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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



meg azok előfordulási helyét térképekben és adjunk melléje egy kataló
gust, melynek szerkesztésére az országos vegyintézet volna felkérendő.

Indítványom elfogadtatván, dr. Lengyel Béla egyetemi tanár ur ke
gyes volt a rendelkezésére állott csekély — alig hat héti idő daczára 
a katalógus összeállítását és a kezénél lévő vegyeleinzések átszámítását 
magára vállalni. A térképek pedig — számszerűit három — vezetésem 
alatt Zsigmondy Géza mérnök ur által készíttettek.

Társulatunk valamelyik múlt évi ülésében, midőn Bernáth ur ás
ványvizeink érdekében szintén felszólalt volt, elmondván, miszerint mind 
előjövési helyeikre, mind vegyelemezéseikre nézve adataink igen hiányo
sak, fel lett általam említve, hogy a párisi köztárlat alkalmából egy 
müvecske készülvén, annak a társulatunk tagjai közé való szétküldése 
által alkalom fog nyílni a hiányokat a legegyszerűbben pótolhatni, mi
után a szétküldésnél közlönyünkben a tagok fel lennének szólitandók, 
hogy ezen hiányokra nézve tegyék meg észrevételeiket.

Ezen felszólítás a müvecske szétküldése alkalmával tényleg meg is 
történt közlönyünk 1878. sept. okt. füzetében a következő szavakkal:

,,Jelen füzetünkhöz mellékelve veszik társulatunk rendes tagjai a 
párisi 1878. évi közkiállitási országos magyar bizottság nagylelkűségé
ből a ,,Les eaux minérales de la Hongrie“ czimii miivecskét, mely a 
párisi közkiállitás alkalmából a magyar ásvány-földtani kiállításhoz 
készült.

Ennek kapcsában a jó ügy érdekében melegen fölhívjuk t. tag- 
társainkat, hogy ezen müvecske adatainak k i e g é s z í t é s é r e  vagy 
netaláni h e l y r e i g a z í t á s á r a  való becses észrevételeiket a társulat 
titkári hivatalába (Budapest, nemz. muzeum czim alatt) beküldeni szí
veskedjenek. Ezen meglevő öszeállitás mellett a helyreigazítás a leg- 
könyebb módon eszközölhető és t. tagtársaink becses figyelmét főleg 
annak ellenőrzésére kérjük, hogy nincs-e valamely forrásvíz lelhelye 
mellőzve, vagy épen tévesen olyan leihely is fölemlítve, hol jelenben 
forrás nem létezik.“

Vájjon ezen felszólalásnak volt-e eredménye, nem tudom, de ré
szemről azon meggyőződésben vagyok, hogy Bernáth urnák kifakadásai 
a múlt ülésben annál kevésbé helyeselhetők, miután a miivecskének 
szétosztása, mint mondám, épen azon czél elérésére történt, hogy a 
létező adatok kiegészíttessenek és a netaláni hibák helyreigazittassanak.

Ezen nyilatkozattal tartoztam a párisi köztárlat érdekében működött 
országos központi bizotság eljárásának igazolására.

Z s ig m o n d y  V ilm o s.


