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vasvegyek által tisztátalanítva. A források tetemes konyhasótartalma 
azon új tétel mellett szól, bogy a szénsavas mész hideg oldatból nem
csak gyps és szénsavas ólom vagy strontium jelenléténél válik ki mint 
Aragonit, hanem, úgy látszik, ehlornatrium befolyása alatt is. Kívána
tosnak tartjuk azonban, hogy ezen mindenesetre fontos észlelés kísérleti 
utón nyerjen végleges bebizonyítást.

3. Végre a dévai Tracbyton áthatolt érczerekben, a bányán 
gyűjtött példányok megvizsgálása szerint, következő telérásványok for 
dúlnak elő: Chalcopyrit, Haematit, Malacbit, Rézhab, Quarz és Mész- 
pát. A Quarz itt a legelső telértöltelék, utána Haematit és Rézkéneg 
léptek fel, mihez a Malacbit mint az utóbbinak mállási terménye járul; 
a Tirolit (Rézbab) mint eredeti lerakodás ill a Chalcopyriteu, a 
Mészpát pedig a legutolsó képződménynek tekintendő. I. B.

Magyarhon ásványvizeiről és a „Les eaux minérales de la 
Hongrie“ czimü müvecske.

(Előadva részben a m, földtani társ. 1878. évi decz. hé) 4-én tartott szakülésén.)

A magyarországi ásványvizeknek helyes ismerete nagyon lassan 
és sok bajjal fejlődik. Épen száz éve, hogy először kísérelték meg az 
országban előforduló ásványvizeknek számát, leihelyét, természetét és 
gyógybatását kipuhatolni és mindezekről tökéletes és áttekinthető 
kimutatást nyújtani, azonban sajátságos viszonyainknál fogva e czélt 
mai napig sem tudták elérni, úgy, hogy jelenleg még teljes lehetetlen
ség határozottan mondani, mely községekben vannak ásványvizek és 
mely jellemző alkatrészeket tartalmaz minden egyes ásványvíz.

Ama szándék és törekvés: hazánk öszes ásványvizeinek sajátságait 
és számát helyes és korszerű vizsgálatok és autopsia alapján öszeál- 
litani, a jelen században néhányszor mutatkozott, de mindig kedvezőtlen 
körülmények közt; mert ha a kormány ezen eszmét valósítani kívánta 
és ezt tekintélyével és minden befolyásával támogatta, akkor szakember 
nem találkozott, ki a kellő hajlammal és tevékenységgel birt; s megint 
ha szakember találkozott, ki eme czél után törekedett, akkor az illető 
kormányközegek ez ügy iránt teljesen közömbösök és tevéketlenek vol
tak, a mint ez részint Kitaibel, részint Tognio idejében történt.
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Ily viszonyok közt azon hir nagyon örvendetes volt; mely szerint a 
párisi 1878. évi közkiállitási országos magyar bizottság kis kön}rvet 
szerkeszted mely a párisi közkiállitás alkalmából a magyar ásvány
földtani kiállításhoz készült, mely könyv az öszes magyarországi 
ásványvizeknek leírását tartalmazza.

Ha a czélt, t. i. a magyarországi ásványvizeket a külfölddel és 
különösen a miveit világgal helyesen megismertetni, tekintetbe vészük, 
akkor méltán és jogosan várhattuk, hogy a feladatát érző bizottság, 
e czélt szem előtt tartván, e műnek öszeállitásával szakértő egyéniséget 
fog megbízni.

A müveeske későn ugyan, de még a közkiállitás tartama alatt 
országos költségen elkészült és mint társulatunk közlönye mondja, a 
„bizottság nagylelkűségéből“ a magyarhoni földtani társulat minden ren
des tagjának egy-egy példánynyal kedveskedett. Ugyanott minden tag- 
társ a jó ügy érdekében melegen felkéretik, hogy a müvecskének átolva
sása után észrevételeit közölje. Ez indított engem arra, hogy felszólal
jam és a következőben észrevételeimet, szakismeretem alapján, előter- 
jesztsem.

