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IRODALOM.

Zsigmondy Vilmos: A városligeti artézi kút Budapesten.
Budapest, 1878.

„A. városligeti artézi kút tizedfél évi fáradságos munka utáu
elkészült“. Midőn az előttünk fekvő munka élén e szavakat olvassuk,
tudjuk, hogy korunk egyik legérdekesebb mérnöki vállalatáról vau
szó, oly vállalatról, melynek csiráját ezelőtt tiz évvel körünkben
nyílni láttuk, melynek fejlődését folytonos érdeklődéssel kisértük.
Most, midőn e nagyszerű mű alkotója, a sikernek teljes biztosítása után
tollat ragadott, hogy a munkaközben gyűjtött adatokat s tapasztalatokat
úgy a technika, miut a geológia hasznára közzé tegye, felhasználjuk
az alkalmat, hogy a tudományos anyag gyarapítása által kiérdemelt
köszönetét hazánk földtani köreinek nevében a szerző előtt kifejezzük.
Mert csak ama kiváló gondnak, melyet Zsigmondy ur a munka folya
matában a földtani adatok gyűjtésére, a viszonyok pontos megfigyelé
sére fordított és ama szakértő szorgalomnak, melylyel az anyagot ér
tékesíteni tudá, — köszönhető, hogy ezen csaknem 1000 méternyi fel
tárás a nagy magyar medencze szélén, hazánk földtani ismeretéhez fontos
járulékot szolgáltatott. Annál örömestebb fogadjuk tehát a jelen köny
vet, melyben a szerző nemcsak a kútfúrás technikai oldalát tárgyalja,
kétségkívül a furótechnika nagy hasznára, hanem egyszersmind a geologiailag fontos észlelések s adatok egész összeségét elénk tá rja ; ez
utóbbiakra akarjuk most a közönség figyelmét irányozni.
A bevezetésben ugyanis a szerző előadja a városligeti kútfúrás
eszméjének keletkezését, kimutatja a vállalatnak tudományos alapon
nyugvó jogosultságát.
Budapest környékének földtani viszonyait, melyeknek magyaráza
tára egy mellékelt, a m. k. földtani intézet fölvételei alapján készült,
szelvényekkel is ellátott térkép szolgál,— a szerző rövid vonásokban vá
zolja és a hegy szerkezetet, a rétegek minőségét s vizfogó képességét
vizsgálva, azon nézetét fejezi ki, miszerint a főváros tájékára hulló
csapadéknak a talajba beszivárgó része, két medeuczébe gyiilemlik meg:
az egyik víztartó medencze, az melynek szélét a Kőbányától Promontoron és Sóskúton át Biíig terjedő vonal jelöli; a vízgyűjtő réteg tal
pát a kisczelli tályag, fedőjét a Congeria-agyag képezi. Mig a másikban
a Budaörstől Pomázig nyúló területen beszivárgott viz a kisczelli tályag
vízhatlan rétege a l a t t gyiilemlik meg, még pedig nagyobbrészt az
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alatta fekvő räti dolomitban, mely lia magában véve nem is alkalmas
a viz átboesátására, de számtalan repedései s űréinél fogva egy víz
tartó kőzet szerepét viszi. Ezen víztartó főlejtje kelet, azaz Pest felé
van irányozva; a budai hévvizek egy éjszakról délre csapó repedésen
száluak fel belőle. Ettől a főrepedéstől kelet felé a viztartó hévvize már
csak mesterséges nyílásokon szálhat a felszínre, még pedig mennél ke
letibb ponton, annál nagyobb mélységből ugyan, de annál magasabb
hőfokkal is.
Ezen, a vidék szerkezetének helyes felismerésére alapított tétel,
melyet Zsigmondy ur már 1866. decz. 12-én a földtani társulat szak
ülésén kimondott, képezi a városligeti kútfúrás tervének kiinduló pont
ját ; és miután 1867-ben a margitszigeti kútfúrás sikere az elmélet jo
gosultságát bizonyította, a szó tetté vált és a terv kivitelével a szerző
bízatott meg. E nagy munkának érdekes történetét, a fúrásnál használt
eszközök részletes leírását, végre a fúrás gazdasági viszonyait a szerző
könyvének második főrésze behatóan tárgyalja; két mellékelt táblán az
uj szerkezetű fúró és segédeszközök ábráit látjuk.
Ezen fejezet második, vagyis földtani részében az átfúrt rétegek
településével s faunájával, a hőmérsékleti észleletekkel s végre a nyert
hévviz physikai és chemiai viszonyaival ismertet meg minket a
szerző.
A margitszigeti fúrás alkalmával nyert tapasztalatok alapján re
mélni lehetett, hogy a fúró már 419 méternyi mélységben érendi el a
kisczelli tályag alját, tehát a víztartó felületét ; azonban csakhamar
kitűnt, hogy az újkori áradmány 15.53 m. vastag komok-kavicsrétege
alatt nem mindjárt a kisczelli tályag, hanem először is 33013 m. me
