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ezen a lapon a coBoo és ooPcvo által képezett éltől 23° alatt következik be. A ocPoo
lapon convergens poláros fényben látjuk a tompa bissectrixet és azt, hogy az optikai
tengelyek ezen tompa szöglete nagy. A hegyes bissectrix, tehát maga a kristály,
valamint a megnyúlás iránya negatív jellemű. A ooSoo lap, — daczára annak,
hogy a kristálykák csak 0008 mm vatagok, — mégis a Newton színfokozat első
rendű zöld szinét mutatja polarizált fényben, tehát a legnagyobb kettős törésnek
értéke = 0080.
Ezen tulajdonságok kétségen kivül helyezik, hogy a mesterséges malachit
azonos a természetben előforduló malachittal.

IRODALOM.
(1.)Dr. S z a b ó J ó z s e f : Göd környéke forrásainak geológiai s hidrograftai
viszonyai. (Értekezések a természettudományok köréből, kiadja a m. tud.
Akadémia, XVII. köt. 1. sz., 44 old. 1 térképpel.)
A bevezető sorokban szerző kiemeli, miként a gödi magas partból feltűnő
sok forrás bugyog ki, melyekkel tüzetesebben foglalkozva az derül ki, hogy ezen
látszólag állandó mennyiségű források nem pusztán felületi vizek, hanem nagyobb
mélységből felszökő források. Hogy ezt bebizonyítsa, szerző l-ször a gödi források
hőfoki viszonyait; 2-szor pedig Gröd és Dunakeszi vízmedenczójének geológiai
viszonyait tárgyalja.
A gödi magas Dunapartnak csak azon forrásairól szól behatóbban, melyek
12 hónapi mérés alapján közel egyenleteseknek bizonyultak be, és így oly homothermáknak vehetők, melyek közös medenczéből folynak ki. Ezeknek hőfoki mérés
adatai az 1. táblázatban vannak összeállítva, s ezen mérésekből kitűnik, hogy e
forráscsoport átlagos hőfoka 12° C körül van. A 2. táblázatban a Dunakeszi, Szód
és Rátót határában keresztülvitt talajfúrások eredményei vannak kimutatva.
A hőfoki mérések itt is olyan fúrólyukakra vagy kutakra vonatkoztak, melyek vize
nagyobb mélységből felfakadó homothermának tekinthető ; a víz átlagos hőmérséke itt szintén közel 12° C-ra rúg.
A fóthi medencze lapályának forrásai alacsonyabb hőfokot mutatnak, mint
a göd-dunakeszi magas partiak ugyanazon időben mérve, de ezek is megközelítik
a homothermákat.
Azon nagy kiterjedésű területen, melyet a szóban levő források vízkörnyé
kének lehet tartani, előfordul kétféle trachyt; a szediment-lerakodások közül pedig
az alsó és felső mediterrán, valamint a pontusi emelet rétegei lépnek fel, mely
rétegsorozatot aztán a diluvium és itt-ott az alluvium üledékei borítanak. A régibb
trachytfaj arhyolith (biotit-quarztrachvt), a fiatalabb a pyroxentrachyt, mely azon
keresztültört. A fóth-dunakeszi medenczének keretét K-ről, E-ról és Ny-ról a
trachyt képezi. Az alsó mediterránt agyag és homok képviseli; az Anomia costata
Brocc.-t tartalmazó homok Vácz környékén, de különösen a csörögi hegyen igen
jól feltárva látható. A felületi lerakodások alatt, a gödi puszta fensíkjának éjszaki
oldalától egészen a csörögi dombig, az alapot szakadatlanúl az anomia-homok
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képezi, s szintúgy a gödi magas part legnagyobbrészt abból áll. Az utóbbi helyen
a homok nagyon agyagos; számos Anomia costata mellett Cerithiiim margaritaceum Brocc., Cardium cingulatum Goldj. stb. eredményezett. Az alsó mediterrán
víz-nemeresztő kavicsos és alárendelten homokos agyag hullámos felülettel bír,
és láthatóan szerepel úgy, mint az alanti vizek szétválasztója a sződ-rátóti és a
fóthi völgyek között. A felső mediterrán kavics és homok, valamint homokos
mészkő által van képviselve. E rétegekben Böckh szerint (Földt. Közlöny, II. köt.
