
A HONTVÁRMEGYEI BÚRPATAK VÖLGYÉNEK ÁSVÁNYOS 
FORRÁSAI.

Dr. S zo n t a g h  T a m á síó I.

Hont vármegyében, Léva városától keletre, Kálna és Borfőtől É-ra, 
az öreghegy D-i lejtőjéből (Hradistye 284 m. a t. sz. f.) erednek azok a 
vizetvezető mélyedések, melyek egyesüléséből kis csermely indúl meg. 
A mint jobbról-balról hozzáfolynak a térszíni vizek, nagyobbbodik medre. 
Borfő községtől már mint «Búr»-patak folytatja útját DDK-re, majdnem 
egyközö8en az Ipoly folyóval. Bori, Szántó, Magyarad, Deménd, Százd 
községeket érinti és Szete községnél egyesül az Ipoly folyóval. A 22 kilo
méter úton összes esése 151 m.

Föltűnő e patak völgyének egyenes iránya. Elég kicsiny vízgyűjtőterü
lete kopár és vízmosásos. A csapadék tehát gyorsan éri el a kis patak sekély 
medrét s a szabályozás előtt torrens természetével igen sok kárt okozott.

A völgy mindkét oldalán 150—260 m. magas, egészen egyforma 
halmos vidék terül el.

Hidrogeológiai tekintetben a Bori-Magyarad szakasz a legérdekesebb. 
Itt látni a völgyben azokat a nagy kenyéralakú forrásmészkő képződé
seket, melyek ásványos gyógyvizek lassú lerakodásából keletkeznek. Erről 
a rövidke, mintegy 3*5 kilométer hosszú szakaszról írom le mindazt, a 
mit 1888-ban a magyaradi ásványos gyógyvíz védőterületi tervezetének 
elkészítésekor és jóval későbben ott járva tapasztaltam és azóta hallot
tam, felhasználva az irodalmi adatokat is.

E vidék geologiai átnézetes bejárását és térképezését 1865-ben 
F. v o n  H a u e r  és O tt  végezte. 1 :144,0 0 0 - h e z  mértékű térképök meg is jelent.

1. Alluvium, A Búrpataknak és mellékvölgyecskéinek fenekét, kü
lönösen a vizek mentén, fekete humuszos agyag alkotja. Ezen a vizet- 
rekesztő talaj féleségen sok vad vizes, mocsaras hely volt. Mióta a patak
medret szabályozták, a térszíni vizek gyorsabban és jobban húzódnak le. 
A völgy szárazabb lett. Bori és Mag ff arad község között az ásványos 
vízü források egy része még mostan is rak le mésztufát s így e képződés 
egy része is ide számítható.
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Az alluviális csöves és szivacsszerű mésztufában a következő mol- 
luszkákat gyűjtöttem. Planorbis (Tropodiscus) marginatus M ü l l .  Pla- 
norbis (Tropodiscus) carinatus M ü l l .  Limnaea stagnalis L i n n .  Gul- 
narici cf. auricularia L i n n .  Limnophyssa palustris M ü l l .  Succinea 
(Amphibina) elegáns Risso. Succinea (Amphibina) Pfeifferi R o s s m .

Az egyik magyaradi buzgó (forrásmészkő alkotta kenyérszerű dom
bocska) oldalában sugaras forrásmészkő helyett fészekszerű alakulást 
találtam, melyben gömbölyded borsószem nagyságú pisolitok s 2— 5 cm. 
hosszú gömbölyű pálcikaszerű forrásmészkőképződéseket látni. Érdekes, 
hogy a pálcikaszerű képződés tengelye nem valaminő növényi anyag. 
Az 1. ábra e fészekszerű csinos mészkőképződést mutatja.

1. ábra.

2. Diluvium. A fensíkokat, dombtetőket és oldalakat nagy részben 
változatos összetartású agyag borítja. Néhol forrásmészkő vagy andesit- 
törmelékkel, másutt mint a «Ivisegres» dűlőben az agyag homokos vagy 
apró borsó nagyságú quarckaviccsal van keverve.

E diluviális agyag az ásványosvízű források közvetlen környékén 
7/CV-ral nem pezseg.

Az osztrák geologiai térképen kitüntetett löszt e környéken nem 
találtam.

