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vagy quarcz vagy meszpát által kitöltvék. Ha a mészpát a légkörbeliek beha-

tása folytán eltávolodott, üregek támadnak az erekben. Ezen oknál fogva

még akkor sem lehet mindég praeexistált repedést feltételezni, ha a pistazit

csak az üreg falain van elhelj^ezve, miután az üreg akként támadhatott,

hogy a pistazit közeit kitölt mészpát eltávolodott.

A pistazit-erek ilyképeni képzdése melaphyrból vegj^tani úton is igen

könnyen magyarázható ; a pistazit singiilosilikat lévén, a nagyobbára andesin

földpátból álló melaphyrból olyképen képzdött, hogy a földpát kovasavának

egy része — az andesin tudvalevleg bisilikat — eltávolodott és a calcium-

tartalma növekedett. Hogy kovasav kivált, azt bizonyítják kivált a quarezerek

és hogy calciumvegyekben nem szkölködik a melaphyr, azt bizonyítják a

néha 1 ^(«.-nyi vastag calcit-erek. így tehát vegytani szempontból is megállja

feltevésünk a bírálatot. Különben számos eset ismeretes, hogy a földpát

pistazittá átváltozott.

KÜLÖNFÉLÉK.

J^TXTU^ŒtajTSOJJ'hTtl'lOZ.

Minthogy a füzetekben foglalt közléseket szak és rendszer szerint

csojwrtositjuJc s azonkívül a Bevue párhuzamos szerkesztésérl is gondos-

kodnunk kell, az els kötetnél tett tapasztalások alapján a következket

ajánljuk t. immkatársaink szíves figyelmébe :

1. Tessék az értekezéseket a papirnah csak egyik oldalára írni.

2. A Bevuebe szánt dolgozatokat külön kell adni.

3. Tapasztalván, hogy a szerzk egy része a terjedelniesehb, táblás

dolgozatokat is csak az utolsó bezáró határidre (a megjelenést megelz

hónap TO-kén állattan, 12-én növénytan, 15-kén ásvány- és földtan) küldi

be, a mi mindig a megjelenés pontosságának rovására esik, ezennel kinyi-

latkoztatjuk, hogy a bezáró határnapokon az illet füzet számára már

csak apró, a különfélék rovatába tartozó dolgozatokat fogadhatunk el .

Minden nagyobb.^ kivált rajzokkal ellátott dolgozatot egyáltalában

minél elbb kérjük.

Minthogy azon vagyunk, hogy a füzetek kiállítása minden ízében

magyar legyen, a mümellékletek sok utánjárást s így idt követelnek;

hogy ezt megnyerhessük, ez egyenesen munkatársaink belátásától függ.

A SZERKESZTSÉG.

Jelen füzet ketts u. m. a Il-dik és Ill-dik, minél fogva ez évben mái* csak

egy füzet, a IV-dik, még pedig október elején fog megjelenni. Erre a beosztásra az

kényazen'tett, liogy tisztelettel alulírott, máskülönben kéi^telen lenne korább vál-

lalt kötelezettségeinek megfelelni. Tartozom ugyanis a «Magyar pókfauna»
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III. kötetét s néiîszenï elíidásaim cyclusiít kiadui. A t. elfizetk szives beleegye-

zését és elnézését kéri Herman Ottó a «Természetrajzi füzetek» szerkesztje.
*

A legközelebbi IV-dik füzet hozza Dr. Entz Géza barátunk protistologiai

dolgozatát, a liozzá tartozó három, kiviilóan szép és instructiv táblával. Dr. Kanitz
Ágost barátunk ugyan e füzetben adni fogja a keletázsiai növények jegyzékéhez
tartozó resuinét.