6—18. 1.) gyakori a Beden Malvince Dub. A nevezett mészkő (lajtamész) a fóthi
«Somlyón és Kőhegyen», úgy szintén a mogyoródi «Somlyó» tetején lép fel. A medi
terrán legfiatalabb tagját Böckh szerint (id. h.) nagy valószínűséggel a Fótli és
Mogyoród közelében előforduló tajtkő-tufa képezi. Ezt Mogyoródon közvetlenül a
Cardium apertum Miinst. és Congeria subglobosa Bartsch jellemezte pontusi korú
agyag fedi. Az utóbbi rétegeket szerző ( Szabó) a gödi fensík dunamelletti mere
dek partján is találta.
Nagy szerep jutott a diluviális lerakodásoknak. Ezekhez számítja szerző
mint mélyebb szintet, azon a vizet át nem bocsátó rhyolithos agyagot, melyet a fúrá
sok a fóthi medenczében, és csakis ebben konstatáltak. E rhyolithos agyag a fóthi és
mogyoródi hegyek oldalán kezdődik, a Duna felé lejt, és — a talajfúrások tanú
sága szerint — úgy Káposztás-Megyer, mint Dunakeszi felé emelkedik. Összes
vastagsága nem ismeretes; szerző glaciál hatású, lokális képződménynek tartja.
A nagyon elterjedt és vastag fiatalabb diluvium kavics- s fölfelé homokból áll.
A kavics trachyt-törmeléket tartalmaz. Mogyoród és Fóth vidékén alárendelten
lösz is van. A diluviális kavics és homok hullámos felületére alluvialis agyag rakó
dott le, mely kivált a Káposztás-Megyer, Fóth s Dunakeszi közt elterülő alsíkon
nagyobb területet fog be. Ezen alluviális agyag keletkezése — szerző szerint —
nagyrészt a felbugyanó források műve.
A sződ-rátóti völgy fenekén lerakodott alluvium ellenben tisztán a patak
műve. A közölt ábrákból és a kútszelvényből kitűnik, hogy alól települ az alluviá
lis agyag, rajta pedig az alluviális homok. A futóhomok képződésére nevezetesen
a diluviális homok adja az alkalmat.
A vizet felfogó és áteresztő kőzetek (kavics, homok és alárendeltebben
homokos mészkő) jelentékeny vastagságban vannak kifejlődve, úgy hogy azokon
a víz tetemes mélységre képes lejutni, hol azután, az ott uralkodó hőfokot véve
fel, jut a felületre. Erről meg lehet győződni 1-ször a mély kútnál a csömöri
«Újszöllőhegyen» dr. Staub Mór úr birtokán, 2-szor a mély forrásnál Mogyoródon.
A mindkét helyen foganatosított hőmérésből ugyanis kitűnik, hogy úgy a csö
möri mélykút, mint a mogyoródi forrás vize homotherma, és minthogy ezek
hőfoka közel egyező, szerző azon következtetést vonja, hogy azok oly mélységből
nyomatnak fel, melyben a neutrális pont alatt már közel 13° G az uralkodó hőfok.
De mindazon forrás e területen, a melynek hőfoka egy évi mérések alapján a
13°-hoz közel áll, úgy tekinthető, mint azon mély víztartó kifolyása, melynél a
föld saját melege 13°-nak vehető.