A diluvium hoz tartozik még a forrásmészkő egy része is. Mely 
keményebb természetű és melyben, legalább így hallottam, kőfejtéskor 
A V/ has■ pvimigenius, Blumb. fogat és csontrészeket is találtak. A dilu
viális mészkő zárványként egy régibb forrásmészkő szögletes és legömbö
lyödött darabjait is tartalmazza.
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A részben alluvium borította diluviumi forrásmészkő kiterjedése 
•elég nagy. Néha, főként a Szántó község feletti magaslatról, az óriási 
cipóalakú forrásdombok egymáshoz sorozódó maradványait is látni lehet 
még. A Búrpatak jobb oldala a malom táján a bal parttal egykor össze
függésben volt. Nagyobb forráslerakodás zárta el egykor itten a völgyet. 
Lehet, hogy a megduzzadt víz tört magának erre utat, de nem lehetetlen 
az sem, hogy az egykori, itten felbugyogó ásványos vizű forrás beépü
lése után, a megfeszült szénsavgáz robbantotta szét a forrásmészkődomb 
e részét. Az itteni forrásmész igen kemény, réleges és aragonitszerű.

Szármáti emelet.
Bori községtől EK-re a Litásihegy ÉNy-i aljában, a «Nagyerdőnek» 

vagy «Disznóároknak» nevezett mélyedésben és pedig a bal oldalon, 
szennyes-sárgás fehér igen vékony levelekben elváló diatomapellit van 
feltárva.

Dr. P antocsek  J ózsef  ennek a pellitnek bacillaria telepét is meg
vizsgálta. A bacillariákból azt következteti, hogy e lerakódás szármáti 
korú. A tömegesen szereplő pompás alakok valószínűleg meleg vízben 
éltek, mely azonban kissé sós is lehetett. Erre vall dr. P antocsek  szerint 
-az igen szép Xitzsehia spectabilis (E h r b .) G r u n . A sok alakból a Stau- 
rosira Harnsonii var. amphiteatrus G r u n ., a Surirella Clematis G r u n ., 

Cymbella Sturii G r u n ., Xauicula Haueri G r u n . stb. tömegesen található.
Településére nézve tény az, hogy a kis föltárás a későbben leírandó 

fehér tufás márga fölött, azaz magasabban, a diluviális agyag és homok 
alatt fekszik. Legfölső részében falevéllenyomatok nyomait is látni. 
Valószínű, hogy melegvízű geizirek vízével keveredett elegyes vízben 
rakodott le. Ilyen melegforrások hajdani létezésének lehet talán tulaj
donítani a sok kövesedett fa egy részét is.

Magyarad, Szántó község környékén, a diluviális forrásmészkő 
alatt, az 1865-ik évi osztrák geologiai átnézetes felvételek szerint F. v o n  

H a u e r  és Ott) mintegy 7*5 km* kiterjedésű forrásmészlerakódás van. 
Hasonló forrásméezkő az 1:144,000 méretű térképen, a Szikincepatak 
és Garam folyó között Varsány és Vámosladány község között a Siklós
hegy környékén; Magyarad, Szántótól K-re Egegh és Gyügy között a 
Selmecpatak völgyének bal oldalán van kitüntetve. Én csak a magyarad- 
szántói csoportot láttam. E tömött, kemény forrásmészkő többé-kevésbé 
összefüggő dombvonulatokat alkot. Magyaradnál és Szántó községnél 
162 m-nél magasabban is látható. A szántói templomtól D-re a «Cson
kások» nevű domb tetején kőfejtőket nyitottak e mészkőben. Itt a mész
követ mintegy 0*35 m vastag fekete tele vény es agyag borítja, mely 
/767-ral nem pezseg. Ez alatt még vékony mészkőtörmelékes agyag van.

A kőfejtőkben szintesen fekvő 6 — 30 cm vastag mészkőrétegek a 
lejtők felé meg vannak törve és mintegy 38 fokkal dőlnek és pedig
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KKD-felé. Ez valaminő későbbi helyi mozgásra bizonyít. Egészen hasonló 
viszonyok között látjuk a forrásmészkövet a szántói Keresztalja nevű 
dűlőben a Lévára vezető országúitól jobbra és balra, a hol két elég jó 
föltárás van. A forrásmészkő itt is igen szívós, úgy hogy a jobboldali 
fejtőben lépcsőfokoknak is faragják.

