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EGY THOOMANYOS ESTELY LONDONBAN

AZ IRSVKI BUIIAPKSTI KIÁLLÍTÁS BÁNYÁSZATI S KOHÁSZATI Í'SOPORT.IÁNAK MECBliSZÉLÉSÉVIiL.

K özli

D r . Szabó  J ó zs e f .

Londonnak egyik régi előkelő társasága, a «Society of Árts», időnként fel
olvasásokat is tart közmívelődési czélból a művészet és ipar köréből,* 1886 febv. 
1á-ki ülése az 1885 Budapesten tartott országos általános kiállításunknak általában 
8 különösen a bányászat- s kohászatnak volt szentelve B e n n e t  H. B r o u g h  szak
szerű felolvasása által, ki a kiállításunkat meglátogatta s az itt tapasztaltakról az 
angol társaságot értesíti.

A londoni felolvasásokat érdekesekké és tanulságosakká az azokhoz fűzött 
eszmecsere szokta tenni. Ezen ülésnél elnöknek W a r in g t o n  W .  S m y t h , honunk 
régi ismerőse, s közülünk többnek személyes barátja, a South Ivensington School 
of Science-ban a bányászati tudományok tanára volt felkérve; de kívüle dr. D uka 

T iv a d a r  is jelen volt s a dologhoz több másokon kívül hozzá szólott.
Nem tartom érdektelennek ezen előadásból a Journal of the Society of Árts» 

közlése szerint (febr. Iá. 188G) (The mineral resources of Hungary, as sliown at 
the Budapest Exhibition, by Bennett H. Brough, Assoc. R. S. M., F. G. S., F. C. S.) 
azt átvenni, a mi reánk nézve is érdekkel bír.

B e n n e t t  H. B r o u g h  jelentése igy szól: 1S85 május4-én nyílt meg London
ban a találmányok nemzetközi kiállítása, az utolsója a kiállítások hosszú sorának, 
melyek Angliában 1851-től fogva tartattak. Ugyanazon a napon nyílt meg Buda
pesten az első országos általános kiállítás. Augusztus 23-án két katonát bocsátottak 
be egy jegygyei (a katonaság fél árt fizetvén), és nagy meglepetésökre bekísérték 
az igazgatósági épületbe, a hol 100 sorsjegyet kaptak (100 frt értékben), mi által 
mind a két embernek 50 esélye volt 100,000 forintot nyerni; egy oly ajándék, 
melylyel a milliodik bemeneti jegy tulajdonosát volt szándék kitüntetni. Tekintve, 
hogy Budapest a világturisták vonalába nem esik, és hogy azt nem sok figyelemre 
méltatták a monarchia nyugati felének lakosai; azon tény, hogy 120 nap alatt 
millió ember látogatta, fényes tanúságot tesz arról, hogy azon kiállítás minő vonz
erővel bírt.

Azon érzet, mely minden civilizált népnél meg van, t. i. lépést tartani a hala
dással a világ egyéb országaiban, Magyarországban is előidézte, hogy 1885. évet 
megelőzőleg is tartsanak kiállítások, mi több helyen, noha kisebb méretekben, 
csakugyan meg is történt: de másrészt 1851-től fogva minden világkiállításban 
megjelent Magyarország vagy Ausztriával vagy többé-kevésbbé függetlenebbiil.

A székesfehérvári (1879) kiállítás sikere után általános lett az óhaj egy

U g y a n it t  V á m b éry  A rm in  is  fe l v o l t  m á r  k é tszer  k érve e lő a d á s t  tartani. Sz.
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nagyobb mérvű kiállítást hozni létre, melyben a földmivelés és bányászat, de meg 
az ipar, tudomány és művészet jelen állapotukban mulattatnék be. Egy ilyen csak 
Budapesten, az ország rohamosan növekedő fővárosában tartható meg. A közóliajt 
a magyar törvényhozás is felkarolta s felhatalmazta a kormányt, hogy az 1885. évi 
budapesti országos kiállítás vezetését vegye kezébe.

A városligetben volt a kiállítás, mi a képzelhető legkedvezőbb hely, tekintve 
természeti szépségét, és könnyű hozzáférhetőségét. A kiállítás által befogott tér 
358,800 négyszög yard, miből 7t).líM volt beépítve. A kiállítók száma 8.001 ; a tár
gyak 32 főcsoportba voltak befoglalva................

A dijakat a nagy jury Ítélte oda, melynek 570 tagja volt. A munka egyszerű
sítése, de meg a kicsinyes vetélkedések bajának elkerülése végett csupán egy álta
lános kitüntetés, a nagy bronzérem, «Érdem jeléül» felirattal állapíttatott meg egy 
oklevél kíséretében, melyben a kitüntetett tárgy érdemei részletesen felsoroltatnak. 
Ezen kívül csupán 100 darab nagy díszoklevél adatott ki megtisztelésül nagyobb 
fokú kitüntetés esetére. A jury-iagság tiszteletbeli állás lévén, ezek tárgyai «liors 
concours» voltak; de a jury tagok és szakértők számára külön elismerő okiratot 
állítottak ki.

Mellesleg legyen mondva, hogy az állandó belépti jegyek átadása másnak 
sikeresen volt megakadályozva egy új alakú belépti jegy által. Az bőrből volt 
készítve s összehajtva. Az egyik oldalon állott a tulajdonos neve, az ellenkezőn 
fotográfiája két helyen lebélyegezve a kiállítási hivatal által.

Fel volt vetve a kérdés, vájjon a kiállítás szoros értelemben országos-e ; mint
hogy nemzetközi része is volt, de ez csak alárendelt, a mennyiben csak olyan szer
számokra, eszközökre meg gépekre szorítkozott, melyekre a magyar földmivelés 
meg ipar szorult, s a magok nemében újak voltak. Idegen volt még a keleti pavil- 
lon Szerbia, Románia és Bulgária némely tárgyaival; úgyszintén Bosznia és Her- 
czegovina kiállítása. Mindez azonban oly alárendelt, hogv egészben véve csak 
magyar országos kiállítás jellegével bírt, mire az is mutatott, hogy a feliratok csu
pán magyar nyelven voltak írva.

A bányászati és kohászati osztály méltán foglalt kiváló helyet. Ha az ásvány
ország forrásai nagy értékét akarjuk kellőleg szemügyre venni, okvetlenül kell azok 
kiterjedését, változatosságát és jellegét mogismerni. Az ásványgazdagság igen tel
jesen volt bemutatva, bele értve olyan oldalát is, mely még nyitva áll további fejlő
désre és külföldi tőke meg vállalkozás számára nyereségesnek mutatkozik.