Ezután a föld hőviszonyát általában röviden ecsetelve, áttér a föld hőviszo
nyának megbeszélésére Budapesten. A budai közép évi hőmérsék átlagban 10620
C, a valódi közép azonban csak 10'4- C-fokot tesz ki. Az észleletek kb. 140 m
tengerszín feletti magasságban tétettek. Selmeczbányán 612‘6 m tengerszín
Földtani Közlöny. XX. köt. 1890.
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feletti magasságban az évi liőfoki közép 7'2 C fokúnak mutatkozott. Budán a
közép hőmérsék 1*17 m mélységben már magasabb mint a levegő hőmérséklete
s ez a mélységgel folyvást nő. Az évi ingadozás a hőfokban a mélységgel csökken
ágy, hogy az Budapesten 20—22 m mélységben megszűnik és így az a neutrális
pontnak vehető, melytől kezdve lefelé a föld saját melege érvényesül. A geothermális mélységi fokozatot Budapesten a városligeti ártézi kút segítségével, mely
nek mélysége 970 m és a felszökő víz hőfoka 73° C, ki lehet számítani. Ezen szá
mításból kitűnik, hogy minden 1 C fok emelkedésre 16 m mélység esik.
Ezen kulcs azonban a göd-dunakeszi forrásoknál nem alkalmazható. Ezek
nél t. i. több mint 110 m vastag szűrőrétegen kerül a víz le azon mélységbe, mely
ből vagy 12 hőfokkal nyomatik fel a .felületre. Itt tehát inkább az átlagos kulcs
használható, a mi 1° C emelkedésre 35 m-t tesz fel, s így a források mélységét átlag
100 m-re vehetjük.
A Göd környéki források tektonikájáról szólva, hol a fóthi Soinlyókegytől
Ny-ra a Dunáig a szelvényt közli, áttér szerző az e környék fenti forrásainál tett
mennyiségi mérések közlésére. Ezen, három csoportba foglalt források összesen
75,680 köbméter vizet szolgáltatnak 24- óra alatt, ehhez az alanti források víz:
mennyiségét csak 15,000 köbméterrel hozzászámítva, 90,000 köbmétert kapunk,
mit a káposztásmegyeri víztelep forrásvíz gyanánt állandóan szolgáltatni képes
volna. Végül még a mtívecskéhez mellékelt térkép technikai magyarázata követ
kezik.
K. L.
: Emlékirat a fővárosi végleges vízmű tárgyában, mint felelet
a fővárosi közmunkák tanácsa műszaki osztályának jelentésére. Budapest
1888. Kézirat gyanánt. 49 old.

(2 .) W e in J á n o s

Mint már a czímből kitűnik, ez vitairat, melyben szerző a közmunkák tanácsa
műszaki osztályának nézetével szemben azt állítja, hogy a káposztás-megyer—
dunakeszi, a Duna melletti kavicsban található és túlnyomó részben a Dunából
beszivárgó talajvíz a használatra elegendő tisztasággal bír, hogy sokkal megfele
lőbb a mesterséges homokszűrő által tisztított Dunavíznel, hogy elegendő menynyiségben nyerhető és mesterséges homoksztírőn való kezelés által mint tiszta
ságában, úgy hőfokában is szenvedne. Hogy ezen állítását bebizonyítsa, szaktekin
télyekre, nevezetesen Piefke Károly, a berlini vízművek üzemi mérnöke tapaszta
lataira hivatkozik, és ennek «A talaj szűrőképessége» czímzett jelentését, melyhez
4 tábla mellékelve van, magyarra fordítva egész terjedelmében közli.
B. L.
(3.) T h an K á r o l y : A tata-tóvárosi főforrás chemiai vizsgálata. (Mathem. és
Természettud. Értesítő, 5. köt. 1886/7. 142— 152 old.)
