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(4) K ir á n d u ló k  z s e b k ö n y  ve. Útmutatás ásvány- és földtani gyűj
tésekre, magasságmérésekre, állat- és növénytani gyűjtésekre s megfigye
lésekre. Kis 8-adrét; VIII és 200 lap; 70 ábrával. Kiadja a k. m. ter
mészettudományi társulat. Budapest, 1888. Bolti ára viz nem ivó 
vászonkötésben 1 frt 80 k r ; a kiadó-társulat tagjainak 1 frt 50 kr.

A nyári kirándulások küszöbén a művelt magyar közönség szellemi szükség
leteit oly fölötte éber gonddal kisérő természettudományi társulat igen érdekes és 
igen hasznos kis művet bocsátott a könyvpiaczra. A «Kirándulók Zsebkönyve» 
voltaképen a kiadótársulat könyvkiadó vállalatánál egyik kötete, de a most folyó 
cyklusnak ez a darabja kivételesen könyvárusi úton is megszerezhető. Tartalma 
négy főrészre oszlik:

I. Ú tm utatás ásvány- és földtani kirándulásokra és gyűjtésekre, dr. S cha- 
farzik FERENcz-től. 1— 84. lap ; 52 ábrával.

II. Útmutatás magasságmérésekre, ifj. Bodola LAJOS-tól. 85—112. lap ; 5
ábrával.

III. Útmutatás állattani gyűjtésekre, Kriesch jÁNos-tól. 113—-159. lap; 9 
ábrával.

IV. Útmutatás növénytani gyűjtésekre, dr. Czakó KálmAn-íóI. l ü l—190. lap; 
4 ábrával.

Bennünket e négy részből voltaképen csak az első kettő érdekel közelebbről, 
de van-e geológus, a ki az állat- és növényvilág jelenségeit is érdeklődéssel ne 
kisérné, de sőt a ki többé-kevésbbé maga is meg ne figyelné s kutatásainak körébe 
ne vonná azt a kölcsönös viszonyt, mely a talaj s a rajta élő szervezetek között 
létezik és nyilatkozik ?

A könyvecskének valamennyi része hézagpótló, de míg az állat- és a növény
ország tárgyainak gyűjtésére és megfigyelésére szolgáló útm utatásoknak eddig sem 
volt teljes híjával a magyar irodalom (lásd Kriesch jegyzékét a 156. lapon és Czakó 
bőséges irodalmi adatait), az ásvány- és földtani útm utatásoknak s a barométerrel 
való bánás ismertetésének sokan igen nagy hiányát érezték.

Ifj. Bodola Lajos két részre osztott, másfélíves dolgozatában igen értelmes 
és ügyes útmutatást ad a magasságmérésekre. Egyik részben a hely magassága és a 
légnyomás közötti összefüggést tárgyalja s ezzel kapcsolatban a higanyos baromé
terek szerkezetét és kezelése módját ismerteti, a másik részben pedig kizáróan az 
aneroid-barométerek elvét, szerkezetét és alkalmazás-módját magyarázza meg vilá
gosan. Dicsérendő érdeme, hogy a leolvasott adatok kiszámítására szolgáló formu
lák mellé egyszersmind a gyors használatra szolgáló gyakorlati tabellákat is mellé
keli, úgy hogy a javítást s az interpolatiót — minden logarithmuskeresés nélkül — 
azonnal a helyszínén el lehet végezni. E könyvecske segedelmével az eredmény 
nehány perez alatt kiszámítható. Esetről-esetre a geológus is jó hasznát veheti.
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Dr. Schafarzik F erencz tagtársunk, a kir. földtani intézet geológusa, igen 
érdemes és teljes elismerésre méltó munkát végezett, midőn e könyvecske első 
részét, az ásvány- és földtani kirándulásokra és gyűjtésekre való útmutatást meg
írta s magyarázatai folyamán nem csak azzal ismerteti meg az olvasót, hogy mit 
miképen kell gyűjteni, hanem egyszersmind a gyűjtés tárgyait s azoknak termé
szeti viszonyait is jellemzi és a megfigyelések módját szinte egészen rendszeresen 
megismerteti.

Minthogy a könyvecske legelső sorban kiránduló turistáknak van szánva, az 
első rész — mely egyszersmind a többi utána következőknek természetes beveze
tése — az útmutatások sorát a kirándulók felszerelésének alphájával: a térképek 
ismertetésével kezdi, melyek nélkül gondosabb s csak kissé távolabbra terjedő kirán
dulást tenni nem is lehet; lassanként azonban annyira belevezeti az olvasót a tárgy 
részleteibe, hogy ha e dióhéjba foglalt s szépen és érdekesen előadott jó tanácsokat 

-Jköveti, az egyszerű turistából, a ki eredetileg azzal a szándékkal indult el otthonról, 
hogy a természet szemléletében szórakozást és üdülést, jelenségeinek ezer meg 
ezernyi változatosságában a kedélyre és az elmére egyaránt jótékonyan ható élve
zetet keressen — útja végén az ásvány-földtani szakmának, ha nem is szakavatott 
munkása, de mindenesetre élesebb szemű s élénkebben buzgó barátja, mondjuk 
műkedvelője lehet, a ki lassanként szerzett tapasztalásai révén a szaktudománynak 
igen, de igen becses szolgálatokat tehet. Hiszen még ma is, a magyarhoni földtani 
társulat fenállásának 36-ik s az országos (állami) földtani intézet fenállásának 20-ik 
esztendejében lépten-nyomon tapasztaljuk miként vándorolnak ki hazánk becses- 
nél-becsesebb természeti kincsei: ritka szépségű kristályos ásványai, meteórkövei, 
állati és növényi kövületei s ezek között különösen az ősemlősöknek nagy ritkasá
gok számába menő nagybecsű csont-maradványai — idegen országokba, és pedig 
nem pusztán haszonkeresésből, hanem, a mi legfájdalmasabb, igen gyakran merő 
tájékozatlanság következtében!

Milyen becses szolgálatot tehet a tájékozott turista, ha egy-egy ilyen leletet 
megment s eljuttatja oda, a hol igaz értéke szerint megbecsülik s a haza földének 
tudományös megismerése érdekében hálás köszönettel fogadják: a nemzet vala
melyik közintézetébe, akár a nemzeti múzeumba, akár az országos földtani inté
zetbe, akár mind a kettőnek szolgálatra kész közvetítőjéhez a magyarhoni földtani 
társulathoz.

De lássuk most Schafarzik F erencz útmutatójának részleteit. Mindössze tíz 
részből áll, melyek a könyvecskének csaknem felét elfoglalják s a következő kérdé
seket ismertetik:

I. Tájékozódás a térszínen. Ebben legelső sorban a térképeket ismerteti, mint 
a legfontosabb és legelső kellékek egyikét, kissé részletesebben; igen gondosan ősz- 
szeállítva a régiebbektől kezdve a legújabb keletüekig, mind a turista, mind a geo
lógus czéljainak megfelelőeket a különféle mértékek és csoportosítások szerint. 
Második helyen az iránytű s a vele való bánás ismertetését adja, a rétegek dőlésé
nek, csapásának, a hegylejtők mérésének s az iránytű elhajlásának (a deklinatió- 
nak) rajzokkal is támogatott igen ügyes magyarázatával együtt. Ezekhez fűződik a 
barométer használatának s különösen a direct magasság-mérésekre berendezett 
«Short és Masonféle aneroid-barométer» kezelésének ismertetése.

H. Geológiai megfigyelésekre és gyűjtésekre való eszközök. A zsebóra, hőmérő,
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kalapácsok, gyüjtőtáskák, kézi nagyitó, távcső, sósav, zsebkés, jegyzőkönyvek; váz
latkönyvek, rajzthékák, milliméteres papiros ; rajzoló tábla; fotogr&fozás. Mindezek 
a tárgyak s a velők való bánásnak csínja-binja sok találékonysággal s bő tapaszta- 
talásra valló módon, mindössze 12 lapon vannak ismertetve s tiszta apró rajzokkal 
is megvilágosítva.

III. Átalános tanácsok czíme alatt főkép azok a liasznos tudnivalók vannak 
összefoglalva, a melyekre kezdő turisták s hirtelenebb természetű emberek kevés 
ügyet szoktak fordítani. Igen megszivelésre méltók pedig mindazok, a miket Scha- 
farzik ebben a részben a lelkűkre köt: a ruházatra, a sátorozás és az élelem ügyére, 
az elővigyázatból beszerzendő gyógyszerekre, a menés tempójára, s a kirándulás 
tervének előre való elkészítésére nézve.

IV. Ásványtani terminológia. Ez a rész az ásványok alaki, physikai és chemiai 
tulajdonságait ismerteti s végül a legfontosabb ásványok jegyzékét közli, mindössze 
csak 7 lapon, tehát dióhéjban, de igen szabatos, könnyen megérthető és gyorsan 
áttekinthető alakban.

V. Kőzettani terminológia. Sorra veszi a legfontosabb s egyszersmind legelter
jedtebb és legnagyobb tömegekben előforduló kőzeteket: az egyszerű s az összetett 
kristályos kőzetek, a kristályos palakőzetek és a törmelék-kőzetek csoportjába fog
lalva s összes lényeges tulajdonságaikat igen röviden és világosan megmagyarázva. 
Kiegészítésűi a tömeges eruptiv-kozetek egy átnézetes táblázatban vannak össze
állítva. Ez a rész is alig foglal el többet egy nyomatott ívnél, s fölötte dicsérendő 
jó oldala, hogy a szerző ily kicsiny téren oly sok jellemzőt és érdekeset tudott el
mondani.

E két utóbbi rész (IV. és V.) minden rövidsége daczára is igen becses, szinte 
legbecsesebb része Schafarzik dolgozatának s értéket különösen emeli az, hogy 
számos kőzetnek a magyarországi előfordulása is fel van benne sorolva, köztük 
nem egy olyan adat, mely eddig az irodalomból sem ismeretes, vagy legalább csak 
igen elszórva található. A ki nem sajnálja azt a csekély fáradságot, hogy e picziny 
compendiumot áttanúlmányozza s különösen ha az iskolában szerzett ismereteit 
e kalauz segedelmével valamely közintézetben (iskolai vagy múzeumi gyűjtemény
ben) felfrissíti, az bátran elindulhat a szabad természetbe és — miként Paszlavszky 
József a könyvecskéhez Írott szellemes előszavában mondja — a követ, mely a 
hegyeket alkotja, habozás nélkül fogja a nevén, még pedig a maga igazi nevén szó
líthatni. Néhány érdekes adatot a szakember is fog benne találni, így példáúl 
némely kőzet előfordulására s a bánsági kristályos paláknak Böckh felosztása sze
rinti csoportosítására nézve.

VI. A kőzetek geológiai formáiról Schafarzik annyi érdekeset mond el tíz 
kicsiny lapon, a mennyit sokkal nagyobb igényű könyvekben is ritkán találhatni 
ily ügyesen csoportosítva. Az üledékes és a kitörésbeli kőzetek elhelyezkedését 
s rétegeik és tömegeik alakját 29 apró, igen sikerült rajzban mutatja be, a mi az 
előadás menetét szerfelett megélénkíti.

VII. A kőzeteknek stratigraphiai sorrendbe foglalása csak 4 lapra terjedő vázlat, 
mely ellen egyedül azt a kifogást lehetne tenni, hogy táblázatos részén a laikus 
turista igen nehezen fog eligazodni. Pedig a csoportosítás igen érdekes; mert alap
jául az a felosztás szolgált, mely az országos földtani intézet dunántúli (már befe
jezett) fölvételeinek eredményeit foglalja magában. A becses kis dolgozatnak egye-
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diil ez a része az, melyben a rövidség a megérthetés rovására esett. Azt tartom 
pedig, hogy kissé bővebben megírva ez a rész is méltóan sorakoznék a többiekhez 
s a laikusoknak is — különösen a megelőzők világos magyarázatai után — élveze
tes és tanúlságos olvasmánya lehetne. — De ezt sem vádképen mondom, mert 
tudva azt, hogy S c h a f a r z ik  tagtársunk e temérdek apró részletből álló s ép azért 
igen sok gondot, fáradságot és utánajárást emésztő munkát aránylag mily rövid idő 
alatt végezte s mégis mily érdekessé tudta alakítani, vádam igen visszatetszenék. 
S különben is azt hiszem, hogy ha a könyvecske új kiadást ér (pedig éljen men
tői előbb !) maga a szerző fog leginkább igyekezni, hogy e csekély hiányt ki
pótolja.