Ezen tér valóban kimeríthetlennek látszik, mert ámbátor Magyarország 
bányászata oly régi, hogy már a rómaiak is mívelték ; azért még folyvást fedeznek 
fel új telepeket.

Minden ásványtelep, mely iparos fontossággal bír, a korona tulajdona, és a 
kutatás csak hatósági engedély mellett történhetik. A legnevezetesebb bányaválla
latok az állam kezelésében vaunak.

A VI. csoport (bányászat és kohászat) tárgyai Iá épületben voltak 
eloszolva..................

A magyar kir. geologiai intézet kiállítása legelőször említendő mog. Itt 8 
geologiai térkép volt.........

A bányászatot tekintve Magyarország Europa országai között kétségen kívül 
kitűnő helyet foglal el. Van kimeríthotlen kősója, vasércze cs kőszene; nem
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kevésbbé gazdag ércztelérei, melyeket a régiek is nagyban míveltek. Utolsó időben 
a fémbányászat hanyatlott; de nagy haladás történt a vas- és széniparban.

Erczteléreken dolgoznak Selmeczen, Körmöczön, Felső Magyarországban, 
Nagybányán, Fjrdélyben és Bánságban.

Selmecz arany- és ezüstbányászata, tekintve a kort, kiterjedést és termelést, 
Magyarország bányahelyei között az első helyet foglalja e l; de általában is a világ 
legnevezetesebb bányahelyei közé tartozik. Hagyomány szerint a bánvamívelés 
már a VIII-ik században kezdődött; de annyi áll, hogy a Xl-ik századból hiteles
okmányok szólanak róla.........

Selmecz vidéke különösen érdekes bonyolódott geologiai viszonyainál és a 
bányák régi koránál fogva. Irodalma igen nagy. A legrégibb angol írók egyike 
J. B. M e v i n  (Churchills Collection of Voyages and Travels 170í) Selmeczet meg
látogatta 101 5-ben. Leírja a bánvamívelést, de nem mondható tudományosan helyes 
leírásnak; minthogy kiválólag szerepelteti a bányákban az ördögök megjelenését 
szerecsengyerekek alakjában («demons in the shape of litt.le negro boys»).

A legújabb adalék Selmecz tudományos ismertetéséhez egy új geologiai tér
kép, melynek első példánya ki volt téve. Ez prof. J. S zabó  vezetése mellett készült 
és lényegesen bányászati jelleggel is b ir ; a mennyiben a telérek ki vannak tüntetve. 
Van vele összefüggésben kőzet-gyüjtemény is kiállítva. Sok új felvilágosítást nyújt
a vidék geologiai viszonyaira nézve..............

A vaspályán az érez lóerővel szállíttatik. A fapályán a magyar csille (Hungá
rián trucks) van még használatban, melyről egykor Agricola(«De re metallica» 1500.) 
irta, hogy tolás közben olyformán nyikorog, mintha kutya ugatna; innét a német 
bányász «Hunde» néven nevezte el. Van két nagyobb hátsó és két kisebb mellső 
kereke. A tele kocsi súlypontja a nagy kerekek fölé esik, minél fogva csekély nyo
más a kézzel elegendő, hogy a kocsi eleje felemelődjék ; ugyanekkor a fapályán, mi 
voltaképen egy a tárna talpára fektetett bikkfa palló, halad előre két keréken, de
áll négy keréken............

Az érczelőkészítés berendezése R i t t i n g e r  által történt alapjában s jó karban 
van. A legújabb javítás az érez második zúzása. Van Ribinken három amexűkai 
vaszúzó battéria; egy-egy nyílvas súlya 900 font. Három ilyen zúzó annyit 
végez, mint Iá fazúzó. A salzburgi vagy magyar lökő-szér is jobbnak bizonyult be, 
mint a Rittinger-féle folytonos lökő-szér.

Szélaknán, Selmecz mellett, egy központi bányamérnökség van, hol a felvé
telek sokkal nagyobb pontossággal történnek, mint itt szokás Angliában, vagy 
Németországban. Térképeik sok oly ismertetést foglalnak magukban, melyeknek 
maradandó becsük van. Ezen hivatal kiállításában érdekes volt több új alakú esz
köz, ide értve a prof. C h r is m á r  által feltalált theodolitot is.............. Itt volt kiállítva
P éch új módszere a bányatérképek kidolgozásánál érdekes gyűjteményben............

Felső Magyarországban Gömör és Szepes telérei régi kőzetekben voltak 
kiállítva azon helyekről, melyeket az angol irodalomban is részletesen megismer
tetett J. A r t h u r  P h i l l i p s  («Ore deposits» 1884).

A nagybányai kerület középpontja maga Nagybánya városa, hol számos telér
van trachitban.........

Az erdélyi bányászati kerület legrégibb kőzete kristályos pala, melyen mesozoi 
mészkő és homokkő van. Ezekből különféle eruptív kőzet tör fel, átszelve arany-
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tartnlmú (elérek által, hol ezen fém majd szabadon van, majd lellur és kénvegvü- 
letben. A legjelentékenyebb bányászat van Offenbányán, Nagyágon, Vöi*öspatakon 
és Zalatlmán. Vöröspatak szolgáltatja a legtöbb aranyat. Az arany erekben fordul 
elő, melyek vastagsága négy hüvelytől két lábig megy, alakilag leveles tűs vagy sze
mekben hintett. A magánbáriyák a terményt három csoportba osztják : a)  szabad 
arany, molv látható. Ezt mozsárban zúzzák, iszapolják, amalgamálják s az amalga- 
mot Zalatlmán beváltják, b) A legjobb érez, melyben szabadon nem látható arany 
van ezüst tartalommal s ugyanegyütt tetraédrit, galenit és pyrit. Ezen érczeket 
Zalathnára küldik beváltásra, c) Zúzó-ércz, melynek 100 tonnájában az arany tar
talmú ezüst 6 V2—32 uncia között ingadoz. Ezeket zúzzák kezdetleges módon 
100—140 fontnvi nyilakkal. A nyíl feje kemény quarcztuskóból áll.

Zalatlmán a kohóban az érez legnagyobbrészt pyrit, mit pörkölnek, s az 
elillanó kénessav-gőzt kénsav gyártásra használják. A pörkölt érczet aztán kemen-
ezékben megolvasztják..............

