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ERDÉLYI MÚZEUM 
AZ ERD. A1UZEUM EGYLET IGAZG. VÁLASZT/AÁNYA MEGBÍZÁSÁBÓL 

SZERKESZT! 

F l N Á L Y Í Í E N R I K , 

M. K. EGYET. TANAB, A MUZ. EGYL. TITKÁBA, A M. TUD. AKAD. L. T. 

Megjelen havonként. Április I. Ára évenként 1 frt 15 Jer. 

T a r t a l o m : Adalékok Erdély geológiájához, dr. Koch Antal egyet, tanártól. 
— Közlemények a kolozsvári m. kir. tud. egyetem vegytani intézetéből, 
közli dr. Fleischer A. — Az erd. múzeum-egylet közgyűlése 1876 márcz. 
6-kán : a)—b). 

• A d a l é l r o k : E r d é l y g e o l ó g i á j á h o z 
Dr, Kosa Antal egyetemi tanártól. 

Mivel az erd. muzeumegylet ásvány-földtani gyűjteményeinek 
rendezése közben, valamint a nyár folytában tenni szokott kisebb 
kirándulások alatt igen gyakran akadnak érdekes kisebb észleletek 

• vagy adatok, melyek egymagukban nem képezhetnék tárgyát egy 
önálló dolgozatnak vagy értekezésnek, de Erdélynek geológiájára 
nézve mégis igen használhatók és fontosak; elhatároztam magam
ban, az ilyen adatoknak a fen kitett czímü s folyó számok alatt 
azonnali közlését, s reménylem, hogy idővel ily utón is szép anyag 
gyűl majd öszsze, mely Erdélynek egy később megírandó geológi
ájához felhasználható lesz. 

I . A Csicsó-Hagymási p a t a k kövüle te i . 

Ezekről rövid közlemény található a „Jahrb. d. k. k. geol. 
Eeiehsanst." XII, k. TI. fűz. 1862. évfoly. 194. lapján, melyet Dr. 
Pávai Elek, mint a leihely fölfedezője, küldött be lov. Hauer Fe-
renez igazgatónak, s mely közlemény egy évvel később Hauer u. 
Stache „Geologie Siebenbíirgens" müvében (384 1.) majdnem vál
toztatás nélkül átvétetett. Ezen közlemény szerint a kövületleihely 
B.-Szolnokmegye Alsó-Hagymás helységén alul fekszik, hel a ha
sonnevű patak egy másodikkal egyesül. "A két patakág közt egy a 
Szamos felszíne felett körülbelül 150' magas domb emelkedik, mely
nek meredek lejtőjén a rétegek szabadon kiáll anak és alulról föl
felé a következő sorrendet követik: 

1. Zöld fövénydús traehyttufa, melyet Pávai zöld kárpáti ho
mokkőnek nevez. 

2. E felett 1—2 ölnyi igen mállott kőzet egymással váltako
zó szilárd homokkő- ós meszes márga-rétegekből áll, s a kövüle
tek főleg az utóbbiban vannak. A nagy menynyiségü csigákon, kagy-
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lókon, balingákon és nullipora-gumókou kivül, mely utóbbiak any-
nyira el vannak terjedve, hogy egy köbláb téren 5 példány is ta
lálható, még fenyotoboz-kövületek és korallok is előfordulnak. A 
halfogak Pávai szerint 2—6"'-iryiak. de ezeket elvesztette és kü
lönben is hiányos gyűjteményt küldhetett Hauerhez meghatározás 
végett, minek eredménye lett: 

Nullipora ramosissima Ung. 
Cellepora coronopus Lam. 
Eschara cervicomis Lam. 
Lepralia sp. 
Terebratula granclis, Dltun. 
Ostrea Cochlear Poli. 
Pecten sp., Venus sp. 
Echinid-téhl&asksk. 