A müvecskét örömmel és nagy várakozással vettem kezemhez, de 
a mint végig olvastam, várakozásomon kívül meglepettem és azon meg
győződéshez jutottam, hogy a szerző nemcsak a megkívántaié szakisme
rettel nem birt, hanem e téren teljesen idegen és tájékozatlan volt, mi
nek következtében munka keletkezett, mely sem névtelen szerzőjének, 
sem az érette felelős bizottságnak díszére nem válik.

De vizsgáljuk a részleteket. A typographiailag díszesen kiállított 
és franczia nyelven irt kis müvecskének czime: „Les eaux minérales 
de la Hongrie“ (Budapest 1878), kis 8-adrét, 147 lap. A müveeske 
valamely szerzőnek megnevezése nélkül, tehát névtelenül jelent meg; a 
czimlapján a magyar korona országainak czimerét viseli s igy hiva
talos jelleggel bír. Előszót vagy valami magyarázó szöveget nem tar
talmaz. A müveeske egyedül névlajstromból ‘áll, azaz betiisorrendben 
azon leihelyeket sorolja fel, melyekben ásványvíz fordul elő. Ezenkívül 
sok helységnév után vegyképletekből és számokból álló sorozat követ
kezik, magyarázat nélkül, mely az illető helyben előforduló ásványvíz
nek vegy tártál mát jelenteni látszik.

így tehát két irányban nyerünk felvilágositást, t. i. geographiai 
és vegytani tekintetben, de igen szűk kiterjedésben.

Előbb a nyújtott geographiai adatokat vizsgálom.
Ha a felsorolt lelhelyeket átolvassuk, meglepetéssel tapasztaljuk,
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hogy oly helyek kihagyvák, melyekben általánosan ismert ásványvizek elő
fordulnak, mely vizeket már vizsgáltak és jelenleg alkalmaznak, sőt a melye
ket a pár év előtt megjelent hivatalos kimutatás is tartalmazza. Ide tarto
zik pl. Nagy-Igmánd, Komárom megyében, melynek keserű vize nem 
jelentéktelen árúczikket képez és az 1873-ik évi bécsi világkiállításon 
kitüntetést is nyert; ide tartozik Boholt, Hunyadmegyében, jeles vasas 
ásványvízzel és ezért látogatott fürdőhely stb., de mindezeket a névtelen 
szerző nem ismeri és árva szóval sem említi.

Általában mondkatui, hogy a müvecske az ásványvízzel bíró köz 
ségeket nem teljesen közli, mert az ásváuyviz-helyeket tartalmazó hi
vatalos névjegyzékből, melyet az országos m. k. statistikai hivatal a 
négy év előtt e külön czélból végrehajtott öszeirás alapján készített, a 
müvecske több mint s z á z  lelhelyt ignorál és a szakirodalomban 
eddigelé fölemlített adatokból több mint e z e r  községet elhanyagolt.

A szerző a kihagyott helyekért némi kárpótlást nyújt az által, 
hogy egy  lelhelyt különféle elnevezés alatt többször felsorol. így pl. 
olvashatjuk, hogy a 11-ik lap szerint B i h a r  ez f a l v a  és a 12-ik lap 
szerint B o r h e g y  alkalis ásványvízzel bir, mely két név csak egy 
helyre vonatkozik, mert Bibarczfalva községének határában az úgyne
vezett Borhegy van, melynek oldalából az ásványvíz fakad és mint 
borhegyi savanyuviz a kereskedésbe jön. Hasonlóképen kell megjegyez
nem, hogy a következő három felsorolt leihely: Luch i - Ma r g i t - f o r r á s  
(38. lap), L u c h i-S z o 1 o c s i u-k ö z s é g és S z o 1 o c s i n (59. 1.) csak 
egy forrásra vonatkozik ; a szerző nem tudta, hogy a Szolocsina község 
határában levő Luhi hegynek oldalán a Margitforrásnak savanyuvize 
fakad.