Szerves vagy más kőzetzárványt e mészkőben nem találtam.
W o l f  H. osztrák geologus lehetségesnek tartja, hogy e forrásmészkő 

a Selmecbányái andesiteruptióval egykorú. Feltűnő, hogy a közeli erup
tivus kőzetek dacára, ezek zárványait benne nem látni. Ellenben quarc- 
darabkák vannak benne.

E forrásmészkő korát biztosan megállapítani nem igen lehet, de 
én az augitos amphibolos andesiteruptiónál fiatalabbnak tartom és 
körülbelül a szármáti emelet körébe helyezem.

Az bizonyos, hogy e mészkő KNy irányú hosszú vonal mentén 
kitörő forrássorozat lerakodása, melynek óriási dombjait, diluviális és 
alluviális rétegek borítják, de amelyeknek nagy cipószerű gömbölyded 
szerkezetét, a Szántó község feletti magaslatról mostan is elég szépen 
látni.

Ide tartozhatik még az a sajátságos összetételű mészkő is, melyet 
Magyarad község E i részénél a szántóföldről hordanak ki. Ebben lenne 
a magyaradi fürdő vendéglőjével szemben, az országút melletti 5*35 m 
mély kút feneke is. E mészkő igen kemény. A világos-szürke meszes 
anyagban gömbölyded mészkőszemecskéken kívül sok biotitlemezke, apró 
horzsolókő s andesitzárványka van. Kaolinos földpátkristálykákát, víz
tiszta quarc valamint augit és amphibol*féle ásványszemeket is tartalmaz. 
Vékony csiszolatában főként 0’15 mm nagy calcitszemeket, ezenkívül 
chloritos biotittáblácskákat és bomlásnak induló andesitdarabkákat lehet 
benne megkülönböztetni.

4. Mediterrán.
A mediterrán-emelet legfelső részét világos, majdnem fehér tufás 

krétaszerű márga képviseli, mely néhány igen apró cardium kőmagon 
és csigabenyomódás helyén kívül igen gazdag és szép tengeri bacillaria- 
telepet rejteget. A rendkívüli gazdag bacillariatelepet dr. P a n t o c s e k  J ó z s e f  

pozsonyi állami kórházi igazgató — ösmert botanikus — a neki küldött 
darabokban fedezte föl és írta le.

P a n t o c s e k  dr. munkájában ebből az anyagból í203 fajtát sorol fel, 
Jellemző erre a bacillariatelepre a tömegesen előforduló Surirella fas- 
tuom var., az igen nagy termetű Actynoptiehns Szontaghi-i n. sp. P á n t . ; 

Sala cin Boryana, n. g. et sp., Endietya boryana nov. sp; Coseino- 
'hscus horgánus; Hydrosera Boryana n. s p : Mostogloia Szontaghi-i 
nov. s p ; Alloeoneis Caslracaneii n. s p ; Navienla Kelleni n. sp; Tri- 
ceratiruin horridnm n. sp. stb.
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Eadioláriák, foraminiferák és spongia*tűk is vannak e tufás-krétás 
márgában. Lefelé e márga keményedik és tömöttebb lesz.

Ez a tufás márga Bori határában a Szebecske-völgy bal oldalán volt 
jól feltárva.

Ugyancsak a bori határban a Winkler-féle birtok rárói majorja 
alatt, a völgy E-i oldalából nagyobb mennyiségben sárga viaszopál és a 
Szebecske-völgy felett, a mediterrán márga tetejéből igen csinos kövesült 
fadarabok kerülnek ki. Ezek leggyakrabban opálos anyagúak, de találtam 
olyan fehérszínű kövesült fadarabot is, a melynek hosszúságban futó 
rostjait, azbesztszerűen lehet szétszedni. Az azbeszt-szálaktól; eltekintve 
egyéb eltérő chemiai és physikai tulajdonságaitól; csak törékeny, rideg 
szerkezete különbözteti meg.