A fővárosi végleges vízmű tárgyában összehívott bizottság ülésében szóba
jött a főváros ellátása a tata-tóvárosi források vizével. Szerző a hozzá intézett fel
szólításnak engedve, a tóvárosi park főforrásának vizét szabatos vegyi vizsgálat
alá vette. Az analysis eredményei alapján határozottan állítható, hogy a tatai
főforrás vize lényegileg mész és magnesium bicarbonát big oldata, mely ezenfelül
mintegy V20 térfogat szabad szénsavat tartalmaz. Legnagyobb értéke abban rejlik
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hogy organikus anyagokból és azoknak bomlási termékeiből absolute semmit sem
tartalmaz. Legfeljebb azt az észrevételt lehetne chemiai szempontból tenni, hogy
a szilárd részek összege és a víz keménysége, kivált magnesium-tartalma, az esz
ményi jóságú vizekénél jelentékenyebb.
E forrás minőségének összehasonlítása érdekében egyéb vizekével, neveze
tesen a főváros balparti vezeték vizével, ez utóbbiból szintén szabatos elemzés esz
közöltetett. Az összehasonlításból kiderül, hogy chemiai szempontból ítélve, a tatai
főforrás vize határozottan tisztább, mint a fenálló balparti vezeték vize. A tatai
forrás vize keményebb ugyan és több magnesium carbonatot tartalmaz, keménységi foka azonban nem olyan, mely a forrás nagy előnyeit egyensúlyoz hatná
összehasonlíthatlan előnye az, hogy mély forrásból eredvén, az organikus anyagok
tól és azoknak bomlási termékeitől teljesen mentes.
Dr. S zabó J ó z se f e közlemény kapcsán a tata-tóvárosi források mésztufa
lerakodásaira utal, felhozza, hogy Pécs «Tettye» nevű forrásánál a csővezeték
10 év alatt végkép bedugult, és megjegyzi, hogy ez utóbbi forrásban a szilárd részek
összege valamivel csekélyebb mint a tataiban, minélfogva a tatai forrás a vezetés
nél még nagyobb bajt okozhat.
R. L.
(4.) W a r th a Y in c z e : A budapesti ivóvíz kérdéséhez. (Matliem. és Természet
tud. Értesítő. 5. köt. 1(51— 172 old.)
Szerző a tata-tóvárosi hévvízről T han által előadottakra vonatkozólag nehány
észrevételt tesz. Kiemeli, hogy habár a tata-tóvárosi víz kitűnő minőségű ivóvíz
nek mondható, még sem tartható jobbnak a szerves anyagok tekintetében, mint
a káposztás-megyer-dunakeszi terület vize. A saját vizsgálataiból nyert adatok
azt bizonyítják, hogy a tatai víz, a káposztás-megyer-dunakeszi területnek vize,
az ó-budai puskapormalom melletti hévvíz és a vízvezeték szűrt vizében, (márcziusban) a szerves anyagok tekintetében nem létezik különbség, továbbá, hogy
nem valószinű, miszerint a tata-tóvárosi víz szerves anyagokat egyáltalában nem
tartalmaz. A víz keménységére nézve mind a négy felsorolt vizet jónak mondja.
Reflectál azután az ivóvíz liőmérsékére és bacterium-tartalmára.
T han m e g je g y z i, m ik ép ő azt, h o g y a tó v á r o si forrásb an o rgan ik u s an y a g
n in csen , leg in k á b b ab b ól k ö v e tk e z te ti, h o g y e v ízb en az am m ó n iá k , n itr ite k és a
n itr á to k n a k legk iseb b n y o m a sin c s, és h o g y a víz h e te k e n és h ó n a p o k o n á t n e m
rom lik m e g a szob áb an sem .

R.

(5.) B u r á n y J á n o s : Esztergom talajvizei s a vízvezeték. (Különlenyomat az
«Esztergom és Vidéke» czímtt lapból, Esztergom, 1887. 21 lap.)