Tellurt a nagyági érczekből állítják elő azon a módon, melyet újabban
B e a n g e y  írt le (Annales des Mines 1884).........

Magyarország nemes fémtelepei bőségének daczára, a fémbányászat ott is 
csak úgy vissza felé megy, mint Európában bárhol, Amerika és Ausztrália fémter
melésének befolyása következtében. A kőszén- és a vasipar ellenben rohamosan 
emelkedik.

Kőszén Magyarországban van a következő geologiai formátiókban................
Összesen 35 széntelep 23 megyében míveltetik. . . .

A kősó-gazdagságot tekintve, Magyarország Európa egyik országa mögött
sem áll; a telepek mondhatni kimeríthetlenek............

Egyéb ipar-ásványok is jól voltak képviselve a kiállításon......... Ezek között
méltó helyet foglal el a nemes opál Veresvágásról............

De minden ága között a bányászati iparnak kétségkívül legfontosabb a vas. 
Ezt igen jól megismertette K e r p e l y  s munkájából kivonat meg fog jelenni legköze
lebb a mi szaklapunkban (Journal of the Iron and Steel Institute)............

A vasipar Magyarországban az utolsó 20 év alatt roppant haladást tett. 
A nyersvas-termelés 1864-től 1883-ig 44°/0-al szaporodott. A kőszén-termelés még 
nagyobb; ez ugyanazon időszak alatt 157'Vo a mennyiségben, az értékben pedig 
250°/n. A kiállítás idején 52 olvasztó kemencze működött 2 4 1 . 8 0 0  tonna nyersvas- 
termeléssel. A munkások száma 30.000. A magyar vasipar kedvező állapotban van, 
és további fejlődése szempontjából nomzetgazdasági tekintetben igen is megérdemli 
a támogatást; tekintve hogy évi forgalma 34 millió forint. A nyersvas-termelés 
egyenes arányt tart a fogyasztással, mi Magyarországban évonkint 250 ezer tonna, 
vagy is 35 font fejenkint. Ausztriában fejenkint 31) font, mi, ha az állam mívelt- 
ségének kulcsául vétetik, gyakorlatilag hasonlónak mondható a monarchia két 
felében.

Petroloum is van a Kárpátok homokkő-rétegeiben; de még jelentéktelen a 
termelés.

A magyar aszphalt-részvény-társaság érdekos sorozatot állított ki tár
gyaiból..............

Magyarország bányászati s kohászati ipara fontosabb mint közönségoson 
vétetik. A hivatalos statistika 778 bányát és vasművot említ, melyek között némelyik
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(például az állami vasúti aczélművek és a brassóiak) a külföld első rendű művei 
között méltán foglalnak helyet............

Azért azonban a magyar bánya- és kohó-vállalatok távol sem oly jövedelme
zők, mint a jelenkor technikája és tőkéje mellett várható ; az oka az, hogy a leg
több vállalat kismérvű, kevés emberrel s kevés költségeiéi dolgoznak. A nyugoti 
tőkének és technikai ügyességnek e szerint tág mező áll nyitva.

A fémtermelést B r u i m a n n  diagrammokban és térképekben igen tanulságosan 
ismerteti...........

Mondhatni, hogy az országos kiállításból egy magyar bánya- vagy kohó
termény sem maradt el. A kiállítók a legtöbb esetben nemcsak érez-példányokkal 
jelentek meg; hanem érdekesekké tették kiállításukat geográfiái és geologiai térké
pekkel, statisztikai táblákkal, kemencze-mintával, bánya-rajzokkal és nem egy eset
ben monográfiákkal, melyek között több német kiadásban is kapható volt.

Nagyon érdekes volt a selmeczi bányász-akadémia kiállítása. Ez a legrégibb 
bányász-akadémia a világon. Mária Terézia alapította 1763 bán. Sokat változott 
azóta, hogy prof. W a s i n g t o n  W .  S m y t h  azt leírta («Memoirs Geological Survey» 
1846) és erősen bírálta. Mai szervezete szerint minden osztályában körülbelül meg
felel a londoni bányászati iskolának (School of Mines). . . .

Némely nagyobb vasgyár kiállításából azt lehetett kivenni, hogy a vasipar 
Magyarországon csak oly tökéletesen van kifejlődve, mint a nyugoton. Ezek között 
Resicza kiváló figyelmet érdemel nemcsak nagysága s a reá fordított tőkénél; de 
azon körülménynél fogva is, hogy a legújabb haladások is alkalmazva vannak, és
hogy a magyarországi vasutak leginkább onnét láttatnak el aczél sínekkel..............
Resiczán észlelték, éppen úgy mint Ausztriában és Németországban, hogy a bérbe 
fogadott állandó munkások (the work done by the employés) mennyiségileg és 
minőségileg kevesebbet végeznek, mint az angol munkások, és hogy a különbség 
nincs pótolva azon csekélyebb bér által, melyet a munkások Németországban vagy 
Ausztriában kapnak. Resiczán a munkások vagy svábok a közeli helységekből vagy 
románok; mind a kettőben hiányozván a hagyományos technikai képesség, meg a 
testi erő, mi az angol munkásban meg van. Buzdításul minden munkásnak kilá
tásba teszik, hogy ha állandóan jól dolgozik, előleget kap házépítésre a vasmű 
közelében (600—800 frt), egy általános tervrajz szerint. A visszafizetés bérlevonás 
által eszközöltetik. Nagy része a munkásoknak ma már így saját házában lakik.

Minthogy Resicza Magyarország délkeleti sarkában igen félre esik a nagyobb 
városoktól, a fa oly olcsó, hogy szenet égetnek belőle, és két olvasztó kemenezében 
azt használják. Mellettök azonban 1880-ban egy nagy koksz-olvasztó kemenezét 
építettek. A vasércz oly kevés foszfort tartalmaz (0.02°/o), hogy a Thomas Gilchrist- 
féle eljárásra szükség nincs.........

Bátorítva Resicza jó példája állal, a brassói bánya- és kohó-részvénytársulat 
alakult meg (1858), s az ma Romániát, Szerbiát és Bulgáriát látja el. . . .

Fontos vállalat továbbá a Rimainurány-salgótarjáni i'asmií-részvény-társa
ság, mi Felső-Magyarországban a legnagyobb; továbbá a gróf Andrássy-féle vas
gyárak.........