8. Erre 1—2' vastag szilárd palás homokkőpad, tovább 
4. Oonglomerat, és 
5 Televényföld következik. 
Hauer E. a kövületes rétegeket a neogen képlet tengeri ra

kó dmányának mondja. 
Ezek voltak eddigelé ismereteink ezen érdekes lelhelyről. A 

muzeumegylet földtani gyűjteményében ugyanezen leihelyről Dr. 
Pávai Elektől és Torma Károlytól származó elég gazdag kövület
anyagot találván elé, azt a múlt félévben rendezés és meghatáro
zás végett a tanárképezdei gyakorlatokon Szabó Lázár tanárjelölt 
úrnak adtam át, kinek nagy szorgalommal és buzgalommal végzett 
dolgozatából, miután azt kritikailag átnéztem és a téves meghatá
rozásokat kijavítani, közlöm a kövületeknek teljes sorozatát. 

Az anyag, melyben a kövületek vannak, kétféle: a) Kékes
szürke többé-kevésbé porhanyó csillámos homokos tályog, mint túl-
uralkodó kőzet: és b) sárgásszürke szilárd nulliporamészkő, mely 
alárendelten, valószínűleg fészkek gyanánt, fordul elő a tályogban. 

.A. Isövíiletels jeg-yzélse, 
Ozápaféle halfogak gyűjteményünkben hiányzanak. 

Héjanezok (crustacea). 
Közelebb meg nem határozható ráMajuak ollói (a) 
Hatlábu puhányok (Gasteropoda) v. csigák: 

Cerithium cfr. Zeuschneri Pusch. (a) tör. péld. 
„ scabrum Oliv. (a) gyakori 

Bticcinum sp. (a) mószpáttá vált köbeiéi. 
Trochus sp. (a) egy ép ós több töred. péld. 
Bissoa Partschi Éöm (a) 1 péld. 
Bissoina cfr. nerina d'Orb. (a) 1 jó és 1 tör. péld. 
Natica sp. (a) 1 közelebb meg nem határozható köbéi. 
Capulus sulcatus Bors. (a) 2 jó péld. 
Fissurella graeca L. (a) 5 jó péld. 
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Kagy lós p u h á n y ok ( coneh i f e r a ) . 

Corhula gibba Olivi (a) 4 jó drb. 
I carinata Duj (a) 1 jó drb. 

Venus cfr. multílamella Lam. (a) 1 apró jó póld. és számos lenyomat. 
„ cfr. fasciculata Bss. (a) 4 jó péld. 
„ islandicoides Lam. (a) sok kőbél és lenyomat. 
„ marginata Horn. (&) 2 jó drb. 

Cytherea Pedemontana Ag? (a) 1 töred. lenyomat. 
Isocardia cor L. 1 jó péld. és több töred. 
Cardium cfr., Turonicum Mey. (a) sok kőbele. 
Lucina Dujardini Desh. (a) 1 jó péld. 

„ columbella Lam. (a) 1 öszszelapitott péld. 
„ reticulata Poli (a) 1 szép félteknyő, 

Léda fragilis Chemn. (a) 1 jó félteknő. 
Pectuncidus pilosus L. (a) sok jó péld. 

„ obtusatus Partsch. (a) 1 jó péld. 
Area barbata L. (a) 1 tör. darab. 

„ clathrata Defr. (a) 5 jó péld. 
Litliodomm Avitensis Mey (b) sok jó péld. 
Pecten cfr. Mahine Dub. (a) töredékek, 

„ cfr. Reussi 'Horn (a) töredékek. 
Ostrea CoeMear Poli. (a) számos péld. 

K a r l á b u p u h á n y o k ( B r a e h y o p o d a ) : 

Terebratula grandis Blum. (a) 4 töred. póld. 
Mohóezok (Bryozoa) . 

Cellepora coronopus Lam. (a) gyakori. 
Eschara cervicornis Lam. (aj gyakori. 
Lepralia sp. (a) ritkább. 

Csöves fé rgek (Vermes Tub ieo lae ) . 
Serpúlq corrugata Goldf. (a és b) gyakori. . 