Vili. A geológiai felvételekről és a geológiai profilokról ad felvilágosítást 
s némely hasznos útbaigazítást.

IX. Tájékozódás nehány specialis kérdésben. Ez a rész is a legbecsesebbek és 
legérdekesebbek egyike. Benne a meteor hullásokról, a földrengésekről s a hydrolo- 
giai viszonyokról és különösen a talajvizek hullámzásának megfigyeléséről közöl 
érdekes adatokat és mutat helyes irányt a megfigyelőknek. A meteórhullások ismer
tetésében különösen felhívja a figyelmet am , hogy «Magyarországon aránylag sok 
meteórkő szokott esni, minthogy országunk keleti része bele esik abba az övbe, 
melynek két végpontja a rigai tengeröbölben levő Oesel szigete és az albániai La- 
rissza város. Az eddig ismeretes összes meteórköveknek mintegy 4%-a ugyanis 
ebben az övben hullott alá. E meteórhullások számát még szaporítják azok a me- 
teórkövek, melyek ezen a zónán kivül estek, úgy hogy mindössze tizennégy, több
nyire igen nevezetes magyarországi aerolithról van biztos tudomásunk, a melyek 
közűi tizenkettőnek az esését is megfigyelték.» Ezeknek nagy része azonban, fájdalom, 
úgymond a szerző, nincs a mi kezünkben ! Legyünk tehát legalább a jövőben azon, 
hogy az ilyen tudományos kincseknek egy-egy kicsiny része se vesszen el. Az ilyen 
esetekben kövessünk el mindent, hogy az összes anyag valamely hivatott hazai szak
tudós kezébe kerüljön. Ezzel a magyar vizsgálatnak mentjük meg az előséget! Az 
ily alkalommal hamarosan teendő intézkedésekre S c h a f a r z ik  a szükséges felvilágo
sításokat is megadja. — A földrengések megfigyelésére nézve lényegileg azokat 
mondja el. a miket tagtársaink társulatunk földrengési bizottságának útmutatásai
ból,* ** felhívásából, kérdőíveiből és évi jelentéseiből* * már bővebben ismernek.

A hydrologiai viszonyokról s kivált a talajvizekről szóló kicsiny részlet szer
fölött lendületes és érdekes. Főképen az Alföld talajvizeinek megfigyelésére irá
nyozza a figyelmet: e vizeknek hullámzására, állásuk magasabb vagy alacsonyabb 
voltának a kutak vízállásával kapcsolatban való megfigyelésére, a folyók vizeinek 
szétszivárgására, a szomszédos vízterületek egymáshoz való viszonyára s a talajvizek 
sótartalmára — mint mindannyi oly kérdésre, melyet egy ember bajosan oldhatna 
meg, míg számos érdeklődőnek egyidejű közreműködése útján igen érdekes adatokat
lehetne kideríteni. Ehhez a részhez fűződik még a víz keménységének ismertetése

-

* Földtani Értesítő. 1882-ik évi (III.) kötet, az 53—72-ik lapokon; de külön 
kiadásban is megjelent. «A földrengésekről és megfigyelésök módjáról» (Heim A. 
munkája után.) E füzetkét a megfigyelésre vállalkozóknak a földtani társulat min
denkor szívesen megküldi a kérdőívekkel együtt.

** A Földtani Közlöny. XIII—XV. (1883—1885. évi) köteteiben.
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s a keménység fokának meghatározására szolgáló útmutatás K a l e c s i n s z k y  S á n d o r - 

tól, a kir. földtani intézet chemikusától, mint a megelőzőknek hasznos kiegészítése 
s az útmutatások legutolsó pontja.

X. (Függelék.) Befejezésül azok a közintézetek vannak felsorolva, a melyek
nek az ásvány- és a földtan is működése körébe tartozik és a melyek egyszersmind 
gyűjteményekkel is fel vannak szerelve.

S c h a f a r z ik  dolgozatának tartalmát az iméntiekben átpillantva s érdekes és 
becses voltát, valamint a mi viszonyainkhoz mért előadását kiemelve, habozás nél
kül hozzátelietem azt is, hogy a turistika irodalmában alig találunk hozzá fogható 
könyvecskét, mely ilv kicsiny téren ennyi szükséges felvilágosítással szolgálna a 
turistának s különösen mindazoknak, a kik a geológiai részletek iránt is érdeklőd
nek. A természetrajzi szakra készülő ifjúságnak, kirándulásra induló tanárjelöltek
nek, de sőt maguknak a tanár uraknak is, ennél hasznavelietőbb útmutatót keresve 
sem ajánlhatnánk. A tapasztaltabb turisták és műkedvelők, a kiket ez a könyvecske 
idővel már nem elégítene ki, bizonyára meg fogják találni az alkalmat, hogy a jóval 
nagyobb, de egyszersmind jóval több előismereteket feltételező munkákhoz fordúl- 
janak, mint példáúl N e u m a y e r  könyvéhez* ** és különösen báró R ic h t h o f e n  két évvel 
ezelőtt megjelent Kalauzához,** mely kizáróan a phvsikai geographia és a geoló
gia tárgyaira szorítkozik s tartalmának kitűnőségét kimerítő előadással párosítja.

De nem fejezem be ismertetésemet, mielőtt egy panaszomat is elő nem adom. 
Ezt sem vádképen, hanem csak óhajtásúi a jövendőre — a bárha mentői előbb 
létrejövendő második kiadásra ! Az ásványtani és a kőzettani terminológia mellett 
teljesen hiányzik S c h a f a r z ik  dolgozatából az őslénytan terminológiája. A megkö- 
vesűlt állatokról és növényekről az útmutató csak egy pár sorban emlékezik meg a 
gyűjtések alkalmából. Pedig ez a rész mindenesetre megkívánt volna legalább oly bő 
tárgyalást mint az ásványoké és a kőzeteké együtt véve; mert hiszen a történeti 
geológia legfőbb és legfontosabb alapját épen a megkövesűlt szerves maradványok 
szolgáltatják. Nélkülök a mai napság oly élesen s kor szerint oly szabatosan külön
böztető stratigraphia soha sem juthatott volna mai fejlettségére. Ennek a hiánynak 
kell tulajdonítanunk azt, hogy S c h a f a r z ik  a V I I .  szakaszt (a stratigrapliiai részt) 
nem domborította, mert — épületének kellő alapja hiányozván — nem is dom
boríthatta ki úgy, a mint már a 1 űrista szempontjából is kívánatos lenne.

249

* «Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen.» (28 szakember 
közreműködésével.) Herausgegeben von Dr. G. N e u m a y e r . Nagy 8-adrét, VIII és 096 
lap. Első kiadása Berlin, 1875. (Ara fűzve 18, kötve 20 német márka.) E munka 
második kiadása most van folyamatban. Bővített alakban két közép 8-adrétű kötetre 
oszlik. Második kötete 1888. tavaszán jelent meg (Berlin, ára 16 márka); első köte
tét 1888. júniusára Ígérte a kiadó. Ebben lesznek a bennünket közelebbről érdeklő 
részek : a geographiai helymeghatározásokról, a topographiai fölvételekről, a geológiáról, 
a föld mágnességéről, a meteorológiáról, az astronomiáról, a hydrographiáról s egye
bekről szóló fejezetek.

** Ferdinand Freiherr v o n  R ic h t h o f e n , Führer für Forschungsreisende. (Anlei
tung zu Beobachtungen über Gegenstände der physischen Geographie und Geologie.) 
Közép 8-adrét, XII és 745 lap. Berlin, 1886. (Ára fűzve 16, kötve 17'5 német 
márka.)
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Van pedig rá kitűnő példa : G ü m b e l  geológiai útmutatója, mely tíz évvel ezelőtt 
a Német-Osztrák Alpesi-Egyesület felhívására készült. E kicsiny könyvecskében 
G ü m b e l , az Alpeseknek egyik legalaposabb és leghivatottabb geológusa, mesteri 
csoportosításban ismerteti meg az Alpesek sajátos geológiai viszonyait s pompás 
útmutatással szolgál az Alpesekben teendő geológiai megfigyelésekre.* A mit 
G ü m b e l  a maga útmutatójában az Alpesekre nézve előadott, affélét kellene a ma
gyar «Kirándulók zsebkönyvét második kiadásához készíteni — hogy vele a geoló
giai és palaeontologiai rész egészen kidomborodjék s a stratigraphiai rész is könnyen 
megérthető alakban legyen tárgyalható — de persze teljesen Magyarország viszo
nyaira alkalmazva.

És most kisérjék legjobb kivánataink e nagy körnek szánt hasznos és igazán 
becses — műnyelv és magyarság tekintetében is talpra esett — kis könyvecskét, 
mely az-előszó óhajtásához képest: bizonyára igen sok embert fog közelebb jut
tatni a természet megismeréséhez és sokakban fog vágyat költeni, hogy a természet 
szépségeiben, jelenségeiben azzal az igazi örömmel gyönyörködhessenek, mellyel 
gyönyörködik bennök a természetbúvár, a ki a természet rejtett bájait, életének 
törvényszerűségét s jelensége harmóniájának tényezőit ismeri és tudatosan kutatja 
Mert igazak P a s z l a v s z k y  szavai, hogy «mentői mélyebbre hatol ez az ismeret és 
kutatás, annál nagyobb a lelki öröm s annál nagyobb a haszon, mely belőle 
közművelődésünkre háramlik».

Tegye meg e könyvecske első nagy körútját a nyáron, de ne csak próbaké
pen , hanem azonnal eredményesen; legyen kitűzött czélja elérésében oly sikere 
mint magának a természettudományi társulatnak, mely ide-tova húsz év óta hozzá
szoktatta a művelt magyar közönséget, hogy a mibe ismeretes tapintatával és 
erélyével belefog, mindaz mindenkor sikerűi is.

Tagtársaink közűi is sokan élvezettel fognak lapozni e zsebkönyvben, de 
bárba lapoznának mások is mentői többen! Különösen nagy haszonnal járna ez 
nálunk Magyarországon, a hol ősi szokás szerint országos fórumok, műszaki taná
csok, megyei bizottságok és városi szenátusok dikczióznak és deliberálnak fontos, 
geológiai megbírálást kívánó kérdések fölött; elveket, módokat, eszközöket, min
dent szép rendben megállapítanak, csak épen a várható reális eredménnyel és 
sikerrel nem vetnek, mert nem is vethetnek számot; mert vagy eszökbe sem jut, 
vagy szükségesnek sem tartják, hogy a geológiához forduljanak egy kis jó tanácsért. 
Sokszor nagy hasznukra szolgálna pedig, ha megtennék a deliberátió és a végre
hajtás — előtt. A turistaság terjedése talán jótékonyan fog hatni ebben az irány
ban is.

D r .  P e t h ő  G y u l a .

* Dr. C. W. G ü m b e l , Kurze Anleitung zu geologischen Beobachtungen in den 
Alpen. (Az «Anleitung zu vissenschaftlichen Beobachtungen auf Alpenreisen» első 
részének második szakasza. München, Leipzig, 1878.)
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(5.) Dr. B ischof : Az Esztergom melletti Strázsa-hegy üvegkészítésre hasz
nált quarzhomokkő vegyelemzése. Wiesbaden, 1885. szeptember 25. 
Egy szabad lapon kinyomatva.

«A Nagy P ál, esztergom i vállalkozó által beküldött lágy, fehér részben 
pedig szürkés színű homokkő, homokká lett szétnyomva, mosva és elemezve.

A 120° C. mellett szárított és tiszta folysavval kezelt homoknak 10 grammja 
tartalmazott:

Kovasav SiO„ ... — — 99-237 7<
timföld Al.,0, ... ... 0-411 «
vasoxyd Fe.Ol... -  - 0-074 «
mészoxyd CaO... ... ... 0-032 «
magnézia-oxyd MgO ... ... ... 0-008 «
kali-oxyd k 2o .__ ... ... 0-040 «
izzítási veszteség ___ _ _ _ 0-218 «

összesen ... ... 100-020°/,

Ezek szerint a megvizsgált mosott homok a kovasavban dús és tiszta homo
kokhoz számítható.