Említést kell tenni az erdélyi nagy vaskötél-pályáról, melynek mintáját állí
totta ki O b a c h  T. Ez a maga nemében a legfontosabb létező vállalat. Hossza 
33.290 yard; esése 2.926 láb. Elhalad 60 hegygerinczen és 62 völgyön. Használják
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az állami vajdahunyadi vasműveknél részben érez-, részben faszén-szállításra két 
vasolvasztó komenezébe Vajdalmnyad mellett.

.......................Nehéz megérteni, hogy a vaskötélpálya, egy angol találmány
(C. Hodgson, patent spec. 18tiX), miért nem részesül itt oly méltatásban, mint a 
kontinensen oly sok helyen.

Nem zárhatom be ezen szemlét a budapesti országos általános kiállítás 
bányászati s kohászati csoportjáról a nélkül, hogy meg ne emlékezzem azon határ
talan vendégszeretetről, melylyel Budapesten az idegeneket fogadták. Azt találtain, 
hogy a hatóságok is mindent megtettek úgy a kiállításban, mint a bányahelyeken, 
hogy a hozzájok intézett kérdésre minden felvilágosítás készségesen megadassék.

Hogy mi lesz az első országos általános kiállítás tényleges hatása a magyar 
népre, előre megmondani bajos; de Ítélve, hogy mit köszönünk mi Angliában a 
kiállításoknak, bízvást következtethetni, hogy a hatás jótékony lesz. A magyarok 
az ő féltékeny hazaszeretetükkel, valamint erélyes jellemükkel már is csodát mível- 
tek, és fővárosuk gyors fojlődése az egész nép haladásának jeléül vehető a verseny
ben magasabb mívelődésért.

Az ország ásványtani tekintetben Európában a leggazdagabbak egyike; a 
szén dolgában Anglia és Németország után rögtön következik; a nemes fémeket 
illetőleg pedig csak Oroszország előzi meg. A bányák között több van, melyeket 
nagyszabású és tudományos módon mívelnek ; de még többet látni szegény embe
rek birtokában, melyeket csekély tőkével és elégtelen munkával tartanak fenn. 
Uj ásványtelepet gyakran fedeznek fel, és így a bányaipar nagyobb fejlődése 
kívánatos.

A budapesti kiállítás bányászati s kohászati nagy és jól rendezett gyűjtemé
nye ennélfogva nemcsak őzen szakkörök, hanem a spekuláló tőkepénzes figyelmére 
is méltán érdemesnek mondható.

Hozzászólások.

Az elnök megemlítette, hogy ő Magyarországot az utolsó időben csak röviden 
tartózkodva látta; de az előtt többször és huzamosb ideig volt alkalma ott tanulmá
nyokat tenni a folüloton nem kevésbbé mint a föld alatt. Az imént felolvasott érte
kezés sok tekintetben érdekes. Először is, a kik emlékeznek a legelső világkiállí
tásra Londonban (1X51) és azon buzdításra, melyet az keltett nemcsak Angliában, 
hanem a kontinensen, érdekkel értesülnek, hogy a mívelt Europa legtávolibb részé
ben egy oly sikere-; kiállítás volt rendezve. A tudományos ember örömmel értesül 
a geologiai kutatások haladásáról, a bányász okul a statisztikai adatokon; végre a 
tőkepénzes és általában a spekuláczió is anyagot kap gondolkodásra. Ismét mások, 
kik a népek szokását és gondolkodása módját tanulmányozzák, Magyarország alkot
mányában, tekintvén a sok nemzetiséget, mely ott egvosiil, nagy érdekű tanulmá
nyok sorozatát találják; különösen ha arra is kit erjesztik ligyolmökot, hogy 
Magyarország politikai alkotmánya a mienkhez nagyon hasonlít és még a középkor 
első részéből való. A magyar nép bámulatosan állhatatos jellome ezen alkotmányt 
<i legválságosabb körülményük között századról-századra fenn tudta tartani, a, külső 
meg belső ellenségek daczára. Tokintve azon bajokat, melyeket a tatár és török 
betörések és foglalások századokon át okoztak, valamint azon nehézségeket, melye
ket, a német hatalmi befolyás idézott elő, úgyszintén a szlávok és romá-
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nők által keletkezett zavarokat; világos, hogy valami mély jelentőségű jellemmel 
kell bírni azon népfajnak, mely ma is a vezérszerepet viszi. Európában nincs nép, 
melynél egy angol oly határtalan és ugyanegyütt oly őszinte vendégszeretetben 
részesülne, mint a magyaroknál.

Egy tekintet a térképre mutatja, hogy Magyarország középrésze földmívelési 
alföld; melyet északról, keletről és délről dombok vesznek körül, melyek fokonkint 
hegyekbe mennek át. A magyarság ezen középrészt lakja; a hegységet ellenben 
nagyobbrészt más nemzetiségek foglalják el. Selmecz és Körmöcz táján tótok van
nak. Egykor a vallási egyenetlenségek okoztak nagy bajt; de nagyrészt a magyar
ság saját erényének és bátorságának tudandó be, hogy a dolog oda egyenlődött k i; 
hogy az idegen nemzetiségek tetemes része a hazaszeretetet ma már magasabb 
szempontból karolja fel. Úgy látszik, közösen érzik, hogy Magyarország mindnyájok 
hazája, melynek becsületét és javát csorbítatlanul fentartani a feladat.

Mr. B rotjgh  ezen egy óra alatt annyi dolgot hozott össze, melyet ő 40 évvel 
ezelőtt másfél év alatt sokkal tökéletlenebb alakban gyalog, kocsin vagy lóháton 
menve bírt összegyűjteni. Akkor sokkal nagyobb munkába került azon részleteket 
egybehozni, melyeket Mr. B r o u g h  képes volt rövid látogatása alkalmával a kiállítá
son találni. Selmeczen a bányamunkák nagy haladása által függélyes irányban már 
a múlt századokban több olyat találtak fel, a mi a mechanikában fontos haladásra 
szolgáltatott alkalmat, még nálunk is.