A szerző azáltal is szaporítja a lelbelyeknek számát, hogy oly 
községeket felsorol, melyek a hivatalos helységnévtárban elő nem for
dulnak, tehát nem is léteznek. Ilyenek:

Csomátfalva (23. 1.)
Feredő-György (127. 1.),
Hancsikfalva (141. 1.),
Hosolecz (141. 1.),
Kvaszni (35. 1.),
Morány (105. 1.),
Nemes-Nédek (41. 1.),
Yilhóvaty (147. 1.).

Nagyon megrovandó, hogy a lelhelyek mellett, legalább kétes ese
tekben, a megyének neve nincsen fölemlítve, melyben az illető hely-



42

ség fekszik, sem a jellemző mellékneve, mely által az a hasonlóan 
hangzó helyektől megkülönböztetik. így pl. hazánkban vagy 50 külön
féle Szen t-Gy ö-rgy nevű hely létezik és ezek közt 8 -nak ásványvize 
is van, ha tehát a müvecske egyszerűen „Szent-Görgy“ helységet (108. 
1.) emlit, lehetetlen tudni, hogy melyik értendő. Ilyféle kétes esetet 
több mint negyvenet találtam.

Csak kivételesen, gondolom három lelhely mellett, a megyének 
neve is emlittetik, s igy pl. a 146 ik lapon olvashatni, hogy „Toplicza“ 
Hevesmegyében fekszik; erről tudomásom nem volt. Azonban ha a híva 
talos helységnévtárt elővesziik, akkor tapasztaljuk, hogy ilynevü helység 
vagy puszta Hevesmegyében nem létezik.

Kellemetlen benyomást okoz a helyneveknek eltorzítása is. Ha 
valahol, bizonyára itt is szükséges a leihelyeknek tulajdonneveit hibát
lanul íöljegyezni, ha ezeket minden országnak érdeklő szakembereivel 
közölni akarjuk. Részint egyes betűk kihagyvák, pl,

Baracza helytitt Baracz (8 . lapon),
Jelene 11 Jelen (29. 1.)
Kisfalud 11 Kifalud (34. 1.),
Nelipina 11 Nelipna (41. 1.),
Pozsony 11 Rozson (116. 1.).

Részint egyes hetük másokkal felcserélvék, pl.
Buda helyett Budu (77. 1.)
Fernezély n Ferneczely (26. 1 )
Kostyáu n Kasgyán (142. 1.),
Mokra ii Makra (144. 1.)
Orecho ii Orechu (41. 1.),
Pinkafő ii Pinkatő (43. L),
Szinyák ii Szinyék (146. 1.) stb.

Némi eredetiséget az eddig még nem hallatott „Bazing“ név mu
tat, mely a magyar Ba z i n  és német Bős in g  névből van öszeállitva.

Azon kísérlet is említésre méltó, mely szerint hazánk fővárosa 
mint 6  különféle helység álliitatik oda; igy olvashatjuk 

a 17-dik lapon B u d a
a 74 ,, „ B u d a-D o b o g ó,
a 75 ,, ,, B ú d  a-L á g y m á n y o s ,
a 80 „ „ B ú d  a- 0  r m e z ő,
a 97 „ „ B u d a p e s t ,
a 116,, ,, P e s t .

Enyit a müvecskének geographiai részéről.
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Vizsgáljuk most a vegytani részét. A müvecskében foglalt helyne
vek kilencz csoportra osztvák és pedig az ezen helyekben előforduló 
ásványvizeknek természete szerint. E csoportok tartalmazzák: 1. az 
alkalis-, 2. keseriisós-, 3. konyhasós-, 4. kénes-, 5. vasas-, 6. meleg- 
közömbös-, 7. földes-, 8. gáliczos-timföldes-, 9. a még nem vizsgált és 
azért még ismeretlen természetű ásványvizeket. (Les eaux minérales 
in determines.)