^

Munkatársaink közül azokat, a kik a nnuiyelv dolgában velünk tartanak,

külön is kérve íigyt'hni'ztt'tjük e ketts füzet els czikkére, mely Szauvas Gábor
tollából eredt. Ebbl meggyzdhetnek, hogy a közvetítés igenis lehetséges, s hogy
ez azirodalíMunak nagy liasznára fog válni. Újból is kijelentjük, hogy a közvetítést

kedves kötelességünknek tekintjük.
*

Az els füzetl)en jelzett geológiai dolgozat annál a körülménynél fogva, hogy
t. i. a kir. magy. íVUdtani intézet tisztviseli a p;írisi viliigkiállitásra szánt tárgyak
k('>rül szokatlanul el voltak foglalva, a negyedik füzetre marad.

*

A párisi világliiállitásra szánt geológiai térkéj), mely a Duna jobbparti rész-

nek viszonyait a k. m. földtani intézet eredeti fölvételei alapján föltünteti, ép oly

becses mint csinos m s a hozzá tartozó irodalommal együtt minden bizonynyal

becsületére fog válni, úgy az intézetnek, mint a magyar culturtörekvésnek is. De a

térkép a hátralev munkát is viLígossá teszi, ez pedig még szerfelett nagy, olyan

nagy, hogy az intézet szegényes dotátiójilval és, egyenesen kimondva, nyomoriisá-

gos elhelyezésével a képzelhet legrosszabb arányban áll. Az utólilnra itt különösen

reflectálunk. Az intézet elhelyezése, a szó olyan értelmél)en, a minben ezt külföldi

roszakaróink szokták reánk alkalmazni, valóban ndtsiai». Egy oly helyiségben,

mely a legszerényebl) igény polgári család számára is szk, könyvtár, gyjtemény,
dolgozó helyiség, laboratcnium úgy össze van zsúfolva, liogy ott valaminek átné-

zetes összeállításáról, a jó és könnyií munka e nélkül(')zhetetlen föltételérl, szó

sem lehet ; st ez összezsufolása az embereknek és tárgyaknak épen a közegészség-

ügynek már a józan ész által is fölállított szabályaiba ütközik. Yendégtudósok szá-

mára egy talpalatnyi hely sincsen, mi egy állami központi intézetnél, mely termé-

szetes gylhelye úgy a fvárosba jöv vidéki erknek, mint a külföldi Lítogatóknak

is, valóságos képtelenség. A múlt nyáron itt járt congressusi geológok szánalmasan

mosolyogtak s e helyiségrl következtettek a nemzet tudományos fogékonysiígára.

Szeretnk tudni, vájjon az intézet igazgatása eladta-e ezt a dolgot illet helyen

kell nyomatékkal ? Mi úgy tudjuk, liogy a geológiának, mint olyan szaknak,

melynek ei'edményei nagyon is kiliatnak a társadalom anyagi jólétére is (kszén,

l)ányászat, Í2)arnak való k és földnemek stb.), a culturiillamokl)aii palotákat szokás

emelni. Ezt ugyan nálunk most nem követelheti; de elgondolva, liogy pld. Bécsben

az állat-ncivénytani társulatnak, mely nem is állami se nem kcizponti, nu\gis az

országházában tudtak lielyet adni (az állami fcildtani intézet számára megvétetett

a Lichtenstein-palota), kérdés, vájjon nem férne a nii geológiáid; valamely állami

épületbe '? mert igy csakugyan nem maradhat, ha csak nem azt akarjuk, hogy a

m. orvosok és term, vizsgálók nagygylése alkalmára ide készül külföldiek ismét

megszóljanak. Ezek ötlöttek eszünkbe annak Littílra, hogy a kiállított térképhez

háromnál több látogató egyszerre nem férhetett. H. ().

*

LöczY La.ios colli'gánk és baiiitunk, ki tudvalevleg a gr. SzftcHKNVi Bki.a

k(>letázsiai expeditiójának tagja, már liallatott mag;iról. A vör()s tenger partjáról a

múzeumnak csinos gyjteményt kühht, Darjeelingbl (Calcutta mellett, Körösv

CsoMA Sándoií nyuglielyérl) pedig levelet intézett e fzi-tek szerkesztjéhez. A levél

márczius l-jén kelt és 31 -kén ide érkezett. April vége felé az expeditió Singapóre-

bl tovább indul.
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