Az osztrák geologiai fölvétel az 1:144,000 mértékű térképen Lajta- 
mészkövet is mutat ki. Én tulaj donképeni lajtamészkövet nem találtam 
(ha csak a följebb leírt világos-szürkés mészkövet nem számították ide). 
E helyett az augitos-amphibolos andesit hatalmas tufalerakodását m u
tathatom ki, melyet Bori községtől ÉÉK-re, a Rárópuszta mellett, W i n k l e r  

J á n o s  sógorom volt birtokán, egy ásott kútban közel 100 méter mély
ségig tártak föl. A majdnem 100 méter mély kút mintegy 230 m ma
gasan fekszik a t. sz. f. Szelvénye a következő :

1. a termőréteg alatt mintegy 10 méter sárga agyag;
2. igen lágy andesittufa 6 méter;
3. keményebb hamuszínű horzsaköves andesittufa 44 m ;
4. igen kemény szivacsszerű andesit 6 m éter:
5. keményebb hamuszínű andesittufa 18 méter;
6. feketés homok (?) 16 méter.

A kút tehát jóformán egészen az augit-amphibol andesittufában 
van telepítve. Vízállása állandóan 5—6 méter. Az első víz 80—82 m 
mélységben mutatkozott. A 84 méter alatti mélységből, különösen az 
egészen alant levő fekete homokból (?) igen sok víz tört elő.

Az augitos amphibolos andesittufa és breccia a Búrpatak völgyének 
mind a két oldalán, továbbá Szántó és Magyarad község környékén is 
megvan. Magyarad község déli végén a br. Nyáry-majornál és a község
től Ny-ra a «Kisegres» dűlő K-i oldalán is megvan, majdnem szemben 
a kis templomocskával. Az andessittufa homokos és lágy. Egy része trasz- 
szerű, elég sok horzsolókő, perlit és más eruptivus anyag lapilijével és 
zárványával.

Érdekes az az andesittufa és konglomerátum sorozat, mely a 
Winkler-féle mély kútból került ki. A kút 40 méternyi mélységéből 
való hamuszürke tufából szép levéllenyomatok kerültek elő. Mintegy 
60 méter mélységből hamuszürke színű tufa került ki, mely konglome-

Földtani Közlöny. XXXV11I. köt. 1908. 23



328 DE SZONTAGH TAMÁS

rátumos. A hamuszürke tufába sűrűn vannak világosszínű horzsolókő, 
mogyoró nagyságú egészen gömbölyű darabjai beágyazva, 70—90 m 
között a hamuszürke, elég keménytufában a horzsolókő és más zárvá
nyokon kívül egyes rétegeiben ismét növényi lenyomatok vannak.

A kemény tufának vékony csiszolatában a többnyire limonittal 
megfestett és apró zárványokkal telt kovasavas isotrop kötőanyagból, a 
plagioklas földpátnak számos kisebb-nagyobb töredéke és az eruptivus 
kőzet kisebb darabkái tűnnek ki. Ez utóbbiak részben horzsolókőda- 
rabkák, főképen azonban a kikristályodás különböző stádiumát mutató 
andesit, melyben főként plagioklaslécecskék és augitféle mikrolitok, 
itt-ott magnetitek is váltak ki. A szövet is gyakran emlékeztet az augit 
tartalmú andesitre. Ezen kívül még egy-két quarctöredék és színes ásvány - 
szemecske látszik benne. Több kimállott keresztmetszet észlelhető még, 
a melyből az egyiknek alakja amphibolra utal. Egy helyen biotit táb
lácska is látható.

Ennélfogva a tufa andesifnek felel meg és pedig valószínűleg augitot 
és amphibolt tartalmazó andesitnek.

A conglomerátumos tufaréteg egy helyen erősen van tarkázva, a 
különböző sárgára, vörösre és barna színűre festett horzsolókőzárvá- 
nyoktól.

Ezek után az osztrák fölvétel egy helyütt, Magyarad községtől 
K-re a szalatnyai fürdőnél, Keuper-márgát mutat ki. Én Bori községtől 
Ny-ra, a Léva felé menő országút bal oldalán DDK-nek, elég meredeken 
dűlő sötétszürke, meszes, jobb oldalon pedig sárga márgapalát találtam, 
mely valószínűleg szintén a legfelső triashoz tartozik.