A mint már előbb említettem, az egyes helynevek után elemzési 
eredmények állanak, és pedig számszerűit 120 helynév illán öszesen 
210 vizelemzés áll. Minden egyes vizelemzés oly módon van közölve, 
hogy a vegyképlelek által kifejezett egyszerű sók mellett számok álla
nak, melyek az egyes sóknak menyiségére vonatkoznak.

Ha most az ekként öszeállitott vegyi kimutatásokat behatóan 
vizsgáljuk, feltűnik, hogy nincs sehol kijelölve, váljon a felsorolt szá
mok szemeit, grammot vagy általános súlyegységet jelentenek, kijelölve 
sincs, hogy mely öszes vizmenyiségre vonatkoznak az egyes számok. 
A vizeknek fajsúlya, mely ez irányban némi felvilágosítást adhatna, 
sehol sincs feljegyezve. így tehát nem tudhatni, hogy concentrált vagy 
hígított az ásványviz.

Ha a müvecskében felvett elemzéseket az eddig végrehajtott is
meretes vizelemzcsekkel öszehasonlitjuk, megdöbbenve látjuk, hogy 
több mint száz  elemzés kihagyatott és rendesen olyanok, melyek az 
utolsó 20 évben, tehát az újabb időben hajtattak végre, minek kö
vetkeztében az egész müvecske nem ád ismeretünk jelen állapotáról hű 
képet, hanem inkább arról, mely két évtized előtt létezett.

Nagyon feltűnő, hogy a szerző különös tapintattal mindenütt csak a 
legrégibb elemzéseket választotta ki, melyek az ujabbkoriakhoz képest 
kevés értékkel bírnak; igy pl. az erdőbényei víznél (135. !.), mely 
legelőször 1853-ban, azután 1856 ban és utoljára 1877-ben vizsgáltatott, 
csak a legrégibb, az 1853-ban végrehajtott elemzést közli és ez eljá
rást, az egész müvecskében követi.

Mivel a szerző sehol sem tette láthatóvá, hogy mely évből szár
mazik minden közölt vizelemzés, természetesen az következik, hogy az 
1878-dik évben megjelent müvecskében előforduló elemzéseket a legújabb 
időkből számlázottaknak fogják tartani.

Nincsen szándékom a jelen század első felében működő vegyészek
nek érdemeit csonkítani, de senki se tagadhatja, hogy a vegytan a mi 
napjainkban óriási haladásokat tett és tesz, valamint hogy azon vizs- 
gálási módok, eszközök és tapasztalatok, melyek pontosabb eredmények



44

elérésére nekünk rendelkezésünkre állnak, elődeinknek teljesen hiányoz
tak, minek következtében egy és ugyanazon ásványvíznek régibb és 
ujabbkori elemzési eredményei közt néha tetemes eltérések felmerülnek, 
így pl. látjuk, hogy Jácz és Molnár, kik közt az első régebben, a má
sik pedig újabb időben a Szinye-Lipóczon levő ásványvizeket vegyele- 
mezte, eltérő vizsgálási eredményeket nyertek, mi a müvecskéuek szer
zőjét anyira tévútra vezette, hogy e kétféle elemzéseket két különféle 
osztályba helyezi (54. és 108-ik lapon) mintha Szinye-Lipóczon két kü
lönféle természetű forrás-csoport volna.

Az által, hogy a szerző tulnyomólag a régi és nem helyes elem
zéseket vette tekintetbe, némely ásványvíz oly osztályba került, hová 
valóságban nem tartozik. így kerültek a nagyváradi hévvizek (105. 1.) 
az 1835-ben végrehajtott vegyelemzések alapján a kénes vizek közé, 
azonban Hauer Károly, ki e vizeket 1860-ban vizsgálta, a helyszínén 
a kénes szagot nem érezte és kémszerekkel ilyféle vegyületeknek nyomát 
sem találta.

A szerző azon szemrehányást érdemli, hogy az elemzési eredmé
nyeket nem mindig híven közli. így pl. a mehádiai Herkules-forrásnak 
hévvizét (102. 1.) a kénes vizek közé sorolja, állítólag Ragszky szerint, 
mi nem igaz, mert határozottan mondhatom, hogy a herkules-forrási víz
ben sem Ragszky, sem más vegyész kénes vegyületeket eddig még nem 
talált. Ily módon még néhány más vizeknél a vizsgálási eredményt 
nem híven közli.