„ Htimulus Münst (a. és, b) gyakori. 
Tüskönczöhneh (Echinides) tüskéi, táblácskái és rágóműszereinek 
(Laterna Aristotelis) darabjai, és egy apró kopott Echinus sp. váza is 
Korallokból: Nidlipjora ramosissima TJng. minden kövület közt a 
leggyakrabban fordul elő.. 

Növényekből: Pinites Kotschyanus TJng. szemült toboza 1 
példányban van képviselve. 

Ezen kövületek alig egy néhány fajuak kivételével mind olya
nok, melyek Erdélynek két fő leihelyéről, Lapugyról és Bujtúrról 
is megvannak, tisztán tengeri és pedig partközeli üledékre utalnak, 
s kétségtelenül a neogen képlet m á s o d i k m e d i t e r r a n i eme
l e t é r e jellemzők, Ezen korban tehát az erdélyi medenczének nem
csak délnyugoti (Lapugy, Bujtur), de északi széléhez közel is vol
tak egyes védett öblök, melyekben a tengeri állatok legkülönbözőbb 

* 
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alakjai gazdagon tenyésztek, de részben talán a hullámok által ide 
is sodortattak (p. o. Terebratula grandis). Igen valoszinü, hogy a 
hol enynyi faj található, mint a menynyit ezúttal kimutattam, ott 
még sokkal..több is akad még, csak legyen, a ki kizsákmányolja 
a gazdag leihelyet. Ha szerit tehetem, magam szándékozom a nyár 
folytában oda rándulni s reménylem, hegy még sok ujat fogok ta
lálhatni : a miről annak idejében szintén jelenteni fognék. 

a kolozsvári m- kir, tud, egyetem vegytani intézetéből 
Közli dr. Pleischer Antal, vegyészettanár. 
IV. A cyansav vegyületekről. 

A mostan uralkodó elméleti nézetek szerint a eyansav-vegyü-
letek két sorozatának kellene létezni és pedig a következő általános 
képlettel birok GNÓM1, a valódi cyansav sók, és CONM1 össze
tételnek az isoeyansav vegyületek. Eddigelé tudvalevőleg e soroza
tok csak egyike ismeretes, de hogy az minő alkattal bir, az kide
rítve nincs. Egy némely búvár által az ismeretes cyansav sók az 
első, mások szerint a második általános képlettel birnak: csak is 
a cyansav esterek ismeretesek mindkét sorozatban. 

Okoskodások, melyek ez irányban tétettek, nézetem sze
rint minden kísérleti alapot nélkülöznek. Csak mellékesen akarnám 
itt fölemlítem, hogy a legújabb időben többek között Nencki tír 
közölte nézetét a cyansav alkata fölött egyszersmind a di- és per-
sulfocyansav alkata fölött is nyilatkozván. Mindkét következtetése 
ellen „azon kifogásom van, hogy semminemű direct kisórletre azo
kat nem alapítá, sőt utóbbi nézete nem is uj, a menynyiben Glutz 
régebben ugyanazon képleteket állította föl. 

Kétségkívül igen érdekes, sőt elméleti tekintetben fölötte fon
tos volna, ha sikerülne a cyansav vegyületek alkatára vonatkozó 
meggyőző erejű kísérleti bizonyítékokat szerezni* és eshetőleg 
a második sorozatot fölfedezni. 

A következőkben kívánnám idevonatkozó kísérleteimet röviden 
öszszevonni, hiszem, hogy ezen közlés által is sikerült már némi 
világot vetni ezen sötét problémára. 

Az úgynevezett oxysulfocarbaminsavas ammónium tudvalévő
leg két képlet által fejezhető ki, és pedig: 

NH2 NE, 
,:- CO vagy ÖS 

SB^N OHtN 
: Azon só, mely a szénélegkéneg és ammóniák öszszejövetelénél 

képződik, az első képlettel bir. 
Berthelot és Kretzschmar urak, kik ezen sóból kénhydrogen 

elvonása által, hugyanyt állítottak elő, oly kémhatásokat alkalmaz-