A Keuper-márga alatt fekszik az osztrák fölvétel szerint Varsány 
és Kiskér környékén a felső trias mészkő. Én ilyen kékes sötétszürke 
calciteres mészkövet még Bori községtől Ny-ra a Lévára vezető út 
mellett, a már említett szürkeszínű meszes márgapala alatt is találtam.

Végre helyenként megvan még a felső trias dolomit is, mely tá
volabb, Szántótól ÉK-re a megye határán, a Do/n/a-hegyen van feltárva.

Látjuk tehát, hogy a Selmecbányái nagy eruptiós kőzettömeg DNy-j 
szélén, Léva város és Felsőtúr község között, a Triaskorú alapkőzet 
egyes kisebb folton föl van tárva.

A Búrpatak völgyének vizei. Magyarail és Szántó környékén a 
közönséges ivóvizet tartalmazó kutak 4—5 méter mélységből kapják 
vizöket. A hol rendesen kiépített kút van, mint p. u. Mag garat Ion a 
Sontogi/t udvarban, a víz tiszta és kellemes ízű. A szénsavas mésztar- 
talom természetesen itt is elég nagy.

A Winkler-féle rárópasztai mély kút vizéről már megemlékeztem.
A Hái-jiatal; medrében, a hol az Szántó és Magyarad határán, a 

•liluviális (vagy régibb) forrásmészkő gátat áttöri és magának mély
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medret vájt, egészen a szántói malomig források fölszállását észleltem. 
E forrásokat a vízzel telt mederben nem tanulmányozhattam.

*

Áttérve az ásványos vizekre, Bori község déli határától kiindúlva 
Magyarad községig, 12 ilyen forrást látunk. A források kitörését a 2. áb
rán levő vázlaton I—XII. jelzés mutatja.

/

E*ról D-nek haladva, először is az I. számú forrást találjuk. A Búr
patak völgyének mély részén a rétben fakad. Foglalva nincsen és nincs 
is gondozva. A talajvizek és rothadó szerves anyagok behatásától semmi 
sem óvja. Hideg, szénsavas savanyúvíz. Szénsavas meszet nem rak le. 
Száraz nyári időben vizét isszák. Azt állítják, hogy jó savanyúvíz. Néhai 
Cseh L ajo s  m. k. bányatanácsos vízét 1887 augustus hó 15-ikén délben 
30° C levegőnél, 16° C-nak találta. Benne a szénsavbuborékok lassan 
szállnak föl.

Tovább D-re, ott, a hol a Búrvölgy kissé összeszűkül s azután 
ismét kitágul, a völgyön keresztül ÉK-ről DNy-ra négy különálló kisebb- 
nagyobb mészkődombot látunk (Vázlaton II., III., IV., Y.), melynek köze
péből, mintegy kürtőn törnek föl az ásványos vizű források. E források 
szénsavas meszet és vasoxydot raknak le. Legkevesebbet a II. számú. 
A III. vizét ivásra is használják. Mind a négy forrásban erős gázkitörést 
látni, aminek egyrésze kénhydrogént is tartalmaz.

A II. számú forrás posványos helyen jön föl. Vizében a gáz több 
helyen élénken bugyog. A víz fölületén vasoxydos kéreg képződik. 
Hőfoka 18° C. Mintegy 45 m távolságban emelkedik ki a III-ik forrás- 
mészkődomb, mely a legtöbb vizet adja. A mészkőcipó tetején kitörő 
víztükör átmérője 30 cm. A gáz nagy buborékokban száll föl. Hőfoka 
13’5 —17° C. Kissé sósízű vizét ivásra használják.

A IV-ik forrásdomb K-re mintegy 55 méter távolságban emelkedik 
ki a mocsaras rétből. Mintegy három m magas és aljában 30 m kerületű. 
A vízmedence mintegy 3*5 m átmérőjű. A víz hőfoka 18° C. Csak für
désre használják. Vize nem egészen tiszta és szénsavas mész lerakása 
sem valami igen tetemes.