A vasoxydnak csekély mennyisége, mely még az egy tized százalékot sem 
éri el, ajánlja e homokot, mint egy kétségkívül becses anyagot az üveggyártásra».

Megjegyzem ezen a helyen még, hogy a kis Strázsahegy laza homokköve, 
a melyre a fenti analysis vonatkozik, már jóformán teljesen elfogyott, a mennyi
ben az ott nyitott bányában csakhamar igen szilárd és szívós quarzit-homokkőre 
bukkantak, melyet homokká őrölni oly könnyű szerrel nem lehetett. Nagy Pál úr 
ennélfogva az lígynevezett Csipkevölgyben nyitott egy újabb bányát, mely által 
ugyanazon striata-emelet laza és szintén tiszta homokkövét nagyobb tömegekben 
tárta fel. Erről a pontról azonban eddigelé analysist még nem bírunk.

Dr. Schafarzik F erencz.

(6.) Petrovits Döme : A  zomborvidéki mocsarakról. Természettud. Közlöny 
1883. XV. köt. 171. füzet 457—474. old. és A  bácskai mocsarakról. 
(Ugyanott 1887. XIX. kötet 218. füzet 398—407. old.)

E czímek alatt jelentek meg P etrovits úr tanulmányai az Alföld szódavidé
kének tavairól s habár szerző az idevágó szakmunkák egy nagy részét elhanya
golta is, mi részben talán azon körülmény által menthető, hogy vidéken dolgoz
gatva, valószínűleg nem állott az irodalom rendelkezésére, sem a kellő módon, 
sem pedig a kellő időben, még sem vonhatjuk meg tőle azon elismerést, melylyel 
a sok tekintetben jeles és közvetetlen megfigyeléseken alapuló fejtegetéseiért tar
tozunk. Tartalmát röviden a következőkben ismertetjük.

A zomborvidéki mocsarak, melyek a Duna, a Ferencz-csatorna és a Telecska 
közt terülnek el, nagyobbrészt a Mosztonga, a tovább északra fekvők pedig a Kigyós 
patak által küldik vízfölöslegöket a Ferencz-csatornába, illetőleg a Dunába. Érde
kes azonban az a körülmény, hogy e tavak azért a talajvíz útján nincsenek össze- 
kötbentetés a közeli Dunával, a melytől őket egy igen mélyen lehatoló agyagréteg
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olyannyira elzárja, hogy rajtok, vagy a közeli kutak vízállásában semmi változás 
nem észlelhető, ha a Duna víztükre emelkedik vagy sülyed. Szabad ellenben az 
összefüggés keletfelé a Tiszával, mit még a Telecska alatt is elhúzódó homoktalaj 
tesz lehetővé ; a sztanisicsi kutak pl. azonnal elárulják, ha a Tisza Szegednél árad 
vagy apad. Vízrajzi tekintetben tehát a zomborvidéki tavak inkább a Tiszához 
sorozhatok, bár a Telecska látható vízválasztóján innen feküsznek is. Referens 
szerint (Petrovits úr adatai alapján) meg kellene tehát e vidéken különböztetnünk 
1. a Telecska vízválasztó vonalát, mely akkor érvényes, ha a tavakban sok a víz, 
és az egész vidék talaja a víztől csak úgy duzzad, a mikor a fölösleg, melyet a talaj 
magába fölvenni és a föld alatt tovább vezetni már nem képes a Kigyóson és a 
Mosztongán át a Dunába ömlik, 2. azt a láthatatlan vízválasztó vonalat, melyet az 
altalajnak egy a Duna.felé emelkedő agyagrétege alkot, a mely a Telecskától jó 
messzire nyugatra, a zombori mocsarakon túl fekszik, mi által ez utóbbiak a talaj
víz mozgását tekintve a Tisza vízkörnyékéhez tartoznak.

Oly években, a melyekben kevés a csapadék, nemcsak a tavak, hanem még 
az őket lecsapoló Mosztonga is ki szokott száradni, mi azonban ritkán történik 
meg. Eddig csak egyetlen egy tóról ismeretes, hogy még sohasem száradt ki és ez 
a Zombor városától keletre fekvő 1572 holdnyi és helyenkint 4 méter mély Iva- 
nacska bara.

A mocsarak medrei és partjai agyagosak és gyakran a sás- és kákából kelet
kező posványos turfatelepek miatt nehezen közelíthetők meg. Sok tónak a vize, a 
benne feloldott hmninsavtól, sárga és valamennyinek iszapos, turfás fenekéről 
mocsárgáz-buborékok emelkednek. A tavak környékén előforduló növények az
u. n. sós flórához tartoznak; sok hal és nadály a vízben, és madár a nádasban.

Ha a tavaknak nyáron és őszszel kicsiny a vízállásuk, akkor partjaik a sókivi- 
rágzásoktól fehérek. Ez utóbbi mennyisége változó és egyenes arányban áll a hővel 
és a kiszáradással, olykor ujjnyi vastagságú kérget is képez. A Szeged melletti sót 
Molnár elemezte és talált benne:

84'4 % szódát,
6’9 « konyhasót,

11'5 « szerves anyagot és vizet és 
OT « kovasavat.

102 • 9 %

P etrovits lír talált a zombori tavak vizében ezen alkatrészeken kívül még 
kénsavas nátriumot is. Az Ivanacska bara vize tartalmaz 3-33 pr. mille szilárd 
alkatrészt, mely úgy, mint az összes zombori tavaké, szódából, konyhasóból és 
glaubersóból áll. Ez alkatrészek oly bőven fordulnak elő, hogy sokszor a víz elő- 
leges bepárologtatása nélkül is kimutathatók.

A zomborvidéki tavak tehát mind a magyar szódavidékhez tartoznak.
A magyar szódavidékhez tartoznak azonban a Zombortól távolabbra eső 

tavak és mocsarak is, a mint azt Szeged, Majsa és Halas tavairól már dr. Szabó 
•József bebizonyította. Ide tartozik Szabadka vidéke a Palicsi-tóval, valamint a 
volt Csajkások kerülete is a Bácska DK-i sarkában a Tisza és a Duna közt, a mely 
utóbbi területen az Orolia és a Dévény mocsár vize tele van szódával. Felső Bács
kának a Tisza mellékén lévő mocsarai nagyobbrészt közvetlenül a Tiszával állanak

(194)



IRODALOM. 2 5 3

összeköttetésben, alsó Bácskának nyugati részén lévő nagyszámú apró m ocsarai
nak pedig folytonos lefolyásuk van, tehát e két csoport egyike sincsen elszigetelve, 
hanem a talajvíz mozgására nézve egészen nyílt területet képviselnek, m inek kö
vetkeztében a szóda nem  is  concentrálódhatik nagyon.

A Telecska és a titeli platoaut tudvalevőleg lösz alkotja, de ott, a hol a m é
lyebben bem etszett völgyekben e lösztakaró eltávolíttatott, ott ugyanazt a hom o
kos és sokszor agyagos talajt látjuk feltárva ép oly minőségben, m int a Bácskában 
m ásutt bárhol, és ott ezen eredeti, régibb lösz által többé nem  födött terek agya
gos helyein mocsarak csak úgy keletkeznek, m int a Bácska más pontjain.

A bácskai mocsarakban található szóda, konyhasó és glaubersó valam ennyi 
tóban állandóan megvannak, de azért az egyes tavak vizének m ennyiségi össze
tételében m égis igen erős ingadozások mutatkoznak, m i nagyon is természetes, 
mert változtat rajtok az eső és a szárazság, a mocsarak nagysága és m élysége, 
valam int végre az, hogy vájjon el van-e zárva, vagy ki van-e téve más mocsarak 
kiöntéseinek.

P e t r o v i t s  úr több mocsár vizének m eghatározta a fajsúlyát, szóda és 
konyhasó tartalmát, valam int a párlási maradékot is. Ezekhez hozzá veszi M o l n á r  
elemzését, referens pedig megtoldja H a u e r  K á r o l y  elem zésével, m ely szintén a 
Palicsi-tóra vonatkozik. (Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 185b. VII. 
Jahrgang). H a u e r  egy katonatiszttől beküldött próbát elem zett, s m inthogy a 
M o l n á r  által elem zett víznél sokkal higabbnak találtatott, m eg lehet, hogy más 
időszakban, talán tavaszszal vagy esős időben m eríttetett.

1 l i t e r  vií z b e n :
F a i  s ú ly  
15 5°C . N a2C O s N a C l t ix  m a r a d é k

Palicsi-tó Szabadka m ellett (Molnár, 185b.) 1-0064 3-1209 J-240S 5-237
Ugyanaz ( H a u e r  K á r o l y , 185b.) . . .  ^(PC . 1 0 0 2 1-2303 0-5724 2-2153
Zómbori Ivanacska Bara ( P e t r o v i t s ) 1885.

őszszel 1-0065 34 4 7 b 0-9536 6-52
—  Fehér mocsár | P e t r o v i t s , 1 -0020 2-1746 0-3978 2-84
N.-m ileticsi új fürdő ( i88b  nyáron 10021 — 0-3978 2-62
Bajsai Keréktó, P. 188b őszszel . . . 1-0050 1-6960 0-7546 3-76
Gyurgyévói Dévény, P. 1885 őszszel . . 10060 3-6598 1-3572 6-38
Zsablyai Kopovo, P. « « 10009 0-5039 0-3276 1-36
— Belilo, P. 1885. őszszel . .. — ■— 0-1989 1-02
Melenczei Ruszanda, Bánság ( S c h n e i d e r ,

1866) . . .  ... . . .  ..................... . . . — 1-976 1-893 6-276
Halasi Halastó, P. 1886 tavaszszal — 0-9282 0-1895 1*14

P e t r o v i t s  kimutatta továbbá a NaaSO4-et, a glaubersót is, és m eghatározta
több mocsárban m ennyiségileg a kénsavat.

Míg M o l n á r  a Palicsi-tó vizében csak 0-051 gr. SCR-mat és
H a u e r 0-0539'f: gr. « talált, addig
P e t r o v i t s  az Ivanacska barában 0-789 gr.

a Dévényben . . .  . . . 0-127 gr.
S c h n e i d e r  pedig a Ruszandában 1-133 gr. « m utatott ki.

* 0 956 s. r. Na2S04-ből számítva.
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A szóda keletkezésére nézve kifejti, liogy az Alföld homokjában sok a labra- 
dorit (kovasavas natrium-, calcium-, aluminiumvegyület), a melynek szétbomlásá
ból a szénsav hozzájárulásával szénsavas natrium, azaz szóda egyrészt, másrészt 
pedig szénsavas mész keletkezik, mely utóbbi az Alföld talajában néha vastagabb 
telepekben is gyűlik meg. A szóda azonban nem marad soká eredeti képződésének 
helyén, hanem belekerül a vízzel a tavakba, a hol a sós oldat elpárolgás folytán 
concentrálódik. A konyhasót, mint az egykori tenger maradványát, «mindenütt» 
feltételezi.

Erre nézve megjegyzem, hogy ezt a hypothesist már sokkal régebben 
kimondotta dr. Szabó J ózsef (Vorkommen und Gewinnung des Salpeters in 
Ungarn, Jahrbuch der k. k. geol. Eeichsanstalt, Wien, 1850. 1. évf. 331. lap), hogy 
a szóda keletkezik a szénsavas meszet feloldott víz hatásából a talajban jelenlévő 
nátronsilikátokra. A szóda keletkezése tehát valóságos contact-képződménynek 
nevezhető a mészkő és a nátronsilikátok között. Hasonlóképen nyilatkozik egy 
későbbi munkájában (Heves- és Külső-Szolnokmegye leirása. Eger, 1868. p. 142.): 
«s alig szenved kétséget, hogy e rossz talajnem (a fehér iszaptalaj) a Rhyolith-tufa 
legfinomabb iszapja, mely aztán a Tisza mentében a legnagyobb mélyedményben 
szétterjedt és a székes képződésnél főszerepet visel.»

