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8000 köbméternyi földalatti űrt előidéznek és hogy (levonva a két uj 
artézi kútra eső 25 perczentet) vagy 6000 köbméternyi űr századok és 
századok óta folyvást évenkint keletkezik, könyea belátható, hogy a 
főváros és környéke alatt nagyszerű barlangok vannak, melyek évenkint 
nagyobbak lesznek, minek következtében földalatti szikla-szakadások beáll 
hatnak a m lyek helyi földrengéseket okoznak. Sokan, kik a főváros csen
des kültelkén laknak, gyakran észlelnek gyönge földrengést és földalatti 
morajt.

A mit a hévvizek Budapesten előidéznek, azt okozzák a forrás
vizek máshol is k sebb-nagyobb mértékben és sokféle módosításban és 
e tünemények osztályába sorozom a leirt balatonparti földsülyedést is, 
mely annak idején ritkasága miatt a környéken feltűnést és érdekelt
séget keltett.

RÖVID KÖZLEMÉNYEK.

A Várallyán előforduló ásványvizekről.
(Bemutatva a magy. tüidt. társ. 1881. évi május hó 4-én tart. szűkülésén).

B o r n s c h e g g  Szervácz bányamű vezető ur szívélyessége által 
azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy a Tolnamegye Várallya község
ben fekvő három ásványvízforrásról következő, ha nem is teljesen ki
merítő, de talán nem is minden érdeket nélkülöző adatokat közölhetem.

Nevezett községben*) következő ásványvízforrások léteznek:
1. A „várailyai forrás“, mely egy kis könyedén öszetapadt homok

ban létező hasadékból ered és a községi bányaműtől déli irányban 
körülbelül 5/ 4 órányi távolságban fekszik. A víznek hőfoka 10.75° R, 
kifolyási menyisége pedig perczenkiut 4 liter vagyis 24 óra alatt körül
belül 5760 liter. A viz tiszta és sós izii.

2. A „Büdöskut“ létezik az úgynevezett Ördöghegy északkeleti 
végén, ezen hegység déli lejtjén; a várallyai bányaműtől l ’/s órányira. 
A viz, melynek hőfoka és kifolyási menyisége meg nem határoztatok, 
ivásra teljesen alkalmatlan.

3. A „Györgyenkut“ fekszik az előbbitől 650 lépésnyire ugyan
azon hegylejtőn és úgy mint az, a püspöki erdőbirtokon. Ezen forrás 
vize tiszta triss és iható; hőfoka a várallyai forrásénál alacsonyabb, 
kifolyási menyisége pedig nagyobb.

L. Földt. Közi. 1879., p. 138.
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Bornschegg ur ezen 3 forrás vizeit vegyelmeztette és ezen Molnár 
János budapesti gyógyszerész által véghezvitt vegyelmezésnek minőleges 
eredménye a következő.
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A szilárd alkatrészek 
öszege 0485 0815 0-206

Mind ezen háromféle vízben a kétszer szénsavas mész a főalkat
rész, a többi alkatrészek csak igen csekély menyiségbeu fordul
nak elő.

Jód, brom, fluor, bor és szerves részek ezen vizekben nem ész
leltettek, ammonium pedig igen csekély menyiségbeu van jelen; a vizek 
szagtalanok és gázszegények. Végre még megemlíthető, hogy a „várallyai 
forrás“ incrustáló tulajdonsággal bir.

Guckler Győző.
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