A csillék (Hunde) úgy tekinthetők, mint a mik a vaspályák embrióját foglal
ják magukban. A pálya előbb fából készült, utóbb vasból. Angliában az északi 
ólombányákban a XVII-ik században használták előbb a fapályát, melyekből 
a «Newcastle roads» nevű nagyobb kocsik számára készült fa-pályák nőtték ki ma
gukat. Ezeket később vaslemezzel vonták be ; míg végre valóságos vaspályává vál
toztak át. Érdekes tudni, hogy Magyarországban, csakúgy mint Poroszországban, 
még ma is használatban vannak oly nemű járművek, melyeket már a XVI-ik század 
közepén írtak le. Egy más ilyen találmány a vízemelő gépek, melyeket néha hibá
san Chemnitz-nek tulajdonítanak Szászországban, mit a Schemnitz-czel nem egy
szer összetévesztettek. Az előbbi helyen harisnyát készítettek, a nélkül, hogy tudtak 
volna valamit azon érczekről, melyeket Selmeczen századok hosszú során át fejtet
tek. A «Society of Árts» 1769-ben 50 guinea jutalmat adott Mr. W ESTG ARTH -nak  

víznyomó gép feltalálásért; de éppen !20 évvel megelőzőleg Selmeczen H e l l  ren
dezett be a Lipót-aknában egy víz-oszlopgépet, melylyel az akna fenekéről a vizet
felemelték, s a mely gép némi javításokkal az újabb időkig működésben volt.........
Az előadás más érdekes része a barnaszén-, a vas- és aczél-ipar fejlődése 1851 óta. 
Ezen évben ő Erdélyt és Bánságot látogatván meg, állíthatja, hogy a szénbányászat 
ott akkor még újdonság volt. Mindössze nehány barnaszén-telepet és néhányat a 
liaszból míveltek a dunai gőzhajózás szükségletére. Ma a magyar szénbányászat 
jelentékeny iparvállalattá fejlődött ki. Ez mutatja azonban azt is, hogy az erdők is 
fokozatosan tünedeznek. A Kárpátok némely részében, valamint Erdély keleti 
részében valóban voltak ős-erdők, melyekben a közlekedés hiánya miatt a fát érté
kesíteni nem volt lehetséges, és nem egyszer merült fel a kérdés, vájjon ilyen 
helyeken nem volna-e tanácsos a legjobb minőségű vas- és aczél-gyártást meghono
sítani. Az alacsony napszám, mely említve volt, meglepheti azokat, kik előtt az 
élelmi szerek ottani olcsósága nem ismeretes. Midőn ő járt ott, az még olcsóbb

Földtani Közlöny, XVI. köt. 1886. 12
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volt, és daczára annak, a nép az ország némely részében jó módban é lt; de másban 
bizony meglátszott a szegénység.

Dr. D uka m egjegyezte , h o g y  a fe lo lvaso tt értekezésből többet tanult, m in th a  * * • ^
e tárgyról sok könyvet lapozott volna át. A nevezett helységekből mint fiatal em
ber többet ismert, de szülőföldét már közel 4-0 éve, hogy elhagyta. Felső-Magyar- 
országban Selmeczen keresztül ment 1848—9-ben ; úgyszintén ismeiú Alsó-Magyar- 
országot és Erdélyt, ha nem is geologiai tekintetben. 1885. nyarán viszontlátta 
hazáját, megtekintette a szép kiállítást és meglepte a haladás. Honfitársainak azon 
jellemére nézve, melyről az elnök oly hízelgőleg nyilatkozott, ő annyit mondhat; 
hogy minden magyar mélyen érzi azon jó és rokonszenves vonzalmat, mit ő min
dig tapasztalt, valahányszor angollal jött össze. A magyar úgy tekint Angliára, 
mint a szabadság honára és a századokon át szenvedett harczok után úgy tetszik, 
hogy nincsenek tévedésben azok, kik Magyarországban egy kis Angliát látnak a 
keleten. A magyar alkotmányt Endre király adta 1222-ben ; míg az angol 1214-ben 
kelt. Azon időben e két nemzet között közlekedés nem volt, és így feltűnő, hogy a 
magyarok éppen úgy vágytak a szabadság után és éppen oly állhatatosak voltak annak 
fentartásában. 0  biztosíthatja az angolokat, hogy honfitársai részéről mindig a leg
jobb fogadtatásra számíthatnak, jelenleg azok és saját nevében köszönetét mond 
Mr. B r o u g h - és az elnöknek a rokonszenves nyilatkozatokért.

Mr. H. H. C o l l i n s  azt mondotta, hogy ő már rég óta ohajtott Magyar- 
országról többet hallani s igen örül, hogy e jeles értekezés felolvasásán jelen volt. 
Különösen lekötötte figyelmét az, a mit Mr. B r o u g h  az ércztelérek természetéről, 
nevezetesen Selmeczen mondott; abból látni, hogy mily kevéssé felel meg a való
ságnak a telérek régi definicziója, melv szerint azok egy hasadék telve ércz-ásvá- 
nyokkal; ellenkezőleg igen is hasonlít ahoz, a mi előttünk Cornwall-ban annyira 
ismeretes, t. i. egy kőzet szalag tetemes mélységig teljesen átérczesedve. Meg
jegyezte továbbá, hogy az arany legnagyobbrészt szabad állapotban van, és ebből 
magyarázható meg, mi nem egyszer vita tárgya volt, hogy oly szegény érczek fel
dolgozása is kifizeti magát. Úgy tetszik, hogy átlag £  200,000 értékű aranyat ter
melnek az apró bányák az ő kezdetleges berendezésükkel; ő úgy hiszi, ezen érczek 
többjének tonnájában 3 dwts tartalomnál több nincs, és mégis ki jönnek vele, míg 
Venezuelában ugyanannyi uncia tartalom mellett nem boldogulnak. Ennek oka 
részben kétségen kívül az, hogy Magyarországban az élet olcsó, Venezuelában 
drága; de másrészt az is, hogy Magyarországban a szabad arany könnyen kivá
lasztható ; míg Venezuelában annak nagyobb mennyisége lekötve és más oly ásvá
nyokkal keveredve fordul elő, melyek annak amalgamáczióját hátráltatják és így sok 
megy veszendőbe. Hallotta továbbá, hogy a zúzó műveknél a zúzó nyilak quarcz- 
ból vannak; ez a legalkalmatlanabb anyag volna ezen czélra, azért nem tudja, hogy 
jól értette-e.........

Mr. H. T r u k m a n  Woon szerint Mr. B r o u g h  előadásában több olyan pont 
van, melyre visszatérni érdemes. Legelőbb is megjegyzi, hogy ez nem az első kiál- 
lítás, melynél Mr. B r o u g h  hasznos szolgálatot tett. ü  már múlt évben a south- 
kensingtoni kiállítás ásványtani részére nézve, mint a jury jegyzője, felette jó és 
tanulságos jelentést írt. Előadása kezdetén, ha jól emlékszem, azt mondotta, hogy 
a budapesti kiállítás országos volt és nem nemzetközi; ő úgy hiszi, hogy ha a mi 
kiállításunkat is országosnak czímeztük volna, érdekéből nem vesztett volna sokat.
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Tagadhatóan, hogy volt egy-két külföldi igen becses kiállítás: Észak-Amerikából a 
Waltham-féle órakészítés, valamint a Delany multiplex telegráf-rendszer, de egész
ben véve jobb lett volna a külföldnek fen tartott területet is angol kiállítóknak 
engedni át..............