A IV-ik forrástól át a Búrpatak medrén mintegy 128 méterre látjuk 
az V. sz. forrást. Ez a legnagyobb forrásdomb. Magassága a rét szinlő- 
jétől számítva mintegy 5 méter s talpának kerülete mintegy CO m 
A forrás mészkőcipó tetején felbugyogó ásványosvíz forrásnyilásának 
átlója három méter. A víz hőfoka 1887 aug. 15-én 10 órakor d. e. 17° C, 

a levegőé 30° C. néhai Cseh L ajo s  szerint; W o l f  H e n r i k  szerint pedig 
a víz hőfoka 23*75° C, a levegőé pedig 25° C.

E völgyön áthúzódó II., III., IV., V. számú forráscsoporttól D-re 
mintegy 500 méter távolságban. Vl-nál, a posványos rétfenék Ny-i részén, 
jóformán egy É-ról D-re húzódó egyenes vonalban egymás alatt látni több 
kisebb kitörésből álló forráscsoportot. A szénsavas gázok föltörését szépen
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látni. A víz hőfoka néhai Cseh L ajos mérése szerint + 3 0 °  C levegőnél 
18° C; saját megfigyelésem után — 3° C-nál 18° C. Szénsavasmész le
rakodása nem észlelhető. Itt több ponton tör elő a szénsavas gáz. E he
lyen egy szénsavas meszet lerakó, a feljebb leírt alacsonyabb hőfokú 
ásványos vizű forrásoknak megfelelő régibb forrás még felismerhető 
lerakodásának törmeléke látható, a melyből jelenleg másodlagosan, 
szénsavas meszet le nem rakó hideg szénsavas savanyúvíz bugyog föl. 
Szántó községtől K-re, a léva-ipolysági állami és dalmadi kocsiút keresz
tezésénél, a Búrpatak bal oldalán, közel a hídhoz mintegy 10 m magas 
s mintegy 40 méter kerületű mészkődomb emelkedik, melynek tetején 
24 m2 területű mélyedésből tódul föl a tej fehér színű víz. A víznél 
a hidrotionszagot erősen érezni. Néhai Cseh  L ajos szerint 31° C leve
gőnél a víz hőfoka 20° C. S zontagh Tamás mérése — 3° C levegőnél 
17*5° C. A nép «Luca kútjának» nevezi. Igen szép forrásmészkőből föl-

3. ábra.

épült forrásdomb. A forrásvíz a domb síma mészkőfelületének egyik 
mélyebb részén ömlik le a térszínre. (3. ábra.) Innen K-re nem messze 
a Búrpatak bal oldalán közel egymáshoz több, már kiapadt és beépült 
forrásdombot találunk. A térképvázlaton e forrás VIII-al van jelölve.

A VIII-as számú forrástól DK-re közvetlen a Lévára vezető or
szágút mellett, Magyarad határában van a IX—X. számú forrás. Ez ma 
a legmélyebben fekvő, de a leghatalmasabb forrás is, mely épületbe 
foglalva adja a magyaradi fürdő vizét. Igen nagy szénsavas és kén- 
hydrogénes gázfeltörés kíséretében elég nagy vízmennyiség ömlik itt ki. 
Ez a víz az itteni alacsonyabb hőfokú termák legmelegebbje. W olf H enrik  

2-V C levegőnél 28*75° C-nak; néhai Cseh  L ajos 30° C-nál 26*2° C-nak 
és S zontagh T amás C>*2° C-nál 23° C melegnek találta.

A fürdőtükör a IX. sz. forrás nyílására van telepítve. Itt külö
nösen 2 erős forrás feltörése mutatható ki. Az egyik a fürdőtükör kö
zepén, a másik a középső forrástól ENy-ra a tükör szélén. De az egész 
fürdőtükör területén szállnak föl gázbuborókok. A fürdőtükör hossza 
7-50 m, szélessége 5*60 m.
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Körülbelül 1862— 1863-ban a mai fürdőtükör helyén még csak iszapos, 
piszkos vizű tócsa volt. Somogyi Károly magyaradi földbirtokos építtette 
a forrásra a fürdőépületet. A fürdőépület 1865-ik évben már megvolt.

A fürdő tükör térfogata 58 m 3. A fölszálló tej színű zavaros vízzel 
annyi szénsav és kénhydrogéngáz hatol föl, hogy a fürdőt élvezőket 
folytonosan legyezni kell, hogy így a fojtó kéndioxyd és kellemetlen 
kénhydrogéngáz a friss levegővel keveredjék.