Dr. Szabó JózsEF-en kívül többen is foglalkoztak a magyar szódavidékekkel, 
de ezen a helyen pusztán csak Kvassay Jenő munkájára utalok: Über die Nátron
und Székboden im ungarischen Tieflande, Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt 
1876. XXVI. p. 427—446., melynek utolsó lapján e tárgyra vonatkozólag nagy 
gonddal harmincz eredeti értekezés van felsorolva 1770—1875-ig. Kvassay elveti 
az előbbi hypothesist, hanem inkább hajlandó a nátront kősótömzsök kilugzásából 
származtatni. Kvassay magyarázatát a szereplő alkatrészek cserebomlását illetőleg 
helyreigazította dr. W artha V incze (Földtani Közlöny. 1877. VH. köt. 101. lap) 
és W artha idézett előadása kapcsán S zabó újból előadja (Ibidem 103. lap), hogy 
a széksó, nevezetesen Dorozsma vidékén az ott «valóságos réteg alakjában töme
gesen előforduló földpátokból származik.» Ugyanezt a hypothesist mint «nagyon 
valószínűt» (504. 1.) találjuk Szabó ásványtanának 3-ik kiadásában a 234. lapon is 
azon módosítással, hogy míg régebben az Alföldön található mészkőpadokat a 
szódaképződés egyik előzményének tételezte fel, addig később (1875) azokat 
a szódaképződés folyamatának egyik eredményének tartja, ásványtanának 
234. lapján mondván: «A szénsavas víz kihúzza a meszet és a nátront (a mész- 
nátron-földpátokból) amavval mészkövet képezvén, mi közel a képződési helyhez 
lerakodik s Czeglédtől kezdve Szabadkáig követhető ; míg a könnyen oldódó szén
savas nátron a vízzel tovább foly s a szikkasztó szelek hatása következtében a felü
leten kivirágzik.»

Van azonban a dolognak újabb harmadik magyarázata is, m ely a SzABÓ-féle 
hypotliesistől csak abban különbözik, hogy szélesebb körű.

Alföldeken a talaj sótartalma, miként ezt br. Richthofen (Führer f. For
schungsreisende, Berlin, 1886. p. 119.) más continentalis vidékekről megjegyzi, az 
által is keletkezhetik, hogy a stagnáló, vagy csak csekély mozgásban lévő talajvíz 
elpárolgása nagyobb, mint lefolyása, minek következtében a folyók által csekély 
mennyiségekben lehozott sók idővel többé-kevésbbé felszaporodnak. Nálunk a 
Duna és a Tisza hozza magával e sókat, a Duna vize pl. B alló Mátyás vizsgálatai
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szerint egy liter vízben összesen 0-14—0-26 gr. fix maradékot tartalmaz, a melyben 
szénsav és kénsavsók az uralkodók. A mint e két folyó az Alföldet eléri, behatol 
vize ennek laza talajába, a melyben a capillaritás folytán fölfelé hatol, és a felüle
ten folyton és gyorsan párolog. A nehezen oldódó sók nagyrészt lerakodnak, míg 
a könnyebben oldódó alkaliasók felszaporodnak, minek következménye az, hogy a 
külvíz a legtöbb helyen feltűnően alkalisós ízű. Ha már most a talajvíz egyes 
kis zárt medenczékbe jut, a melyekből vagy nincsen, vagy csak nagy vízállás mel
lett van lefolyás, akkor itt most ismét a túlnyomó elpárolgás által még concen- 
tráltabb oldatok jönnek létre s ezek Alföldünk sós mocsarai. Érdekes volna ezen 
irányban beható kutatásokat tenni.1

A másik pont, mely P etrovits úr értekezéseiben kifogás alá eshet, a Telecska 
és a titeli löszplateau keletkezésének magyarázata. P etrovits úr ugyanis azon 
nézetben van, hogy a bácskai löszplateau ab initio, azaz a lösz képződésének ideje 
óta, mai alakjával bírt volna. Ez a feltevés az atmospliáriliáknak, az eső és szél
nek csak igen szűk határok közé szorított partiális működését tételezné fel, a 
melynek eredménye a pest- és bácsmegyei homoktengerből kiemelkedő löszsziget, 
a Telecska lett volna.

A lösznek nem ez a természete; ez a képlet a síkságban, üol semmi akadály 
nem áll útjában, szigetképzésre nem mutat hajlamot és ott, a hol e képlet tényleg 
meg van szakítva, a geológiai kutatás rendesen ki is mutatja az utóbb működött 
erosió hatását.

Alföldünkkel ugyan még nem foglalkozott a rendszeres geológiai felvétel, de 
azért még sem vagyunk egészen hiányában olyan kutatásoknak és geológiai nyi
latkozatoknak, melyek e tárgyat, t. i. Alföldünk egykori összefüggő lösztakaróját 
ne érintenék.

A Duna két partjának gondos tanulmányozása arra a meggyőződésre jut- 
tattatta Szabó,2 P eters,3 budapesti és Suess 4 bécsi tanárokat és geológusokat, 
hogy kivált budapest-újvidéki szakaszában a Duna mindig a jobb partját mossa, 
jobbparti magas löszfalát folyton lerombolja, a bal partjától ellenben lassacskán 
távozik, alacsony alluviumot hagyván maga után. A Duna ugyanis par excellence 
hódol a BAER-féle törvénynek, s az, a mit P eters említett munkájában a 359-ik 
lapon elmond, majdnem a bizonyosság jellegével bír és legjobban fejezi ki a neve
zett három tanár nézetét:

«Donau und Theiss stehen zu einander überhaupt in einem eigenthümlichen 
entwicklungsgeschichtlichen Verliältniss. Dass erstere bereits in früheren postdiluvialen 
Zeiten mit allmähliger Hinwegräumung der grossen mittelungarischen Lösztafel von 
einem Durchlässe aus, etwa zwischen Pest und Szolnok, angefangen habe, ihren 
Lauf aus der südöstlichen in die rechtwinkelig geknickte Linie umzuwenden, die sie 
jetzt einnimmt, dass sie einst im unteren Theissbett floss, und in ihrem Vorrücken 
nach rechts stets wieder ihre dortigen Nebenflüsse absorbirte, möchte wohl niemand 
bezweifeln, der das Land und seine Gewässer zuerst in der Natur, dann auf guten 
Karten betrachtet. Ebenso lässt sich mit Gewissheit Vorhersagen, dass sie dereinst

1 Hogy a már másodlagos fekvőhelyen lévő és erősen decomponált" tufák szin
tén szolgáltatják e sókat, az kétséget alig szenved.

2 S z a b ó  J ó z s e f , Egy continentális emelkedés- és sülyedésről Európa délkeleti 
részén. A magy. tud. Akadémia évkönyve X. kötetének VI. darabja, Pest, 1862.

3 E d u r d  S u e s s , Der Boden der Stadt Wien. Eine geologische Studie, Wien, 1862.
K a r l  F e r d in a n d  P e t e r s , Die Donau und ihr Gebiet. Eine geologische Skizze.

Leipzig, 1866.
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bi-; an die Vorposten der Fünfkirchner Gebirgsgruppe vorrücken, endlich das Bett 
der Drau erreichen wird, deren Stoss sie noch jetzt eine Strecke weit vorschiebt, 
endlich, vereint mit der südwärts andringenden Drau, die untere Save, mit der sie 
den Fels von Belgrad als halbinselartigen Vorsprung von der serbischen Stufe los- 
meisseln und dem Avalaberge näher treten wird. Dies wird geschehen und jenes ist 
geschehen, und wer das Vollendete schaut, der wird sich bewusst des riesigen Maass- 
stabes der Veränderungen in der postdiluvialen, in unserer Aera.»

Ebből kifolyólag pedig a Telecskát és a titeli plateaut nem tarthatjuk egyéb
nek, mint az egykoron összefüggött nagy alföldi lösztakaró kicsiny maradványai
nak, vagyis a régi Duna karjai által körülzárt, de áramlatai által le nem rombolt 
szigeteinek.

Eltekintve ezen csekély megjegyzéseinktől őszintén üdvözöljük P etrovits 
imát hasznos és beható detail-munkálkodásában és örömmel várjuk további észle
leteinek közzétételét. Dr. Schafarzik F erencz.

(7.) Szjlasi .Jakab : A Balaton-víz chemiai elemzése. (Math, és term. tud. 
értesítő. Kiadja a rnagy. tud. Akadémia, 1887. április. Y. köt. 7. füzet 
200. lapon.)
Szilasi úr a vizet Fülöpnél merítette a zalai oldalon.
A víz alkalicitása 5*2 franczia fok, azaz 100 ke. víz neutralizására 1*04 köb- 

czentiméter tized normál sav volt szükséges.
A mész- és magnéziasók leválasztására 5*4 ke. tizednormál lúg használtatott, 

mi 5-tel szorozva (mert J ke. tized normál lúgnak 5 mgr. CaCCh felel meg) a víz 
összes keménységét adja, azaz =  27.

A Balaton vizének fajsúlya 15° C. mellett 1*0007.
100,000 s. r. vízben a következő alkatrészeket találta:

Kovasav SiO., ... ... 0*50 súlyrész
mészoxyd CaO... ... 5*80 «
tnagnéziaoxyd MgO ... ... 6*88 «
n itronoxvd Na./) 2*95 «
kaliumoxyd K.,0 ... ... 1*21 «
kénsav SOa ... ... 3*64 «
kötött szénsav C02 ... ... 11*88 «
chlor Cl ... .... 0*86 «

összeg ___ 33*57 súlyrész.
A ritkábban előforduló alkatrészekre, kevés víz állván rendelkezésére (! ?), 

nem volt tekintettel.
Ellenőrzésképen az összes fix maradékot újból meghatározván, 100,000 súly

részben 33*60 súlyrészt nyert.
A fent kimutatott alkotó részeket a szokásos módon sókká átszámítva van

100,000 súlyrész vízben :
Szénsavas magnézia MgCO3 ... ... 14*45 súlyrész
szénsavas mész CaCO.... ... 9*81 «
kénsavas mész CaS()\ 0*75 «
kénsavas kálium K..SOt ... .... 2*24 «
kénsavas nátrium Na2SOt ... ... 3*88 «
kovasavas nátrium Na.SiO. ... 1*02 «
chlornátrium NaCl ' ... ... 1*42 ((

összesen ___ ... 33*57 súlyrész.
- (198)
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A genfi, zürichi és gmundeni tavak vizeinél a Balaton vize jóval concentrál- 
tabb, a mennyiben ezekben az összes fix maradék csak 12-80, 14-06, illetőleg 
15-002 súlyrész 100,000 síyrész vízben.

A mi Szilasi úrnak azt az állítását illeti, hogy eddigelé tudtával a Balaton 
vize még nem analysaltatott, az részéről erős tévedés, a mennyiben két érdemes 
chemikustól is bírunk analysiseket. Az egyik Sigmund volt 1837-ben, a másik 
Preysz 1863-ban, a kik a Balaton vizét mennyilegesen elemezték. Kívülök, de úgy 
látszik, csak minőlegesen, még Schuster tanár foglalkozott a Balaton vizével.

Hogy Sigmund régibb elemzését elhanyagolta, azt még elnézhetnők, de hogy 
nem ismeri és nem idézi Preysz analysisét, mely a magyar tudományos Akadémia. 
kiadványaiban jelent meg (A  Balaton vizének elemzése, Preysz Móricz-tói. Magy. 
akadémiai Értesítő IY. kötet, Pest 1863. a 355—372. lapokon) s a mely sokkal 
behatóbban és részletesebben foglalkozik a Balaton vizével, mint ő maga, azt 
Szilasi úrnak nem lehet megbocsátani.

Ezek szerint Szilasi úr analysise a Balaton vizéről a harmadik.
Szabadjon e három elemzést, a SiGMUND-féle elemzés adatait is grammokra 

és 1000-re átszámítva, egymás mellé állítani, mi nem egészen érdektelen össze
hasonlításokra szolgáltat alkalmat. Talán fölösleges is külön figyelmeztetnem, 
hogy az összehasonlításnál inkább az elemekre, mint a kimutatott sókra fektessük 
a fősúlyt, minthogy a talált elemek csoportosítására nézve az egyes chemikusok 
között mindig vannak eltérések. *

A Balaton tartalmaz 1000 súlyrész vízben:
l. 2.* 3.