A kitüntetés egyedüli osztálya már az eló'tt is meg volt kisértve és csakugyan 
van némi előnye. A fotográfiát a bérletjegyeken oly jónak találja, hogy azt itt is 
el kellene fogadni, mert általában ismeretes, hogy az állandó jegyek birtokosaiból 
nem lehet kiverni azt a felfogást, hogy az a jegy csak személyökre szól, ők azt gon
dolják, hogy barátjaiknak is átengedhetik.........

Mr. T. R. C r a m p t o n  azon kis targonczára tér vissza, melyet Mr. B r o u g h  

leírt, mint a bányász ősrégi csilléjét, és mintában be is mutatott. Neki is volt 
alkalma hasonló czélra kigondolni alkalmas készüléket s némi módosítással hasonlót 
csinált.

Mr. L i g g i n s  mondotta, hogy ő is volt Venezuelában és mondhatja, hogy az 
ő nézete szerint is a drága bérek és a költséges szállítás nem engednék, hogy a 
venezuelai aranybányák a magyarországiakkal versenyezzenek.

Mr. P h i l l i p  azon kérdést intézi Mr. B r o u g h  hoz, hogy az amalgamaczióról 
Mngvarországban, valamint az elektromosság kohászati alkalmazásáról s annak 
eredményéről mondhatna-e valamit.

Mr. B r o u g h  zárszavában megjegyezte, hogy ő attól tartott, hogy értekezését 
nagyon is statisztikainak fogják tartani, de mivel ezen adatokat még nem látta angol 
vagy német technikai szaklapokban közölve, úgy hitte, hogy azok összeállításával 
nem telt fölösleges munkát. Az elnök által mondottakhoz maga részéről azt fűzi, 
hogy a lőpor-robbantás, mint bányászati munka, szintén Selmeczen volt legelőször 
alkalmazva. H e l l  * vízoszlop-gépe módosítva jelenleg Újbányán van alkalmazás
ban egy felhagyott bányában, melyet újra megnyitottak. A barnaszén és liaszszén- 
termelés roppant nagy, és ha sikerülne jól kokszolni s ez által magas olvasztó 
kemenczékre alkalmassá tenni, az ipar haladására igen nagy befolyással volna. 
Több eljárás volt már indítványozva, de a kísérleti stádiumon túl eddig nem jutott. 
A vasolvasztók kénytelenek 50% barnaszenet és 50% morvaországi szenet venni, 
mi annak behozatalát teszi szükségessé. Azon zúzó nyilakat, melyek sulyokja nem 
vas, hanem quarcztuskó, személyesen nem látta; de olvasta egy hivatalos jelentés
ben, és mivel neki is különösnek tűnt lel, beszélt az igazgatóval s azt hallotta, hogy 
meglehetősen felelnek meg a kisbirtokosok igényeinek. Sajnálja, hogy az amalga
maczióról nem adhat részletes felvilágosítást. Úgy tudja, hogy Mr. L i e v i n g  működött 
ott abban valami angol társaság érdekében, de az eredmény nem volt kielégítő ; 
minél fogva a magyar vállalat egyike se fogadta el, azok mindeddig a Freibergben 
is használt primitiv eljárást követik.

Az elnök köszön etét in d ítván yozo tt  Mr. BnouGH-nak, m it  egyh an gú lag  

elfogadtak.

így végződött a világ fővárosában azon szaktudományi estély, melyen az 
1885-ki káillításunk oly méltatásban részesült, mely jól eshetik mindazoknak, kik 
a létrehozásban fáradoztak.

* I t t  a z  a n g o lb a n  i s m é t e l v e  H ö l l  v a n  h ib á s a n . Se.
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(5) G e z e l l  S á n d o r  és Dr. S c h a f a r z i k  F e r e n c z  : M ű* és építőipari tekintet
ben fontosabb magyarországi kőzetek részletes katalógusa (A magyar 
királyi földtani intézet megbízásából összeállították G e z e l l  S á n d o r  és 
S c h a f a r z i k  F e r e n c z .  Budapest, 1885. XX. és 139. lap.)

A magyar királyi földtani intézet néhány év előtt feladatáúl tűzte ki azt, hogy 
a geológiának gyakorlati oldalait is mindinkább felkarolva, olyan gyűjtemén)Teket 
létesítsen, a melyek tanulmányozásából úgy a bányászat, mint pedig az ipar embe
rei közvetlenül és kényelmes módon tapasztalatokat és ismereteket szerezhessenek. 
Egyelőre három irányban kezdette meg működését, nevezetesen 1. a mű- és építő
ipari tekintetben fontosabb kőzetek; 2. az agyag-, üveg-, cement- és ásványfesték- 
iparnak szolgáló nyers anyagok és végre 3. a bányászati tárgyak (érczek, ásványok, 
kőzetek és első nyerstermények) gyűjtését. A tavalyi országos kiállításig sikerült is 
a két elsőt oly tekintélyes gyűjteményekké növeszteni, hogy az intézet igazgatója 
elhatározta azoknak a tárlaton való bemutatását. Egyúttal hozzáfogtak a nevezett 
gyűjtemények kezelői a katalógusok szerkesztéséhez azon feladattal, hogy ezek ne 
csak a kiálh'táson szolgáljanak kalauzúl, hanem ezentúl is használható kézikönyvek 
legyenek, mit azonban ezeknél az első kiadásoknál teljesen elérni nem lehetett, 
minthogy igen sok anyagnál még hiányoztak a megbízható adatok. E hiányok 
kiküszöbölése feladatát fogja a majd később egyszer megjelenendő második kiadás
nak képezni.

A kőzetek katalógusában az igazgatói előszó után a «bevezetés» következik, 
a melyben röviden a rendszer vázoltatik, a mely szerint az összegyűlt kőzetanyag 
tárgyaltat ott. A csoportbeosztás alapjáúl a petrografiai rendszer választatott s min
den egyes csoport kőzeteinek elterjedése hazánkban külön-külön vázoltatott. A gyűj
teményben foglalt kőzetek mindannyian szabályos koczka alakban vannak kifaragva 
1 decimeter élhoszszal és a hol csak lehetséges volt, ott legalább is egy lap polírozva 
is lett, mi nagyon emelte a kiállított gyűjtemény tetszetőségét. Eddig 420 ilyen 
koczka leírása foglaltatik a fennemlített katalógusban.