Szerző az esztergomi kútvizek rossz minőségének okait felsorolva és fejte
getve, annak megbeszélésére tér át, hogy a jó ivóvíz előállítása Esztergomban mily
módon volna lehetséges. E tekintetben mindenek előtt a város közelében felszálló
meleg forrásoknak a városba való bevezetésére reflectál. A víz lehűtése azonban
még beható kísérleteket igényelne. Másodszor a szűrt Dunavíz bevezetését veszi
tekintetbe ; ez azonban jóval költségesebb volna, mint az előbbi mód. Mint harma
dik módot a várost környező hegyek forrásainak bevezetését hozza fel. E források
vízbőségük azonban a légköri csapadékok mennyisége szerint változó. Végül egy
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artézi kút fúrására irányozza gondolatait, melyet -— a földtani viszonyok beható
méltánylása után —- mint legczélszerűbb módot egyenesen javaslatba hoz.
E.
: A brassói hegység földtani szerkezetéről és talajvizviszonyairól. Egy tábla szelvényekkel. (Értekezések a természettudomá
nyok köréből, kiadja a m. tudom. Akadémia, XVII. köt. 3. sz. 13 1. egy
táblával.)

(6 .)

K och A n t a l

Brassó város tanácsának a város ivóvizzel való ellátását czélzó felszólítása
folytán szerző' a brassói hegység szerkezeti viszonyait tanulmányozta. A rétegeket
fölülről lefelé tárgyalva, a vízátható alluviális görélylerakodásra nézve felemlíti,
miként ez a síkságban oly tetemes vastagságot ér el, hogy fel kell venni, miszerint
a síkság eredetileg a barczasági hegységnek egy igen mély sülyedési tere volt.
A negyedkori homokos vályog meglehetősen vízátbocsátó, de agyagalapja szintén
a síkság felé lejtősnek látszik. A krétakorú conglomerátok és homokkövek a hegy
ség felépítésében a legnagyobb szerepet játszszák. A kárpáthomokkő a conglomeráton fekszik, tehát az utóbbinál fiatalabb. A conglomerát részben az alsó,
részben a középső krétába látszik tartozni. E hatalmas rétegek települési viszo
nyaiból következtetni lehet, miként egy ÉNy—DK-i irányban működött oldalnyo
más által többszörösen meg lettek hajtogatva és hullámosán gyűrve, minek folytán
harántúl a hegységen keresztül rétegnyergek és teknők fölváltva következnek
egymás után. A conglomerát felső, mállott rétegei felületes rétegforrásokat ered
ményeznek, területük általában azonban forrásokban szegény. A conglomerát alatt
csekély vastagságú neocommárga következik. Az utóbbi alatt települő juramészkő
a conglomerát után a hegységben a legnagyobb kiterjedést mutatja s hat párhuza
mos vonulatban lép fel. E vonulatok DNy-on a legmagasabb kiemelkedéssel
kezdődnek, ÉK-nek lassanként alacsonyodnak és a síkság szélén 150—300 m-rel
a síkra rögtön alászállanak. E szabályból az következtethető, hogy a barczasági
sík szélén, DK—ÉNy-i irányban, egy haránttörési vonal fut. A mészkőrétegek
dőlése azt mutatja, hogy a rétegek óriási redővetéseivel van dolgunk, mely redővetés a felette nyugvó krétarétegeket is ugyanazon időben érte. Csupán egy vetődési hosszhasadékot kell a hegységben fölvennünk. A juramészkő nagy repedezettsége okozza a meteorvíz felvételét és — vízáthatlan rétegig — való mélyebbre
sülyedésót, e kőzet tehát jó vízgyűjtőnek mondható. A iiasz-rétegek közt az agyag
és szénpala képezik mint vízáthatlanok az alapot, melyen a juramészkőben meg
gyűlő víz megállhat. A trachytelőfordulások az említett haránttörési vonal mel
lett tanúskodnak. A kőzet rhyolithos quarztrachyt. A gazdag, 6° E-nyi Honterus-forrás egy juramészkő-redőnek épen anticlinaléjára esik s így hasadékforrás
lehet.