Szénsavas natron N a2COs

S ig m u n d  szerint 
1837-ben

P reysz szerint 
1863-ban
0-05617

Szilasi szerint 
1887-ben

szénsavas mész CaC03 0-0306 0-06820 0-0981
szénsavas magnézia MgCO, nvomok 0-10794 0T445
szénsavas vas FeCOa Ő-0007 — —

kénsavas nátrium Na.,SO, 0-0319 — 0-0388
kénsavas kálium K ß O , — 0-00977 0-0224
kénsavas mész CaSOA — 0-00238 0-0075
kénsavas magnézium MgSO. —  . 0-06384 —

natrium chlorid NaCl 0-0013 — 0-0142
magnézium chlorid MgCl2 — 0-01367 —

kovasavas nátrium Na SiO, — — 0-0102
timföld a i 2o 3 0-0058 — ____

timföld és vaséleg A l O ß F e ß  3 — 0-00070 —

kovasav SiO„ — 0-01784 —

szerves anyag 0-0351 0-01820 —
a szilárd alkatrészek összege 0-1054 0-35871 0-3357
szabad szénsav CO2 0-0288 0-10808 —

Főösszeg ... ... 0-1342 " 0*46679 0-3357

* A felsorolt alkató részeken kívül Preysz még a mángán, lithium, ammoniah, 
és a salétromsav nyomait is kimutatta. A következő elemekre azonban negativ ered
ménynyel reagált: Rubidium, caesium, baryum, strontium, brom, jód, fluor, bor 
és foszforsav, összesen tehát ez a kilencz elem és vegyület Preysz szerint a Balaton 
vizében nem foglaltatnak.

Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. (199) 1 ^(199)
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Láthatjuk e táblázatból, hogy e három elemzés közül Pbeysz a legrészlete
sebb. A mi a szilárd alkatrészeket illeti, legtöbbet mutat ki Pbeysz (035871), 
közel ugyanannyit Szilasi (03357—03360) és legkevesebbet Sigmund (0-1054).

Felette érdekesek és becsesek azonban Schusteb és Sigmund megfigyelései 
a Balaton vizére vonatkozólag, a melyeket utóbbi mond el «Füred's Mineral
quellen und der Plattensee» (Pest, 1837) czímű nagy gonddal írt munkájában.

Megemlíti ugyanis, hogy már Schusteb sem tartotta a Balaton vizét egyéb
nek, mint erősen liigított savanyú víznek, mit ő, kísérletek alapján, a maga részé
ről szintén megerősíthet. Az a víz, melyet közel a parthoz merített, a szilárd alkat
részek nagyobb mennyisége mellett, a szénsavat csak alig mutatta nyomokban, 
míg ellenben a tó közepéről, Boglár és Abrahám puszta közt merített víz szilárd 
alkató részekben szegényebb volt, de aránylag több szabad szénsavat tartalmazott.

Sigmund tapasztalatait a rendelkezésünkre álló három elemzés fényesen lát
szik igazolni, mi azonnal szembetűnővé válik, ha minden egyes esetben felemlítjük 
az analysisekliez használt víz merítési helyét.

Sigmund a tó közepéről vette a vizet Boglár és Abrahám puszta közt s fenti 
magyarázatának megfelelően kevés fix maradékot és aránylag sok szénsavat 
talált benne.

Szilasi a zalai parton merítette Fiilöpnél, és elemzése több mint háromszor 
annyi fix maradékot mutat ki, szabad szénsavat pedig semmit.

Pbeysz analysisében ellenben me gvan mind a kettő, a nagyobb fix maradék 
mellett még bőven szabad szénsav is, minek a magyarázata azon körülményben 
rejlik, hogy e vizsgálathoz szükséges vizet Füred mellett, az ottani uszoda leg
szélső partján merítette. Tudjuk ugyanis, hogy a Balaton ezen része a füredi savanyú 
vízforrások legközelebbi szomszédságában van, sőt hogy ezt a vizet magába fel 
is veszi.

Hogy honnan származik ellenben a tó közelién a vízben lévő szabad szénsav, 
holott az Fülöpnél, Szilasi úr szerint, egészen hiányzik és Sigmund szerint is, 
csak alig észlelhető nyomokban van jelen, az még ez idő szerint kiderítve nincsen ; 
de különösen ha Sigmund adatai újabb megerősítést nyernének, nem tartanám 
lehetetlennek, hogy a kimutatott szénsavtartalom esetleg egy a tó fenekén fakadó 
savanyú vízforrásnak volna betudandó.

A ki netán a jövőben a Balaton vizének vizsgálatát tűzné ki maga elé fel
adatúi, annak okvetlenül kell, hogy figyelmét a tó ezen regionális szénsavtartal
mára is kiterjeszsze, valamint kutatnia kell azon okokat is, a melyek ezt a tüne
ményt előidézik.

Minthogy ezen alkalommal az idevágó irodalom egy részét átnéztem, befeje
zésül még a következő helyreigazító megjegyzéseket kívánom tenni.

A fent közölt három analysis közül az első SiGMUND-tól való, miként ez 
saját eredeti munkájából kitűnik (Füred’s Mineralquellen und der Plattensee. 
Pest, 1837.) s csak valami tévedésnek kell tulajdonítanunk, hogy ugyanez az ana
lysis dr. David Wachtel ( Ungarn's Kurorte und Mineralquellen, Oedenburg, 
1859.) és valószínűleg ez utóbbi nyomán dr. Josef F biedbich E ckebt (Hévvíz 
und Balaton, eine balneologische Skizze. Pest, 1864.) munkájában is mint dr. H ellee 
F lóbián elemzése szerepel.

Ép úgy téved dr. Obzovenszky Káboly, balatonfüredi főorvos is, midőn
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munkájában (Balaton-Füred és gyógyhatású. Pest, 1863.) ugyancsak a Sigmund- 
féle analysis számai elé Schuster tanár nevét írja.

Helyesen, tehát Sigmund neve alatt sorolják fel a szóban forgó elemzést:
1. Török József: A két magyar haza elsőrangú gyógyvizei stb. könyvének 

2-ik, 1854-iki kiadásában, még pedig minden számbeli hiba nélkül; továbbá
2. Przemysl’i Lengyel Dániel : Fürdő zsebkönyv. Pest, 1863. czímű munká

jában azon, sajtóhibának betudható tévedéssel, hogy a szénsavas vas ( FeC03)  
mennyiségét OOl helyett 021 szemernek írja.

3. Helyesen tulajdonítja végre a párizsi világkiállítás alkalmából a magyar 
ásvány-földtani kiállításhoz készült és a magyarhoni földtani társulat tagjainak is 
megküldött: «Les eaux minerales de la Hongrie». Budapest, 1878. czímű mun- 
kácskaa szerzői jogot SiGMUND-nak, de az itt felhozott számadatok nem felelnek 
meg az eredeti analysisnek, hanem tévesek, a mennyiben az átszámításnál kettős 
hiba történt. Először is nem vétetett tekintetbe, hogy Sigmund elemzése két 
polgári fontra vonatkozik, hanem csak egy font után történt az átszámítás, a mely 
hibát fokozta továbbá még az a körülmény is, hogy az említett munkácska szer
zője nem használta Sigmund eredeti dolgozatát, hanem hogy L engyel Dániel 
után indúlt, a hol, miként említettem, a szénsavas vas (LeC03) mennyisége hibá
san van többre téve.

A PREYsz-féle analysist dr. Orzovenszky Károly közli fent említett munká
jában (a 116— 11!). lapokon) Preysz eredeti munkája után. Idézve találjuk továbbá 
emez elemzést még dr. Chyzek Kornél, Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei,
S.-A.-Ujhely, 1885. czímű munkájában, a 39-ik lapon. Míg Chyzer csak az újabb 
Balaton-víz analysis közlésére szorítkozik, addig a, «Les eaux minérales de la Hon
grie» füzetke csak a régit tartalmazza, az újabb, t. i. a PREYsz-féle analysist 
pedig nem. Dr. Schafarzik F erencz.

(8.) Dr. Thirring Gusztáv A Fertő és vidéke (Földrajzi Közlemények 
XIV. köt. IX. füzet, 469—508. lapokon.)

Ilyen czím alatt tartott dr. Thirring Gusztáv úr monograpliicus modorban 
előadást a földrajzi társaság ülésén. Előadása a m. földrajzi társulat közlönyében, 
az idézett helyen meg is jelent.

Bármilyen érdekes is különben e czikk, mégis találunk benne, kivált a geoló
giai ismereteinkkel ellenkező olyan állításokat, melyeket megjegyzés nélkül nem 
hagyhatunk.

Mindenekelőtt állítja, hogy a Fertő lehetőleg teljes irodalmát felhasználta, 
de figyelmen kívül hagyott sok, részben fontos munkát, a minőjpl. dr. David 
W achtel, Ungarns Kurorte und Mineralquellen, Oedenburg, 1859.

Dr. Moser Ignácz: Chemische Notizen: Zickerde von Neusiedler See (St.- 
Andrae) Yerhandl. des Vereines für Naturwissenschaften zu Pressburg III. Jahr
gang 1858. I. Heft, p. 68. *

* V. ö. a Fokit. Közlöny 1878. VIII. köt. 269-ik lapján a titkárság kérésével, 
továbbá az 1879. évi IX. kötetben alul a 46-ik lapon Zsigmondy Vilmos alelnök úr 
nyilatkozatával.
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I ukoyits : Über die Niveauverhältnisse des Neusiedler See’s Ibidem régi soro
zat V., VH., YIII. kötetében.

Aschekson P .: Die Austrocknung des Neusiedler Sees. Berlin, Zeitschrift für 
Erdkunde. Bd. 19. p. 278.

Stürzenbaum József : Mosonymegyében eszközölt geológiai fölvétel 1878. 
Földt. Közlöny. 1879. p. 111. és

H ugo H. H itschmann, magyar-óvári tanár értekezése (1856): Eine Excur
sion um den Neusiedlersee. (Oesterreichische botanische Zeitschrift, Wien. VTTT, 
Jahrgang, 1858. p. 221.), mely utóbbi kettő, kivált a Hanságra szolgáltat érdekes 
adatokat stb.

Csak mellesleg említem továbbá, hogy a Fertő faunájával és flórájával alaposab
ban kellett volna foglalkoznia és a népies elnevezések mellett a latin nomenclatu- 
rát is használnia. Kifejezései nem szabatosak, mi által olykor ellenkezésbe jön a 
tényekkel: «S minthogy (a Fertő) vize oly sekély (átlag 4—5 m.), a szél könnyen 
felkavarja vizét és ilyenkor a habok oly magasra csapnak fel stb.» Fordítva áll a 
dolog ; minél sekélyebb a víz, annál jelentéktelenebbek a hullámok. — A nép közt 
elterjedt téves nézeteket nem igazítja helyre : «ha a hideg fokozódik, a jég gyak
ran mennydörgésszerű robajjal megreped s ekkor 3—4 km.-nyi hosszii repedések 
(Eiszarren) jönnek létre, melyekről a nép azt tartja, hogy a víz alatt fakadó meleg 
forrásoktól erednek, melyek a víz teljes befagyását meghiúsítják». Kérdem: csak
ugyan léteznek-e a tó fenekén meleg források, és egyáltalában igaza van-e a 
népnek ?*

Áttérek azonban most azon pontokra, melyek inkább a geológia körébe
esnek.

A 475-ik és a következő lapokon Thirring azt a kérdést kutatja, váj
jon létezett-e már a Fertő a történeti ó-korban ? Az irodalomban némelyek 
állították, mások meg «tagadták a Fertő létezését a rómaiak idejében». S ezután 
így folytatja: «Ez a kérdés ma már végleg el van döntve ama híres kőkorbeli lele
tek által, melyeket gróf S zéchenyi B éla 1874-ben a tó kiszáradt medrének déli 
széléhez közel Boz és Hidegség közelében felfedezett. A leletek kétségtelenné tet
ték, hogy a tó környéke már az újabb (neolitos) kőkorban lakva volt, s habár czö- 
löpépítmények nyomaira akadni nem lehetett, mégis valószínű, hogy ilyenek e 
helyen hajdan léteztek: (Idézi gróf W urmbrandt-ot, de ugyanezt állította 
gróf Széchenyi B éla is. Ref.) A tó tehát már a rómaiaknál sokkal régibb időben 
létezett.»

Nagyon sajnálom, de ennek a conclusiónak a helyességét ezen előadás alap
ján nem fogadhatom el. Hogy egy kőkorszaki lelet épen egy nagy tónak a 
létezését tételezze fel, nem következik szükségképen. Mért nem lehetett azon a 
helyen egy kis forrás vagy folyócska, a melynek partjai mellé meghúzódott a 
kőkorszaki ember ?