A rovatos tabellákban az illető kőzeteknek mindenek előtt meg van adva a 
petrografiai neve, a keménysége, egy köbdecimeternek a súlya kilogrammokban, 
színe, lelőhelye; valamint az is, hogy van-e kőbánya vagy nincsen. Felemlíttetik 
továbbá a bánya tulajdonosa és a kőzet beküldője; köbmeterenkénti ára, a fuvardíj 
a legközelebbi hajó- vagy vasúti állomáshoz, a kelendőség területe, azon ismertebb 
épületek, melyek az illető anyagból készültek, úgy szintén a rendesen fejtett kövek 
átlagos nagysága, valamint az elérhető legnagyobb méretek is, végre az évi terme
lés és a kőzet viselkedése megmunkálás közben.

A gyűjtemény eddig a következő kőzetfajokból áll:
1. Mészkövek ... 132 db 4. Agalmatolith.........  1 dl)
2. Dolomit ... ... ... 1 » 5. Gránitok ... 13 »
3. Gipsz .. ... .........  ... 5 » 6. Porfir ... ........... 1 »
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i. Nefelin-Szianit.__ ... .. 4-db 12. Csillámpala ... ... ... 2 db
8. Diorit ... ... ... ... ... 3 » 13. Fillitek és palák ... ... 5 »
9. Trachitok és módosulatai... 124- » 14. Tufák ... ... ... ... 42 »

10. Bazalt ... ... ... ... 7 » 15. Homokkövek ... ... 79 »
11.Gneájz ... ... ... ... 1 » Összesen 420 db

A munka végén megyék és fajok szerint vannak a tárgyalt mű- és építőkövek 
elosztva mi a táblázat használhatóságát nagyon elősegíti. Dr. Schafarzik F erencz.

(6) A z  agyag-, üveg- czement- és ásvány festékiparnak szolgáló magyaror
szági nyers anyagok részletes katalógusa. A magyar királyi földtani 
intézet megbízásából összeállították mátyásfalvi M a t y a s o v s z k i  J a k a b  és 
P e t r i k  L a j o s .  Budapest, 1885. 87 lap.

Ilyen természetű anyag vagy 260 gyűlt össze e munka megírásáig s ezek a 
következő csoportokra osztattak fel:

1. Agyagok ... ... ... . 177 db 9. Kavics ... ... ... . 2
2. Márgák és czementek 18 * 10. Homok _ ... ... ... 17
3. Mészkövek ... ... ... 13 » 11. Csiszoló pala ... .... .... 4
4. Dolomit ... ... ... 2 » 12. Zsirkő, agalmatolith 2
5. Magnezit ... ... ... ... 2 . 13. Aszbeszt ... ... ... 1
6. Trasz, beton ... ... 5 » 14. Gnájsz-gránit ... ... ... 1
7. Festőföldek, bolus ... ... 8 .» Összesen 262
8. Quarez ... ... ... ... 10 »

Mind ezen anyagok egy emeletű üveghengerekbe vannak elhelyezve olymódon, 
hogy mig a felső részben a nyers anyag foglaltatik; addig az alsóban egy kísérletek 
által kipróbált minta látható. Hogy ez az országos kiállításig nem történhetett meg 
minden felsorolt anyagnál, az csakis a i*endelkezésre állott rövid időnek lehet 
tulajdonítani.

A szerzők tüzetesen egyelőre csakis az első csoporttal vagyis az agyagokkal 
foglalkoztak, s úgy ezeknek tabellái, mint pedig az erre vonatkozó külön bevezető 
rész képezik a munka főrészét.

Az agyagok ugyanis magas hőmérsékletnél nem szoktak egyaránt visel
kedni, míg egyesek még a legnagyobb hőbehatásoknak is ellentállanak, addig sok 
más többé-kevésbbé salakos tömeggé olvad meg, amazok a becsesebbek, ezek pedig 
a kevésbbé használhatók. Az agyag tűzállóságának meghatározása a Bischoff-féle 
eljárás szerint akként történt, hogy az illető agyagokból gyúrt apró gulácskák 
különböző hőfokoknak tétettek ki. A következő kísérletek alapján mindössze 
8 fokozat lett megállapítva :

1. fokozat. A kísérleti gúla a Deville-féle kemenczében (kb. 1556° C) teljesen.
tűzállónak mutatkozik.

2. fokozat. A kísérleti gúla ugyanott gyenge fényűvé lesz, vagy már apró
hólyagokat tüntet fel.

3. fokozat. A kísérleti gúla ugyanott fényes felületet nyer, hólyagosán fel
duzzad, de alakját még megtartja.

4. fokozat. A kísérleti gúla a Deville-féle kemenczében megolvad hólyagos
vagy salakszerű tömeggé.
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5. fokozat. A kísérleti gúla a kokszszal fűtött kemenczében (kb. 1400°C) 
tűzállónak bizonyul, vagy legföljebb csak gvongo fényt mutat, míg a 
Deville-féle kemenczében teljesen megolvad.

ti. fokozat. A kisőrleti gúla a kokszkemenczében is fényes vagy hólyagos 
felületűvé lesz.

7. fokozat. A kísérleti gúla ugyanott hólyagosán felduzzad és kezd meg
olvadni.

X. fokozat. A kísérleti gúla még a kokszkemenczében is teljesen megolvad 
és csak a gázmuffel-kemenczében (kb. 1000° C) marad változatlan.

Ez utóbbi fokozatba tűzállósági szempontból a legrosszabb agyagok tar
toznak.

A rovatos táblázatban ezeken a viszonyokon kívül ott találjuk az illető agya
gok lelőhelyének pontos megnevezését, fizikai tulajdonságainak rövid leírását 
és geologiai szempontból hovatartozását, továbbá a telepek tulajdonosait és a 
próba beküldőit, az anyag árát, a kelendőség területét, az évi termelést és végre 
több agyagnak a mennyileges chemiai elemzését, mi sok esetben szintén igen 
fontos felvilágosítást nyújthat az illető anyag természetéről.