E.
(7.) Dr. B ö ttg er 0 .: Die Rissoidengattung Stossichia Brus., ihre Syno
nymie und ihre lebenden und fossilen Vertreter. (Jahrbücher der deu
tschen Malakozoologischen Gesellschaft. XIV. Jahrgang, 1887., Taf. 6.,
Fig. 3—5.)
BRusiNÄnak Stossichia genusát szerző a héjak szerint a rissoidák, még
pedig a Eissoina genussal tartja összekapcsolandónak; szerinte ide volna állítandó
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négy élő alakon kívül a liarmadkorban élt következő négy faj: a Mérignac Bor
deaux mellett és St.-Paul és Moulin de Cabannes Dax mellett előjövő Stossichia
buccinalis G rat ., a Lapugyon előforduló Stossichia costata n. /., Stossichia multicingulata n. f. (mely talán Steinabrunn- és Modenánál is előjön és kérdésesen
a Senegalon élne) és a Stossichia semicostulata n. J.
Ezek közül az egyik élő alak, valamint a harmadkoriak le vannak irva, a
három Lapugyról származók azonfelül le is rajzolva.
F r a n z e n a u Á g o sto n .
(8.) Dr. B ö ttg er 0 .: Drei neue Conus aus dem Miocän von Lapugy und
von Bordeaux. (Jahrbücher der deutschen Malakozoologischen Gesell
schaft. XIY. Jahrgang. 1887. I. Heft, Taf. II., Fig. 5—9.)
Lapugyról két faj : Conus (Stephanoconus) subcoronatus és Conus (Chelyconus) sceptophorus van leirva.
Az első alak közepes nagy, bütykökkel az egyes kanyarulatokon. A fosszil
fajok közül legfeljebb a Conus (Dendroconus) austriacus R. Hoern. & Aug.-vel, az
élők közül a középamerikai Conus (Stephanoconus) brunneus Wood, és Conus
(Stephanoconus) distans Brug. fajok karcsúbb alakjaival hasonlítható össze.
A második faj kicsi, hosszú tekercsesei, melynek oldalai domborúak. Vala
mennyi kanyarulat párkánya tompa. A Conus (Chelyconus) mediterraneus Hwass
fiatal alakjaitól a héj sajátságos szine és az azon mutatkozó rajzok alapján könynyen megkülönböztethető. Utóbbi alak Lapugyon úgy látszik nem ritka, az első
ellenben csak egy példányra van alapítva.
F r a n z e n a u Á go sto n .
(9.) N e u m a y r M .: Pieste von Listriodon aus dem Leithakalke. (Verhand
lungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Wien, 1887., p. 302.)
Ez érdekes állatfaj két alsó állkapcsát ismerteti szerző, melyek közül az
egyik a Kéthely (Mannesdorf) * környéki lajtarnészből, a másik a Lorettoiból ke
rült. Az elsőből megvan a baloldali fél a mellső rész kivételével, valamennyi zápfoggal és az előzápfogak egy részével, a jobboldali fél részben, azonkívül a két
hatalmas szemfog. Birtokosa egy fiatal, a fogváltás idejében levő egyén volt, miután
a Pr4 még nem tört át. Az utóbbi maradvány a hátsó részek kivételével mindkét
oldali részből áll. A fogakból megvannak a molárok, ezek közül a két mellső igen
kopott, egy metszőfog és a szemfogakból töredékek.
A két maradvány meglehetősen kiegészíti egymást, úgy hogy az állat eme
csontrész letérői teljes képet lehet szerezni, mely szerző szeiúnt legtöbb hasonlatos
ságot mutat a Sus serofa- (disznó-)éhoz.
F r a n z e n a u Á goston .
* Ezen helyiség Broun Lethsea geognostica, G. rész, 842. lapján említve van.
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