet 
az intézetben együtt indítottunk volt meg. Elhunyt barátunk emlékét mi 
is meg fogjuk őrizni hűségesen.» ( W o l f  a hatvanas évek folytán igen 
sűrűn megfordult Magyarországban, s erre vonatkozó kisebb-nagyobb köz
leményeinek egész sorozata jelent meg a bécsi intézet kiadványaiban.)
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Wöhler, Friedrich, 1882 szeptember 18-án halt meg Göttingában 
82 éves korában, hosszú, tudományos eredményekben gazdag és sze
rencsés élet alkonyán. E kitűnő és méltán nagyhírű chemikus tevékenysége 
nem szorítkozott csak az elméleti cliemiára, hanem kiterjedt szélesebb körbe 
is. Előszeretettel foglalkozott ásvány-vegytani vizsgálatokkal és ez irányú 
búvárlatai őt a jelesebb mineralogok sorába is helyezik. — Született 
Eschersheimban (majnai Frankfurt mellett) 180<) julius hó 31-ikén. Korán 
kezdett ehemiai vizsgálatokkal foglalkozni és előrehaladásában nagy befo
lyással volt reá LiEBio-gel való összeköttetése és benső-barátsága. 1886-ban 
foglalta el a ehemiai tanszéket a göttingai egyetemen, hol végső órájáig 
csendes, de tudományos tettekben gazdag életet élt. Különféle szerves és 
szervetlen vizsgálatok mellett, figyelme különösen az ásványok összetételé
nek kipuhatolására irányult: kiváló gondot fordított a meteórvasak és 
meteórkövek részletes tanulmányozására, és neki köszönjük többek között, 
az általa híressé vált kábái meteórkőben, a szénből meg hvdrogénből álló 
zsirnemű, földi viaszhoz hasonló, «Kábáit»-nak nevezett vegvület felfede 
zését, mi által ez a meteórkő hazánk egyik kiváló természeti nevezetessé
gévé lett.

KÖYll) KÖZLEMÉNYEK.

A jelenkorban képződő gyantalerakódások Borneó szigetén (Ki
vonat dr. Posewitz Tivadar leveléből. L. a jelen füzet 409 lapján.)

Borneóban való három évi tartózkodásom alatt gyakran láttam a 
bensziilötteket, amint a Barito-folyamnak alacsony vízállás mellett előtűnő 
fövény padjain gyantát keresgéltek. Ez a gyanta ugyanis összegyüjtetven, a 
szigetnek egyik kiviteli czikkét képezi.

Borneó őserdeinek különböző fái között a «damar» gyűjtő név alatt 
ismert gyantatartalmu fajok nem jelentéktelen szerepet játszanak. Ezek 
főként három családhoz tartoznak ; melyek a következők :

1. Az a b ie t in e á k  családja, mely a I ta v im é ir a  a lb a ,  B u m p h . ( =  A b ie s  
D a n m ia r a ,  P o i r ) által van képviselve. A benszülöttek ennek gyantáját szö- 
vétnekek készítésere használják.

2. A (terebintháceákkal rokon) bnrscraceák vagy anuirideák családja, 
melyeknek fajai jobbára mind gyantatartalmúak, különösen azonban a 
Canarium-fajok, névleg a Canariurnro stratum, Zippel, a Can ári um dicho- 
tornum, továbbá a Can. commune, Can. inierocarpuru, Can. longißorum.

3. Végül a d ip te v o c a r p e á k  családja sezek közt kivált a V a tic a  H a s s a k ,  
B l. ( =  H e ti n ő d é n d r o n  K o r th a l s ) ,  egy magas, erősen gyantás fa, melynek 
gyantája itt ugyanazt a szerepet játszsza, mint a szurok Európában. «Njatu»