Nagyon természetes, hogy a szerző az elemzéseket ama vizekről, 
melyeknek lelhelyeit a müvecskébe föl nem vette, nem is közölheti. 
Ily helyek pl. Béba, Bélicz, Boholt, Dada, Nagy-Igmánd, Kikioda, Kubra 
és még több más.

A mely helynév után elemzési eredmény nem áll, az magyarázó 
szöveg hiányában úgy értelmezendő, hogy e helyben előforduló ásványvíz 
még nem vizsgáltatott. A névlajstromban pedig sok ilyféle magányo
san álló helynév található, melynek ásványvize azonban már vizsgáltatott, 
mit a szerző talán azért nem vett figyelembe, mivel a viz az újabb 
időben elemeztetett. Ilyen lelhely pl. Koritnicza (34. 1.), melynek több 
forrásvize is párszor vizsgáltatott, továbbá Czigelka (24 1.), Német- 
Keresztur (41. 1.), Monyásza (105. 1.), Tátrafüred (62. i ) és még 
sok más.

De az utolsó csoportban levő, azaz: ismeretlen természetű, ásvány
vizek sorában oly helynevek szerepelnek, melyeknek ásványvizét szintén 
újabb időben vegyelemezték és természetét jól ismerik. Ilyen helyek pl.
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Debreczen (140 1) keserű viz ével, Bréb (130) kénes vizével, Polena (145) 
alkalis savanyuvizével és még mások.

Hogy a szerző több ásványvíznek vegyelemezését oly egyéneknek 
tulajdonítja, kik ezt végre nem hajtották, az lényeges jelentőséggel 
nem bir, de a művecske irányában nem épen nagy bizalmat gerjeszt.

Sok geographiai és chemiai csekélység volna még megrovandó és 
helyreigazítandó, hanem azt hiszem, hogy az eddig felhozott fontosabb 
hibák és hiányok a müvecskének természetéről és belértékéről elég ki
merítő képet nyújtanak. B e r n á th  J ó zse f .

Észrevételek Bernáth úr közleményéhez a „Les eaux miné- 
rales de la Hongrie“ czimü művecske fölött.
(Előadva a m földt. társ. f. évi jan. h1'» 8-án tart. szakülésén.)

A múlt ülésben meg nem jelenhetvén, nem volt alkalmam azokra 
nézve, a miket Bernáth ur a párisi köztárlat alkalmából megjelent: 
„Les eaux minérales de la Hongrie^ czimü művecske felett mondott, 
észrevételeimet megtehetni.

A ki ezen müvecskét sine ira et studio annak tekinti, a minek te
kinteni kell, egy egyszerű catalogusnak, melynek legnagyobb hibája az, 
hogy rajta a „Catalogue“ szó kimaradt — és a ki keletkeztének törté
netét ismeri, be fogja látni, hogy Bernáth kifakadásairól el lehet mon
dani : „tant de bruit pour une omelette“ ! —

Szükségesnek tartom ezeknél fogva ezen müvecskének keletkezté- 
ről néhány szót szólam.

1877. október vagy november havában szóba jővén a párisi köz
tárlat érdekében működött magyar országos közpooti bizottságnál ásvány
vizeink, azon kérdés merült fel, vájjon nem kellene-e azokat oly módon 
mint a bécsi köztárlatnál, gyűjteményesen kiállítani.

A kiállításra való hajlam csekély, de az ahhoz szükséges pénz még 
kevesebb volt.

Részemről azon indítvány tétetett, hogy hagynánk fel — keserű- 
vizeink kivitelével, melyek egy nagyfontosságu kiviteli czikket képeznek 
és melyeknél a palaczkok külseje is szerepel — ásványvizeink olynémü 
kiállításával, mint az Bécsben foganatosítva lön, — hanem ismertessük