A források 1 óra alatt 7*5 m3 vizet adtak. Az ásványos gyógyvizet 
1864-ben Kletsinszky wieni vegyész elemezte.1 Szerinte 1000 rész vízben 
van 59*30 szilárd alkotó rész :

Szerves anyagok s mellette ammoniak nyomok együtt 14*58
A*<raNO, _  „  .... ._ _  _  _  _  „  .... .... „  8*11
XaCI _  - ............... _  ~  „  ....... ... ... ._ 11-00
M(fSOi ... _  .„ „  .... .... 6 ‘39
CdSOi .... .................  ... „.. .._ .... .... 0*11
C aC 03 _. .... ... ... „  .... .„ .... 12*08
M yC 0 3 .........  „  .........  .... _  ... .... 6-50
Aluminiumoxyd és silicium dioxyd, nemkülönben fém-

oxydok (vas, réz és manganoxyd) nyomai „  .„ .... 0*53
Szilárd alkotórészek összege 59*30

Félig kötött szénsav- _  .... ..............._. „  .........  8*86

Bolemann Ede gyógyszerész 1864-ben a szabad szénsavat is meg
határozta s azt 25*2 cm3-nek találta.

A fönti vegyelemzésből látni, hogy a fürdővíz natriumsulfát és 
konyhasó tartalmú.

A magyaradi fürdődomb Ny-i oldalából, közel a Búrpatak medréhez, 
kifolyó s a környék lakosaitól keserűvíznek haszúált XI. sz. forrásvizet 
Kletsinszky szintén megelemezte. 1000 rész vízben ta lá lt:

Natriumsulfátot ... .... ......... „  .„ .... 7*89
Natriumchloridot „  ._ „  .... .... ... .... „  .... 11*00
Magnesiumsulfátot .... .... ... 5*10
Calciumsulfátot ._. „  ... ......._ .... _  0*41
Calciumcarbonátot ......... ... „  .... 8*82
Magnesiumcarbonátot ... _  ............. ............. .... ... 9*50
Aluminiumoxydot és siliciumdioxydot ._ ... 0*22
Szerves anyagokat.... ............. . _ .... ........  2*18

Szilárd alkotórészek összege 45*50 
Félig kötött szénsav _. 8*86

1 Az elemzés B o l e m a n  E d e  közlései után M. Orvosok és Terméazetvizsgálók 
Xl-ik nagygyűlés munkálataiból 1860.
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Ebből is látni e mellékforrásnak a főforrássali azonosságát.
A fürdőépülettől D-re mintegy 1G méternyire van a X-ik számú 

szintén elég erős forrás, melynek vize egyforma a fürdőével, csak hőfoka 
alacsonyabb, azaz 22° C. A forráska víztükrén vékony hártyaként parányi 
szénsavas mészszemecskék úszkálnak.

A forrásmészkődomb Ny-i oldalán még több kisebb forráska bugyog 
föl, különösen pedig erősebb gázkitörések figyelhetők meg. Evekkel ezelőtt 
itt is volt egy kis fürdőmedence.

A Búrpatak melletti malomtól mintegy 250 méternyire a patak 
balpartján fakad a XII. számú szénsavas forráska. Azt állítják, hogy 
vize olyan, mint a szántói szénsavas égvényes vizű forrásé. Nyáron át 
a lakosság mint üdítő ivóvizet használja is. Ottlétemkor, az 1888-ik 
évben a forráska el volt iszapolva, s csípős íze alig volt érezhető. Szén
savas meszet nem rak le.

A Búrpatak jobboldalán, Szántó község K-i szélén a «Pajta felett» 
nevű magaslat aljában, találjuk a jól ismert Szántói ásványos 
gyógyvíz forrását.  A vázlaton VII. sz.

Az 1845-ik évben a savanyú víz forrás csak kivájt fatörzsbe volt 
foglalva és csak helyben fogyasztották.

Midőn 1858-ban a K-re mintegy 10 kilométernyire fekvő Egegli 
környékén a szalatnyai savanyúvíz forrásvize a januárius hó 15-iki 
földrengés alkalmával egészen elromlott, kezdték helyette a szántói 
savanyúvizet forgalomba hozni.