Gróf Széchenyi B éla csak azt mondja, hogy «e leletek elégséges bizonyíté
kul szolgálnak arra, hogy ezen a földrészen is emberek laktak azon időben, mely
ről a történelem hallgat» ; más helyen pedig így nyilatkozik: «ha — mondom — *

* Időközben megjelent egy érdekes czikk «a balatoni rianás» czíme alatt, 
Szily Kálmán-tói. Term. Közlöny 1888. XX. kötet, 29. lap.
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ezen körülmények (kedvező helyszíni viszonyok egybevetve a lelet részleteivel) 
mind összetalálkoznak : úgy magától érthetőleg azon következtetésre kell jutnom, 
hogy hajdan a Fertő tavában is czölöpépítmények voltak». A czölöpépítmények 
létezését gróf W ürmbrandt is valószínűnek tartja, de a két szerző egyikének esze- 
ágában sem volt, hogy a kőkorszaki tárgyakból a tó létezésére visszakövetkeztes
sen. Ha csupán csak a kőkorszaki leletre támaszkodhatnánk, valóban felette 
bizonytalan volna ismeretünk a tó egykori létezését illetőleg. De ha e két főúri 
szerző mégis czölöpépítményeket tételez fel azon a helyen, a hol a kőtárgyak talál
tattak, azt a tó létezésének biztos tudatában tették, mit nem meríthettek másból, 
mint az egész vidék configurátiójából és a geológiai viszonyokból.

A Fertő nem egyéb, mint a neogén tenger mélyedményének egyik 
relictuma.

A pannoniai emelet rétegei azok, melyek a Fertőt az északi oldalán meg
kerülik és DK-i irányban egészen Barátfaluig (Mönchhof) és Féltoronyig (Halb- 
thurm) lenyúlnak és továbbá hasonlóképen a déli oldalán is beszegélyzik, Sopron 
környékétől Széplakig és Fertő-Szt-Miklósig elhúzódva. Nyugati oldalán a panno
niai rétegek a Vulka völgyébe nyúlnak föl, mely hajdan az medenczének egyik 
magasabban fekvő öblét, helyesebben mondva csatornáját képezte, mely a Lajta 
és a Rozália hegységek közt átvezetett a bécsi medenczébe. Kelet felé a pannoniai 
rétegek eltűnnek a diluviális kavics és részben lösz, továbbá az alluviális lerako
dások egész sorozata alatt, hogy csak a kismagvarországi medencze DK-i szélén, 
a Rábán túl bukkjanak ismét a felszínre.

Magyarország eme kis medenczéjének emelkedése alkalmával legelőször is 
a magasabban fekvő, illetőleg a sekélyebb részek, a minő pl. a mai Vulka völgyé 
is, váltak szárazfölddé ; továbbá azok a részek, a melyeken a diluviális és alluviális 
képletek lerakodásai oly vastagságot értek el, hogy felső színük az uralkodó víz- 
niveaunál magasabb volt. Ilyen az egész középrésze a kis magyar medenczének a 
Rába és a Fertő közt (Csorna környéke). Magában a Fertőben is vannak ugyan 
hasonló területek, a melyeken kavicslerakodások borítják a pannoniai rétegek 
képezte tófeneket, de itt nagyobb lévén a mélység, azok ugyanazon idő alatt egy- 
magok nem voltak képesek arra, hogy e depressiót a víz niveaujáig teljesen meg
töltsék. E feltöltés munkáját folytatják a jelenkorban a tóba szakadó vizek kavics 
és iszapbehordása által, de ezenkívül talán még sokszorta nagyobb és kiadóbb 
mérvben a vegetatió, mely hatalmas turfatelepeket létesít. Röviden ez a Fertőnek 
hiteles története,'a mint azt a geológia diktálja, és ezen az alapon mindnyájan szí
vesen elhiszszük, hogy a tó már a. rómaiak korszakát megelőzőleg is létezett.

Áttérek ezek után a Fertő vizének analysisére.
Szerző két analysist czitál. Átveszi ugyanis Török József : A két magyar 

haza elsőrangii gyógyvizei stb. munkájának 1840-ben Debreczenben megjelent első 
kiadásából és híven reprodukálja ugyanazokkal a sajtóhibákkal, melyek ott is meg
vannak. —- «Egy font vízben van», -—• de minő fontban? polgári vagy pedig a 
gyógyszerésziben? Kis fáradsággal ugyan e munka második kiadásában (1859) 
megtalálhatta volna, hogy az elemzések egy polgári fontra, tehát 32 lat vízre 
vonatkoznak. Még kevésbbé tűnt fel szerzőnek az, hogy az alkatrészek valóságos 
összege merőben eltér az alul kimutatott összegektől. De a legkülönösebb mégis 
csak az, hogy nem tartotta érdemesnek az idézett két analysist átszámítani.
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Török J özsef akkoriban írhato tt még fontokban és szemerekben, mi azonban 
1886-ban, a mikor a m éterrendszert m ár teljesen adoptáltuk, sokkal inkább meg
érte ttük  volna, ha gramm okban beszél.*

Török J ózsef em lített m unkája két kiadásának, továbbá W achtel Dávid 
m unkájának egymással való összehasonlításból kitűnik, hogy Török m unkájában 
a következő adatok szedettek h ibásan :

1. A z e le m z é se k  e r e d m é n y e i, m ik é n t  ez T örök 2 - ik  k ia d á sá b ó l és W achtel. 
m u n k á já b ó l k itű n ik , a 3 2  la to s  p o lg á r i fo n tr a  v o n a tk o z n a k .

2. Török második kiadásának és W achtel m unkájának tanúsága szerint, 
Török első kiadásában hamis az első analysisben (Sigmund ?) a szénsavas mész- 
oxyd és a timföld mennyisége :

CaCÜ3 ... ... 1 • 165 szemei* helyett olvasandó 0T65 szemer
AhOa_ ___ 1-120 « « « 0-120 «

Ezen rektifikálás után az alkató részek összege csakugyan 9-530 szemer.
3. W achtel D ávid munkájának tanúsága szerint téves Török I. és II. kiadá

saiban a második analysis (W ürtzler ?) első tétele, a kénsavas nátron meny- 
nyisége.

Na»SO* —, ___ 2-4-208 szemer helyett olvasandó 1 "4 208 szemer.
Ha ezt ily módon kiigazítjuk, itt is helyesnek mutatkozik a kimutatott 

főösszeg 8-64-00 szemer.
4-. Török József II. kiadása és W achtel m unkája szerint W urtzler V ilmos, 

gyógyszerész 1830-ban elemezte a F ertő  vízét, dr. Sigmund K. L ajos tanár pedig 
1835-ben s nagyon valószínű, hogy "W.ACHTEL-nek van igaza, midőn az első analy- 
sist (9*530 szemernyi összeggel) WüRTZLER-nek tulajdonítja, a másodikat 
(8-64-00szem. összeggel) pedig SiGMUND-nak. Török alighanem felcserélte e két nevet.

Érdemesnek tartottam a szóban forgó két Fertővíz analysist a hibák kiiga
zítása után grammokra és 1000 részre átszámítani.

1000 gramm vízben van:
W ürtzler (?) s z e r in t : Sigmund (?)szerint:

Na»Cl . . .  ... ... ... ... 0-130 gramm 0-146 gramm
CaCh... ... ... ... ... 0-011 « 0-003 «
MgCh ... ... ... ... ... 0-029 « 0-018
Na*CO* ... . . .  . . . 0-530 (( 00T"

C'aCO3 . . .  . . .  . . .  _I_ 0-021 (( 0"027 «
MgCOs . . .  . . .  . . .  . . . 0-236 « 0-182 «
N a z S O * —. 0-235 « 0*185 «
AI2O 3 0-016 « —  «
S i O z 0-003 (( 0-031
Szerves anyag . . .  ___ ___ 0-029 « ----- ((
Veszteség ___ . . .  .... . . . — « 0-049
A szilárd alkató részek összege 1-240 1gramm 1125 gramm.

* Ugyanez áll a Balfi-forrás elemzéséről, melynek átszámított eredményeit a 
«Les eaux minérales de la Hongrie» czímű munkácska (Budapest, 1878.) IV-ik sza

kaszában megtalálhatta volna.
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Látni ezen eredményekből, hogy a Fertő vize szilárd sói közt uralkodó a 
sziksó, utána következik a szénsavas magnézia meg a glaubersó, s csak azután a 
konyhasó, míg a többi alkató részek jóformán csak nyomokban vannak jelen. Ezek 
szerint a Fertő vizét a gyengébb sziksós-glaubersós vizekhez számíthatjuk ; sajnos 
azonban, hogy a kiszáradása után újból megtelt tó vizének líjabb elemzését nem 
bírjuk.

Végre van még egy pont, melyben szerző a geológia ellen vét.
A 487. lapon ugyanis a következőket olvassuk:
«Fehéregyházától délre azonban a hegykoszorú, mely a Fertőt nyugat felől 

bekeríti, megszakad; mintegy 2 km. széles völgy nyílik itt a Fertőre, melyen egy 
kis folyócska, a Vulka hömpölyög a tó felé. Kétségtelen, hogy a folyó erővel tört 
magának utat a hajdan összefüggő hegylánczon át, ez által elkülönítve a Lajta- 
hegységet a fertő melléki vagy ruszti hegyláncztól, mely geológiai viszonyaira nézve 
teljesen megegyezik az előbbivel. Eme fertőmelléki hegyláncz, vagy jobban mondva 
dombsor, tehát a Vulka áttörésétől kezdve, azaz Sércz községtől egészen a tó leg
délibb széléig kíséri a Fertőt» stb. és valamivel lejebb :

«A hegyláncz Sércznél emelkedik fel azon lapályból, melyet a Vulka 
folyócska alkotott, utat törve a hegységen át a Fertő felé», stb.

Ezeket olvasva, semmi kétség nem támadhat bennünk az iránt, hogy szerző 
a Vulka síkságát optima forma erosiói völgynek ne tartsa, mi azonban, miként 
azonnal látni fogjuk, téves felfogás.

Erről a vidékről bírjuk T. Roth L ajos szépen részletezett földtani felvéte
lét * és azonfelül még a «magyarázatot is hozzá, melyet szerző is lapozgatott 
ugyan, de minden közelebbi megokolás nélkül épen ellenkező értelemben fölhasz
nált. T. Roth L ajos két munkájából kitűnik ugyanis, hogy ez a vidék a mediterrán 
kortól kezdve a pannoniai idők végéig egy oly csatorna volt, melyen át a bécsi és 
a kis magyar medencze tengeroi egymással közlekedtek. A Lajta-hegység, meg a 
ruszti vonulat egyes kiípjai pedig szigetcsoportot képeztek. A Lajta- és a Rozália- 
hegység közti széles csatorna (14—15 km.), egy régi depressió, a melyben egy
másután a mediterrán, a szármát és végre a pannoniai emelet rétegei üleped
tek le.

Ezeket a viszonyokat T. Roth L ajos tanulságos profilban is bemutatta 
(1. a magyarázathoz csatolt I. táblát), a mely világosan előtünteti, hogy a panno
niai emelet fölött a völgy legmélyebb vonala mentén diluviális lerakodások foglal
nak helyet, a melyekben a többi patakon kívül a Vulka nevű szerény folyócskának 
a medrét is látjuk. Még annyira sem mélyítette azt magának ki, hogy Vulka- 
Pordánytól egészen a tóig medrében egyetlen egy ponton még csak a pannoniai 
emelet rétegei sem bukkannak a felszínre. Tehát még csak gondolatban sem tehet
jük fel, hogy a Vulka völgye erosiói völgy, hisz ez esetben mélyen bevágódottnak 
kellene lennie ; meredek magas partjain az említett rétegeket egymás fölé helyezve 
kellene látnunk, magának a folyónak pedig a sorozat egyik régibb tagját kellene 
mosnia. De hát a Vulka nem mélyíti, hanem inkább feltölti a medrét, hisz maga

* Kis-Márton vidéke, 1:14000, special lapon, kapható Kilián Frigyes könyv- 
kereskedésében.
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Thirring úr is leírja a 495-ik lapon, hogy deltát épít a tóba «bármilyen csekély 
legyen is a folyó, deltáját folyton növeli s mindinkább beljebb tolja a Fertőbe».

A Vulka völgye tehát nem erosiói völgy, hanem régi tengerfenék, egy tek- 
nőszerű depressió.