diterrán, alatta meg 234*22 m. felső oligocán rétegek következtek, úgy
hogy a kisczelli tályag fedője csak 579*c4 m.-nyi mélységben éretett
el; e körülményből Zs. urazt következteti, „hogy a 345'6 m. és 360*96
m. közti édesvízi réteg lerakódása után kétségenkivül sülyedésnek kel
lett beállania, mely ezen rendkívüli dislocatióra szolgáltatott alkalmat“.
Maga az alsó Oligocán lerakódása (kisczelli tályag, mészmárga és egy
vékony széntelep) ily mélységben már feltűnő vastagságot t. i. összesen
337*18 métert nyert, úgy, hogy a fúró csak 917*02-ik méterben érte
el a viztartó Dolomitot s benne nemsokára czélját is t. i. a felszálló
hévvizet. Még tovább 53*30 m.-t haladott a fúrás Dolomitban, mig végre
1878. jan. havában, a felszín alatti 970*40 m. mélység és állandóan
73*875 C. fokú bőséges viz elnyerése után a nagy munka befejezettnek
tekintetett.
Munka közben az átfúrt rétegek minősége, vastagsága s szerves
maradékai folyton a legpontosabb megfigyelés tárgyává tétettek ; csak
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ez által sikerült ezen roppant szelvénynek oly teljes képét adni, minőt
a munkához mellékelt IV. táblán látunk ; a szerves lények sorozata s
elosztása az I. táblában van összeállítva. Megjegyezzük, bogy az alluvialis lerakódás alatt következő 3.—32 rétegek fauuája (tulnyomólag
foraminifera-fajok) a badeni möllersdorfi és wieliczkai rétegek faunájá
val sokban összevág; eszerint itt a második vagy f e l s ő m e d i t e r 
r a n emelettel van dolgunk. Az alatta fekvő édesvízi réteg (Ckara
Esckeri Br. magvaival s Ostracodákkal) a mediterran s oligocün idő
szakok között létezett szárazföldet, vagy a mint említettük, az uj sülyedés kezdetét jelöli. Ettől le a kisczelli tályag (alsó oligocün) jól
jellegezett vastag lerakodásáig oly rétegek következnek, melyeket a
benne talált kövületek, főleg foraminiferák alapján a felső Oligocünbez
kell számítani.
Látjuk tehát, hogy a feltárt rétegsorozatban bárom geológiai fő
korszaknak képviselői szerepelnek: az 1—3. rétegek a mostkorhoz, al
luvium, a 3 —55. a harmadkorboz s végre az 59. réteg, a fődolomit a
másodkor kezdő osztályához, a triászhoz tartozik.
Megemlitendő, hogy a rétegek fekvése, a mint a körfúróval tett
kísérletek bizonyítják, tökéletesen vízszintes. Eszerint az Oligocün ten
ger fenekét, melynek darabjait a budai hegységben elvetődve s felegyenesitve találjuk, itt, a Duna bal partján még zavartalan, csak
szintájában lassan s többszörös ingadozásnak alávetett helyzetben ér
tük el.
Nem kevésbé érdekes, mint eme földtani s őslénytani adatok, a
fúrás folyamában gyakran eszközölt bőmérések eredménye, mely a
melegnek a bőség felé rendkívül gyors növekedését jelzi, Mert mig
rendesen (Bischof szerint) körülbelül 30 méternyi mélységre számít
hatni a hőnek egy C. fokkal való emelkedését, itt ezen fokozódás már
12'61 m mélység különbségnek felel meg. Kétséget sem szenved, hogy
ezen rendellenességet magával a hévforrás létezésével okozatos össze
függésbe kell hoznunk és igen valószínű, hogy a két jelenségnek tá
volabbi okát a dunai trachytterület szomszédságába kelljen keresni s
igy az összes budapesti hévvizek fellépésében a harmadkon eruptiv te
vékenység gyenge utánhatásaként tekinteni. Midőn azonban a szerző
ama nagy eruptiv folyamatoknak egyszersmind az egész budai hegység
alkotását, azaz a rétegek szétrepesztését s fölemelését tulajdonítja (3.
1.), kénytelenek vagyunk a vulkáni működésről ma már általánosan
elfogadott nézetek alapján, véleményétől eltérni és úgy hiszszíik, hogy
az ott idézett geológiai tekintélyek a tételnek ilyetén fogalmazását ne
hezen vallják a magukénak.
A városligeti hévviz vegyi összetételét Molnár J. ur vizsgálta meg;
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a budai (p. o. császárfürdői) forrásokhoz hasonlítva az eltérés oly
csekély, hogy a víztartó közösségét, melyre a földtani viszonyok utal
nak, bízvást elismerhetjük
Azt a keveset, mit e mű tartalmából kiemeltünk, elegendőnek
tartjuk arra, hogy a közönség érdeklődését iránta felkeltsük s a monographiának mind technikai, mind tudományos fontosságát kitüntessük.