A munkában tárgyalt egyéb anyagok sorozata sokkal hiányosabb, mint az 
agyagokká, de daczára annak találunk közöttök sok kitűnőt, a melyeket már 
eddig is felhasználtak czementet, meszet égető, üveget gyártó iparosaink ; de figyel
meztetve leszünk egyszersmind olyan újakra is, a melyeket geológusaink fedeztek 
fel országos felvételeik alkalmával. A munka ezen része jegyzetszerű és inkább 
csak előmunkálatának tekintendő egy későbbi bizonyára már bővebb kiadásnak.

Dr. S c h a f a r z i k  F e r e n c z .

(7) Dr. I losvay L a j o s : A  torjai büdös barlangról. Egy előadás, tartatott a 
természettudományi társulat estélyén 1885. márczius 13-án. Népszerű 
természettudományi előadások gyűjteménye. VIII. 48. füzet. Budapest, 
1885.

Ismét fűzött a királyi természettudományi társulat egy gyöngyöt érdemeinek 
díszes koszorújához ;iz által, hogy egy szakférfiút a kellő módon felszerelve a torjai 
büdös barlanghoz küldött ki. hogy a barlangot és gázait, egyéb chemiai és fizikai 
viszonyait vizsgálja meg azért, hogy níhtk az eddigieknél biztosabb adataink legyenek.

A barlang alapja szájától befelé lejtős s az aljáról feltóduló gáz, moly a leve
gőnél jóval nehezebb, úgy tölti be, mint a víz, s csak akkor folyik ki, ha a gázréteg 
felső határa elérte a barlang szájának színvonalát. Hossza l i  m., szélessége 2—3 
m., magassága ű—3 — ti m .; köbtartalma pedig kb. ÍX) köbmeter.

Eddig főleg F kanz Kittéu v. H aduk (Geologie Siebenbürgens I X(53.) nyomán 
az volt a kiömlő gáz minőségéről elterjedve, hogy a szénsavon kivül a kéndioxyd

* Ilogy azonban némely ott járt geologus még is táplált bizonyos gyanút ezen 
gáz kéndioxyd volta iránt, bizonyítja J ohann CliUMM-nok az n megjegyzése, melyet 
Acknkk, Mineralogie Siebenbürgens 1N.V>. czímü munkájának 'M1. lapján tett. Acknkii 

ugyanis úgy adja elő a dolgot, mintha a Büdös barlangjából magas bőfokú kénes- 
aav-gőzök ömlenének ki. Ennek ellenében konstatálja Grimm, hogy a gáz fötömegó-
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volna az, mely a gázkeveréknek sajátságos büdös szagát kölcsönzi. 1875-ben 
azonban F leischer, kolozsvári egyetemi tanár ; újabban pedig Ilosvay minden két
séget kizáró módon kimutatták, hogy a szénsavon kivül a gázkeverékben foglalt gáz 
nem egyéb, mint kénhvdrogén.

Már a nagy barlangon kívül attól 33 m.-nyi távolságban sikerült e gáz
keveréket a talajfölötti légrétegében kimutatni, a hol az 04-0%-ot tett ki; meny- 
nyisége a barlang felé közeledve nőttön-nő, mig magában a barlangban még 
pedig a szája színvonala alatt túlnyomóvá lesz. A «nagy barlang» legmélyebb 
részében ugyanis kitesz a szénsav (C02)=95*49, a kénhidrogén (/Í2»S’)=056, az 
éleny (0)=0*01, a légeny (A^)=3,64°/o-ot; a »kis barlang»-bán a CCh+//2«S=94‘60, 
O4jV=5’40; a «timsós barlang»-ban pedig (7Ö2+íZ2iS=94,75, 0+ A r= 5 ’25°/o. 
A nápolyi kutyabarlang ellenben a legkedvezőbb analysis szerint (Young) tartalmaz 
0 0 2 = 7 1  -00, IhS=0'0, 0=5-87, Ar=  23’ 13. Sokkal nagyobb tehát a torjai barlang
nak a szénsavtartalma, míg kén-hidrogén utóbbiban éppenséggel nem fordul elő.

A gázkeverék hőfoka csekély, az 1884-ben julius 21—25-ike közt csak 11*25— 
12'3° C. között ingadozott.

Maga a gáz a barlang alapja körüli repedésekből ömlik ki s a lehető legkisebb 
értékeket alapúi véve, t. i. hogy IVa m. szélességben, 8 cm. magasságban és 20 cm. 
másodpercznyi sebességgel ömlik ki a barlangból, kiszámította szerző, hogy éven
ként megközelítő értékben 723,000 köbméter COi és 4200 köbm. H*S ömlik ki, 
a mi súlyban kifejezve 1.425,000 kilo CDi és 64-00 kilo HtS, tehát hatszor több, 
mint a mennyi a laachi tó közelében levő források által ömlik ki (Bischof szerint 
250,000 kilo). Leírja továbbá szerző azt a sajátságos hullámzást, mit akkor venni 
észre, ha a gáztömegbe belemegyünk, s mely egészen a víznek a hullámzására 
emlékeztet.

Belehelve e gázkeverék, föltétlenül Laláit okozó ; a bőrre pedig igen különös 
égető csípős hatással van és a meleg érzetét kelti fel. Ennek oka szerző szerint nem 
volna annyira az érző idegeknek a szénsavvali érintkezés folytán alászállított inger
lékenysége következtében a véredényeknek csökkenő összehúzódásában keresendő : 
minek további következménye az volna, hogy a véredények jobban telnének meg 
az odahajtott vérrel, mi azután a meleg érzését okozná: hanem az inkább abban a 
körülményben rejlenék, hogy a széndioxyd az érintett bőr felületén levő nedvesség
gel chemiai és fizikai átalakulások miatt akkora hőt fejlesztene, hogy arról érző 
idegeink útján tudomást szerezhetünk.

Dr. S chafarzik F erencz.

ben szénsav, a melyhez kén is kötve van, de nem  kénessav alakjában; továbbá, 
hogy a gáz nem forró, hanem csekely hőfokú. Történelmi érdekességű, továbbá 
A c k n e r  és F i c h t e l  szerint az, hogy a Büdös környékén 27 éven át egy császári 
kénolvasztó létezett, a melyben a hegynek felszíni rétegében előforduló földes ként 
dolgozták f e l ; valószínűleg ugyanakkor megkisérlették e hegy tövében tárnát hajtani, 
de nem jutottak tovább mint négy ölre, a midőn ugyanis a minden oldalról kiömlő 
fullasztó gázok miatt a munkát abba kellett hagyniok. Sőt már a magyar királyok 
alatt is olvasztottak ezen a helyen ként, munkások gyanánt Alsó- és Felső-Torja 
lakosait használván fel. Bef.