És szerzőnek ezt a depressiót annál nagyobb figyelemre kellett volna mél
tatnia, minthogy az újabb alpin irodalomban azt a véleményt is hallottuk, hogy 
épen ez a völgy képezné az Alpok határát a Kárpátok felé.

Mivel a Rozália- és a Lajta-hegységek, a hamburgi csoport meg a pozsonyi 
Kis-Kárpátok geológiai szempontból hasonló szerkezetűek és így nem igen nyújta
nak éles geológiai határt az Alpok és a Kárpátok közt, Neumann K ároly jeles érte
kezésében a Kárpátoknak az Alpokétól eltérő csapásirányára fekteti a fősúlyt, s 
ennélfogva, minthogy a Rozália-hegységet, a stájer Alpokkal való oly szoros össze
függésénél fogva ez utóbbiaktól elkülöníteni nem lehet, épen a Vulka depressió- 
ját tekinti a megváltozott csapású Kárpátok kiindulási pontjáúl.

A mi a munka többi részét illeti, szívesen elismerjük, hogy eltekintve a fel
soroltaktól, élvezetes olvasmányt nyújt. A tó 1866—68. közt történt kiszáradásával 
beható részletességgel foglalkozik, a mit csak helyeselhetünk.

Dr. Schafa r z ik  F eeencz.

(9.) Nendtvich Károly : A Beregm,egyében lévő bilasoviczi Irma-forrás 
ásványvizének vegyelemzése. (Értek, a term. tud. kör. Kiadja am . tud. 
Akadémia 1885. XV. kötet. 11. sz.)

Ez ásványvíz gr. Schönborn Ervin munkácsi és szt-miklósi uradalmához 
tartozik, melynek igazgatója jól eldugaszolt üvegekben mintegy 20 liternyi víz 
mennyiséget küldött szerzőhöz vegyelemzés végett. Szerző maga nem lévén a víz 
beszerzésénél, a forrásból és környékén kitóduló gázokat meg nem vizsgálhatta, 
sem a víz hőmérsékét, sem a szabad szénsavat meg nem határozhatta ; továbbá a 
fentebbi csekély vízmennyiségnél fogva az ásványvizekben igen kis mennyiségben 
előfordulni szokott alkató részekre szintén nem terjeszkedhetett ki.

A víz eleinte savanyús, azután kissé égvényes és sósízű. Fajsúlya 1'00527.
Minőségileg kali, natron, mész, magnesia, vasoxydul, kénsav, szénsav, chlor, 

foszforsav és borsav lett kimutatva.
A víz alkata a mennyiségi elemzés szerint következő :

1000,0000 súly
részben.

Kénsavas kálium K2 SOt ... ... ... ... ... 0'00374
Chlorkalium KCl ... ... ... ... ... ... 0'08204
Chlornatrium Na Cl ... ... ... ... ... ... 0'09624
Kétszeres szénsavas natrium Na2 C2 0 B ... 5'00940

« « calcium Ca C2 O. ... ... 0'45700
« « magnesium Mg C„ 0 5 ... 0'06850
« « vasoxydul Fe C2 Or.__ ... 0‘01390

A tűzálló alkató részek összege ... ... 5'73082

:: Zeitschrift des deutschen und österreichischen Alpenvereines. Bd XIII. Jahr
gang 1882. p. 223—225.
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A foszforsav és borsav megmérhetlen kis mennyiségénél fogva nem volt 
meghatározható.

Szerző e vizet kiváló mennyiségű szénsavas nátron-tartalmánál fogva az 
égvényes savanyií vizek közé, még pedig, miután a szabad és félig kötött szén
sav a víz égvényes hatását nagy mértékben csökkenti, a szelid égvényes savanyú 
vizek közé sorolja. A mi alkalmazását illeti, azt szerző részint hasonló vegyalkotá- 
sából, részint hasonló alkotású vizek összehasonlításából Ítéli meg s miután vegy- 
alkata szerint leginkább a gleichenbergi és seltersi ásványvizekhez hasonlít, azért 
ugyanazon bántalmakban is, t. i. katarrhalis bántalmakban lesz alkalmazható.

L oczka József.

(10.) Scherfel V. Aurél : A  tátrafűredi Hygiea-forrás v egy elemzése. (Értek, 
a term. tud. köréből. Kiadja a m. tnd. Akad. XV. köt. 4. sz. 1885.)
E forrásra 1883. évben egy hegylejtőn történt ásatás alkalmával akadtak. 

Naponkint hetvenkét hektoliter vizet szolgáltat; hőmérséke 1884. évi nov. 7-én 
+  8*8 °C léghőmérséknél +  6*8 °C volt.

A víz színtelen tiszta és szagtalan. íze nagyon kellemes, savanyús, erősen 
csípős és üdítő ; hosszú állás után a kiváló vasoxyd kis opalizalást idéz elő. 

Fajsúlya +  14 °C.-nál =  1 -000409.
Minőlegesen a következő alkató részek lettek kimutatva : Kali, natron, mész, 

magnesia, aluminiumoxyd, vasoxydul, kénsav, szénsav, foszforsav, kovasav, chlor.

A mennyileges elemzés eredményének összeállítása :

a) A szénsavsókat egyszerű carbonatok- 
nak számítva:

100,000 s. r. vízben.
Kénsavas kali ... ... 0*455955
Kénsavas natron ... ... 0*052063
Chlornatrium ... ... ... 0*065272
Foszforsavas natron ... 0*027294
Szénsavas natron ... ... 1*094331
Szénsavas mész ... ... 1*133333

« magnesia ... 0*302696 
Foszforsavas aluminiumoxyd 0*045833 
Szénsavas vasoxydul ... 1*347291
Kovasav ... ... ... ... 3*391666
A szilárd alkatrészek összege =  7*915734 
Félig kötött szénsav ... 1*622171
Egészen szabad szénsav 266*577829 
Valamennyi alkatrész

összege ... ... =  276*115734

b)  A szénsavsókat vízmentes biearbona- 
toknak számítva:

100,000 s. r. vízben.
Kénsavas kali ... ... ... 0*455955
Kénsavas natron ... ... 0*052063
Chlornatrium ... ... ... 0*065272
Foszforsavas natron ... 0*027294
Ketted szénsavas natron ... 1*548239

« « mész ... 1*632000
« « magnesia.. 0*461251

Foszforsavas aluminiumoxyd 0*045833 
Ketted szénsavas vasoxydul 1 *858332 
Kovasav ... ... ... ... 3*391666
A szilárd alkatrészek összege =  9*537905 
Egészen szabad szénsav 266*577829

Valamennyi alkatrész
összege ... ... =  276*115734

A szénsav mennyiségét a forrásvíz +  6*8 °C. hőmérséklete =  760 mm. baro
méter állás mellett térfogatban kifejezve

a) At. egészen szabad szénsav: 10 >0 k. c. vízben 1380*80 k. c.
b) A szabad és félig kötött szénsav : 1000 k. c. vízben 1389*25 k. c.
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Szerző által elemzett tátrafüredi források összehasonlító táblázata.

Hygiea-forrás
elemeztetett
1884-ben.

Castor-forrás
elemeztetett
1873-ban.

Pollux-forrás
elemeztetett

1873-ban.
Csáky-forrás
elemeztetett

1855-ben.

Hőmérsék 
Faj súly

+6'8° C.
1 000409,

+ 14"3° C-nál
+7-2° C, 
1-00048.

+ 15° C-nál
+(5'8° C. 
1-000525, 

-(-15° C-nál
+6-8° C. 
1-00036, 

+10° C-nál

Alkatrészek 100,000 s. r. 
vízben

100,000 s. r. 
vízben

100,000 s. r.
vízben

100,000 s. r.
vízben

Kénsavas kali .... . . .  . . .  . . .  . . . 0-455955 0-329652 0-350704 0-2298
Kénsavas natron . . .  . . .  . . .  _ 0-052063 0-364806 0-413039 0-3760
Chlornatrium . . .  . . .  _ . . . . 0-065273 0-103356 0-099893 0-1224
Foszforsavas natron __ . . .  . . . 0-027294 — — —

Ketted szénsavas natron . . . 1-548239 1-328045 1•246998 1-5515
Ketted szénsavas mész . . .  . . .  . . . 1-632000 1-229629 I•225610 1-6888
Ketted szénsavas magnézia . . .  . . . 0-461251 0-517737 0-670560 0-2101
Foszforsavas alumininmoxyd 0-045833 0-052685 0-085684 —
Aluminiumoxyd . . .  . . .  . . .  . . . — 0-047008 0-023469 —
Ketted szénsavas vasoxydul . . .  .. . 1‘858332 1-067954 1-340109 0"1662
Kovasav. . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 3-391666 3*865064 3-739579 3-5089
A szilárd alkatrészek összege ... 9-537905 8-905936 9-195647 7-8538
Szabad szénsav 266-577829 208-316382 204-607851 177-5231
Összes alkatrészek . . .  __ . . . 276-115734 217-222318 213-803498 185-3769

Ezen összeállításból látható, hogy e források közt a Hygiea forrás a legtöbb 
szénsavat és vasoxydult tartalmazza. Elég nagy vastartalmánál fogva gyógyászati 
czélokra is volna felhasználható. A Hygiea-forrás vizét szerző a szénsavban igen 
gazdag aczélforrások közé sorolja. L oczka József.

(11.) Nendtvich Károly: Magyarország ásványvizei. (Értek, a term. tud. 
köréből. Kiadja a m. tud. Akadémia. Budapest 1885. XY. kötet 11. sz.
p. 16.)

Szerző ezen értekezésében elősorolja először azon okokat, melyeknél fogva 
kitűnő fürdőink és ásványvizeink az őket megillető hírre nem vergődhetnek; és 
másodszor elmondja a magyar orvosok és természetvizsgálók fürdőink hírének és 
ásványvizeink terjesztésének megállapítására irányuló törekvéseit és határozatait.

Az okok, melyek fürdőink hírének útjában állanak, szerző szerint ezek:
1. Nálunk sok a fürdő. 2. Nálunk drága a fürdőzés és 3. Nálunk sem bel-, 

sem külföldön nem ismertetik eléggé a fürdőket.
Az ásványvíz elterjedésének pedig 1. a sok ásványvíz, tehát nagy versenygés, 

és 2. a rossz kezelés (vékony üveg és rossz dugaszolás) állnak útjában.
Talán a karlsbadi fürdő kivételével minden külföldi fürdő van nálunk több

szörösen is képviselve, sőt Szliács oly ásványvízzel rendelkezik, melynek párja 
eddigi ismereteink szerint nincs. A külföld csekély számú, de jól ismertetett fürdő
vel bírván, a betegek mind azon néhány helyen keresnek enyhülést s így termé
szetes a nagy jövedelem következtében a tulajdonosok kifejthették azt a pompát
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és kényelmet, melyet külföldi fürdőkön találhatni. De nálunk igen sok a fürdő, 
minden beteg a hozzá legközelebb fekvő fürdőt látogatja s így a fürdővendégek 
nagyon megoszolnak, s míg nálunk némely fürdőben a vendégek száma százakra 
rúg, addig az ugyanazon természetű külföldi fürdőkben ezerekre megy. S így egy
részt nem is csodálható, ha a fürdőtulajdonosok a fürdő szépítésére nálunk a cse
kély jövedelem következtében nem nagy tőkét fordítanak.

Fürdőink és ásványvizeink mi módon való megismertetésének és terjeszté
sének kérdésével leginkább a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlé
sei foglalkoztak. Az 1842-ik évben Beszterczebányán tartott gyűlésen dr. Mojsiso- 
vics hazánkfia ásványvizeink érdekében felszólalt s javasolta : képeztessék orvosok 
és gyógyszerészek által oly társulat, mely központtal bírván, Pesten hazánk gyógy
vizeinek gyógytani ismertetésére szolgálna. E fölszólalás következtében a gyűlés a 
bizottságot megválasztotta. Két évvel későbben Erdélyre nézve is választatott 
egy ásványvizi bizottság. De a két bizottság pénz és kellő támogatás hiányában 
föladatának meg nem felelhetett s tisztjéről 1846-ban lemondott. A ugyanez évi 
vándorgyűlés új bizottságot választott s egyszersmind kérvényt nyújtott be a m. kir. 
helytartótanácshoz, hogy az ásványvizek vizsgáltatására és terjesztésére éven- 
kint 1000 frtot engedélyezni kegyeskednék. A helytartótanács hajlandó lett volna 
a kért összeget kiutalványozni, csak azon módokra nézve kért felvilágosítást, 
melyeket az ásványvíz terjesztésére és hírének emelésére használni akarnának. 
A véleményadásra felkért szakosztály a kérdés helytelen fölfogása következtében 
a módokat kellőkép meg nem nevezte, hanem pusztán az ásványvíz elemzésénél 
követett módszereket írta le s így a kért segély nem utalványoztatok ki.