I. B.

Péch Antal: Magyar és német bányászati szótár.
Selmecz, 1879.

Fontos, mert mindenekelőtte hasznos könyv a kezünkhez jutott
uj bányaszótár, mely által a szerző egy a bányászati körökben mind
inkább érezhetővé vált szükségnek kívánt eleget tenni és melyért szak
társainak köszönetét teljes mértékben kiérdemli. Az eddigi magyar
műszótárak sorából az uj mű előnyösen kiválik, mind a mi a tartalom
bőségét, mind a mi a gondos és helyes szóképzést illeti. A szerző, ki
hivatalos állásában a bányászélet minden oldalát s igényét alaposan
ismeri, a szorosan vett bányászati s kohászati műszókon kívül tekin
tetbe vette még a rokontermészetü ipar- és tudományágak azon műki
fejezéseit, melyek a bányász működésének köréb'én is előfordulnak,
valamint a közélet nyelvéből az ügyviteli irományokban gyakrabban
használandó kitételeket is.
A műszók helyes alkotását, a már használatban lévő rósz kép
zésű szavaknak jobbakkal való kicserélését illetőleg a szóban forgó
munka szintén jelentékeny haladást mutat fel. Ebbéli törekvése a szer
zőnek annál inkább felrovandó érdeműi, mivel e téren úgyszólván az
első lépést jelöli. És ez alkalmat szolgáltat nekünk, hogy az anyanyel
vűnknek ezen nagyon is elhanyagolt részét nyelvészeink figyelmébe
ajánljuk. Bányaterületeink fekvése és bányászatunk fejlődési viszonyai
úgy hozták, hogy nálunk a bányászat nem úgy mint p. o. Németor
szágon, nemzeti alapon fejlődött, hanem az újabb időkig voltaképen
nem is létezett és csak midőn a viszonyok változásával, azaz egyrészt
nemzeti nyelvünk s életünk fejlődésével, közéletünk nemzeti alapra való
fektetésével és másrészt honi bányászatunk térbeli terjedésével a ma
gyar nyelv használata a bányaipar körében is általánosabbá lett, akkor
az, a mit a felmerült szükséglet fedezésére tudva alkottak, nem a nép
nyelv s szokás alapjából gyökerezett, hanem nagyobbrészt az akkor
divatozó erőszakos nyelvújítás szellemében kellő szakismeret s helyes
nyelvérzék nélkül gyártott műterménynyé lett. E szerint a bányászat
Földtani Közlöny IX. évf.
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