A soproni vándorgyűlésen ugyancsak Mojsisovics egy 100 darab aranynyal 
jutalmazandó pályakérdés kitűzését indítványozta, hogy a magyarországi fürdők 
és ásványvizek vegytani lényegéről és orvosi hatásáról a legtökéletesebb munka 
irassék. A pályakérdést ki is tűzték. De 48 előtt az volt az utolsó gyűlés s az ezután 
következő korszakban csak 1863-ban tartották az első gyűlést Pesten, melyen 
Molnár János azon ásványvizeket sorolta elő, melyekkel a közönség a lefolyt 
16 év alatt megismerkedett.

1867-ben Rimaszombaton tartott nagygyűlésen Kovács S ebestyén E ndre 
ezen pályakérdést tűzte ki: Kivántátik a magyarhoni ásványvizeknek kimerítő 
leírása, különös tekintettel azoknak a legújabb nézetek szerinti beosztására és 
vegyelemzésére ; határidő egy év ; jutalom 100 arany.

E pályakérdésre csak egy, a tudomány színvonalán nem álló munka érke
zett, melynek a díjat nem adták ki. A pályakérdést még kétszer, de eredmény 
nélkül tűzték ki.

Az utolsó ásványvízi bizottság 1883-ban neveztetett ki. Szerző mint e 
bizottság elnöke a fürdők és ásványvizek tulajdonosai-, orvosaihoz és bérlőihez 
400 nyomtatott felszólítást azon kérelemmel küldött szét, hogy a nyomtatványok
ban foglalt s az ásványvizek s fürdőhelyek megismertetésére czélzó kérdésekre 
felelni és azt az ásványvizi bizottság elnökéhez beküldeni szíveskednének. E fel
szólításokra 36 felelet, illetőleg a fürdőhely nyomtatott leírása érkezett szerzőhöz. 
E közöny annál inkább megfoghatatlan, mert ezt a fürdőtulajdonosok saját érde
keik ellen cselekszik. A fürdőorvosok, kik a fürdő hatását éveken át tanulmányoz
hatják, leginkább arra volnának hívatva, hogy fürdőhelyeik hírét terjeszszék;
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hogy'mily befolyással van valamely fürdő híre az emberekre, mutatja Karlsbad, 
hova a világ minden részéből sereglenek az enyhülést keresők.

Szerző látván, hogy ily közönyösséggel szemben minden törekvés meghiú
sul, a czél elérésére kívánatosnak tartja egy szakértőt fürdőről-fürdőre utaztatni, 
ki azok tulajdonságai- és egyéb viszonyairól bő jelentést tenne ; másodszor czél- 
szertínek mondja a fürdőévad alatt egy hetenkint egyszer megjelenendő szaklapot 
megindítani. Az ezekből származó költségek fedezésére a bizottság a belügyi és 
kereskedelmi minisztereket kérvényileg megkereste, hogy a fentebbi czél elérésére 
évenkint 1000 frtot utalványozni kegyeskednének. De a két miniszter ily czímre 
pénzzel nem rendelkezvén, a kérést megtagadta.

Ezekből látható, hogy az ásványvízi bizottságok minden törekvés mellett 
mitsem értek el s így nem maradna más hátra, mint hogy a kormány kezébe 
venné az ügyet s vagy, mint föntebb említtetett, egy szakavatott egyénnel tanul- 
mányoztatná a fürdőket, vagy pedig az illető ásványvizek használatát mindaddig 
megtiltaná, míg a birtokos azt meg nem elemeztetné, a fürdőhelyet a vendégeknek 
nyújtott kedvezményekkel együtt le nem írná s azt kellő módon meg nem ismer
tetné s közzé tenné.

A m. kir. kereskedelmi minisztérium az 1881-ben Frankfurtban rendezett 
nemzetközi ásványvíz-kiállítás alkalmával a magyar korona területén előforduló 
ásványvizeket feljegyeztette, és e feljegyzések összeállítását B ernáth JőzsEF-re 
bízta. Ez összeállítás szerint Magyarországon 1560 ásványvíz ismeretes, ezek közöl 
van : 765 savanyúvíz , 47 vasas savanyú víz , 34 kénes savanyúvíz , 7 sós savanyú
víz , 2 földes savanyúvíz, 10 égvényes savanyúvíz. 350 sósvíz, 48 keserüvíz, 
69 kénes víz , 89 égvényes víz , 44 vasas víz, 46 közömbös hévvíz , 1 sóshévvíz 
(Hercules-fürdő), 9 földes hévvíz , 1 timsós hévvíz , 3 égvényes hévvíz , 11 földes 
víz, 5 ismeretlen alkotású. « L oczka J ózsef.

(12.) Dr. H erbich F erencz. Az erdélyi keleti Kárpátok kréta-képződményei
ről. (Orvos-természettudományi Értesítő. 1887; Term. tud. sz. Kolozs
vár; p. 227.)

Dr. H erbich  F ranz. Ueber Kreidebildungen der siebenbürgischen Ost-Kar- 
pathen. (Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1886; 
p. 368.)
Az erdélyi muzeum-egylet szerzőnek rendelkezésére bocsátá mindazon 

eszközöket, melyek lehetségessé tevék nagy mérvben Úrmös vidékén gyújthatni, 
mind oly helyen, a hol már a székelyföldről írt geológiai munkájában, akkor azon
ban csak szórványos adatok alapján kijelölt felső krétakorú rétegek pontosabb 
osztályozásához támpontokat remélt találni.

Ürmös legközelebbi vidékének geológiai viszonyai röviden a következők:
Ürmös és Apácza közt a krétakorú homokos márgák majd finom, majd 

durva szemű homokkövén terülnek el, mely aprószemű conglomeratba is átmegy. 
Ez alatt az Olt szorosának és a Barczaságnak polygén conglomeratja fekszik.

Az ürmös patak völgyében azon sötét neocom kárpáti homokkőből vannak 
kisebb kibúvások, melyekből odébb éjszaknak a Rhynchonella pereger Buch héjai 
kerültek ki.
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Végre a völgylej tőkön m indezen képletek felett a congeria rétegek marad
ványai fekszenek.

Az ürmösi krétakorú üledékek az erdélyi keleti Kárpátoknak nyugati teknő  
szárnyát alkotva, többé-kevésbbé homokos, szürke vagy sárgás, részint tömör, 
részint földes márgából állóknak, de gyakran homokkőbe is átmenőknek találtat
tak. A márgák kőzettanilag a csehországi Pläner, majd a lembergi krétamárgához 
hasonlítanak. Tetem es erőtani zavarokat szenvedett vastag rétegei az ürmösi völgy  
torkolatához közel m ind a két völgylejtőn terülnek el.

A márgáknak vastagsága helyenkint 100 lábat, sőt m ég többet is tesz ki.
A kiaknázott vagy 5 méter vastag réteg anyagából több száz meghatározható 

példányt sikerült kipráparálni, m elyek közt a szerző előleges m eghatározása szerint
a  L-íWofL-cvn fa-inlr fn v r ln ln fl.k  aIÖ :

Több m ég m eg nem  határozott Hdicoceras és líeteroceras.
Scaphites constrictus, d Orb.

—  n. sp. aptichussal, hasonló a Scaphites Römeri d ’ORB.-hoz. 
Scaphites auritus, Schlüt.
Hamites ai matus, Sow.
Ancyloceras ( Hamites)  pseudoarmatum, Schlüt.

Még beható vizsgálatra váró több példány.
Nautilus leiotropis, Schlüt. Pterocera incerta, d’ORB.
Dentahum nutans, Kner. Pyrula planulata, Rom.
Serpula macropus, Sow.

Echinusokból a Catopygus, Cardiaster és Holaster genus több alakja.
[2] Inoceramus Lamarekii, Goldf. Inoceramus lóbatus, Münst.

—  labiatus, Schlote. —  tenuis, Mant.
— involutus, Sow. —  Decheni, Röm.
—  Brongniarti, Sow. —  cuneiformis, d’ORB.
—  undulatus, Röm. —  latus, Mant.
—  lingua, Goldf. — striatus, Mant.
—  Cripsii, Mant.

Azonkívül egy néhány leiratlan alak.
[3 j Mytilus cfr. Dufrenoyx, ( ?) d’ORB. Lima elongata, Sow.

Gervillia Renauxiana, Math. Astarte fajok.
(211)

[1] Ammonites Mantelli, S c h l ü t . i
—  robustns, S c h l ü t .

—  Glaneggensis, R e d t b . 

ob scurus, S c h l ü t .

— s tr ia to c o s ta tu s , Schlüt

—  costidatus, S c h l ü t .

—  Galicianus, F a v r e . 

Bochumensis, S c h l ü t .

—  clypealis, S c h l ü t .

—  subplanulatus, S c h l ü t .

— Pailletteanus, d’ORB.
—  Woolgari, M a n t e l l .

—  Seranonis, d’ORB.

A m m o n ite s  L a r g i l l i e r t ia n u s ,  d Orb.
—  I s c u le n s is ,  Redtb.
—  R e q u ie n ia n u s ,  d Orb.
— Stobaei, N i l s s .

—  p e r a m p lu s ,  Mant.
—  Velledaeformis, S c h l ü t .

—  Austeni, S h a r p e .

—  pseudo-Gardeni, S c h l ü t .

—  Brandti, Redtb. 
Turrilites costatus, L ame.

— polyplocus, Röm. 
lAfrons, d Orb.

—  acuticostatus, d’ORB.
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— : solenoides, D efr. Pecten Nilssoni, Goldf.
Ostrea Hippopodium, Nilss. Avicula glabra, Ess.

— vesicularis, L amk. —  anomala, Sow.
Ostrea (Exogyra) lateralis, Nilss. Corbula caudata, Nilss.

— columba, D esh. Anomya papyracea, cI’Orb.
Egy nagy csigolya összenőtt bordarészekkel.
Növényi maradványok közt gyakoriak bizonyos algák, melyek cancellopíiycus 

és chondrites néven ismeretesek.
Az itt felsororolt kövületek mind a felső krétakorú képződmények cenoman, 

túron és senon emeleteire jellemzők.
Az Ürmös vidékén gyűjtött kövületek alapján és az ezen alkalommal tapasz

talt geológiai észleletek stratigraphiai tekintetben a következőkre vezetnek:
«1 -szőr, hogy a sötét szürke homokkövek, melyek legalul fekszenek, a neo- 

comba tartoznak ; az ezeken nyugvó durva polygén conglomeratok egy magasabb 
krétaemeletbe, az ezek felett és a homokos márgák alatt fekvő homokkövek és 
íinomszemű conglomeratok természetesen szintén a krétába, de kövületek híján 
annak közelébb meg nem határozható emeletébe sorolandók.

2-szor, a két utóbbi nagy elterjedéssel bir az egész Persányi hegységen végig, 
Ürmöstől kezdve Apáczán, Nussbachon és Krizbán keresztül Yledény, Tohán, 
Eozsnyó és Brassó felé a barczasági havasok északi lejtőin».

Az ürmösi képződmények nyújtotta bizonyítékok kárpáti homokkövünk 
nagy részének kérdéses helyzetét is meghatározá, miután a keleti Kárpátvonulatot 
alkotó vastagpados homokkő, mely a galicziai jamnohomokkővel azonos, szerző 
szerint határozottan az ürmösi homokos márgák szintájának felelne meg.

Kapcsolatban evvel felemlíti szerző még azt is, hogy a vledényi fehér már- 
gákkal váltakozó homokköveket, melyeket H auek és Stäche az állítólag bennük 
előforduló Nummulites variolaria miatt az eocenbe helyeztek, szintén krétakorú- 
aknak tartja, mivel a Tolian magaslat fehér márgáiból, melyek a vledényiekkel 
direct összeköttetésben állanak, sikerült a krétaképlet legifjabb emeletében honos 
Belemnitella mucronata, Schloth. és Baculites vert ebralis, L amk. példányait 
találni.

F ranzenau Ágoston.
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