B o l e m a n n  E d e  gyógyszerész, a «Magyar Orvosok és Természetvizs
gálók 186(5. évi Pozsonyban tartott XI. nagygyűlésének történeti vázlata 
és munkálatai» című munkában a 335—339-ik oldalon foglalkozik a 
szántó-magyaradi forrásokkal. A forrás akkori mélysége 2*5 m, átmérője 
0*94 m. Vöröses andesittufával volt kibélelve. A kút fenekén kavics 
feküdt. Az ásványos víz hőfokát az 1863. év tavaszán 12*5° C, levegőn 
17° C-nak találta. A víz mennyiségét 24 óra alatt 0*5430 hektoliternek 
találták.

Az ásványos vizet már 1838-ban T o g lio  L ajo s  pesti egyetemi 
tanár minőlegesen elemezte. Az 1863-ik évben a forrást B o l e m a n n  E d e  

megvizsgálta és vizének mennyileges elemzését M o l n á r  J á n o s  pesti gyógy
szerész végezte.

A savas vegyi hatású, szabad szénsavban bővelkedő, kellemes ízű 
savanyúvíz alkotása a következő :
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1 liter vízben v a n :
Kénsavas kálium (Kaliumsulfát).... .... .„ ........ . 0*1718 gr.
Kénsavas nátrium (Natriumsulfát) .... 0*4283 «
Chlornatrium (Natriumchlorid) _  .... _  „  .... 0*5012 «
Szénsavas nátrium (Natriumcarbonat) .... .„ 0-2604 «
Szénsavas calcium (Calciumcarbonat) .„ _. 1*0884 «
Szénsavas magnesium (Magnesiumcarbonat) „ 0*2473 ((

Aluminium (Aluminiumoxyd) .... .... 0*0039 «
Kovasav (Siliciumdioxyd) .... __ .... ............. . 0*0117 ((

Összesen: 2*7130 gr. 

Szabad szénsav............. _  953*2 cm3

Későbben H ankó V ilmos dr. tan ár  e le m e z te  a sz á n tó i a lk á lis fö ld es  

s a v a n y ú v iz e t  és p ed ig  két ízb en .

Van 1000 gr vízben : régebbi
elemzés

1906-ik évi 
elemzés

Calciumhydrocarbonat 1*5835 gr- 1*6949 gr-
Natriumhydrocarbonat „  ... 0*5295 1*0098 «
Natriumsulfat 0*5254 « 0*6452 «
Magnesiumchlorid _ 0*2679 <( 03633 «
Kaliumchlorid ._. ... ......... 0-1354 (( 0-1488 «
Natriumchlorid ......... .„. ... .... 0*0492 (( 0*1152 »
Vashydrocarbonat ... ........ _ 0-0184 « 0*0120 »
Lithiumhydrocarbonat v.. .........  _ 0*0068 « 0*0077 « + 2  gr.
Manganhydrocarbonat .... ... .... 0*0006 (( 0-0008 « + 2  gr.
Siliciumdioxyd ....... . 0*0291 (( 0*0272 «

Összesen •* 3*1458 gr- 4*0249 gr*
Szabad széndioxyd ...............  „  „. 2*8826 gr- 2-9006 gr-

« « térfogata.... 1461*7 cc. 1470*8 cc.

A szántói savanyúvíz az elemzés szerint az alkális földes savanyú
vizek sorába tartozik; utolsó kémiai vizsgálata óta összetételében elő
nyére változott.

Hőfokát néhai Cseh  L ajos bányatanácsos 30° C levegőnél 11° C-nak 
találta, az én hőmérőm 30° C-nál szintén l l ° C- t  mutatott.

Legújabban P azar I stván m. k. közegészségügyi mérnök úr a régi 
forrás felett egy új fúrást telepített. Szíves közléséből tudom, hogy a 
fúrást az eddigi kitörésnél magasabb ponton a domboldal felé indította 
meg. A fúrással 17 méternyire hatoltak le. E mélységben márgás cal- 
citos (?) törmelékes homokot kaptak. Közben a kékagyagot mésztufa és 
konglomerátumos rétegek szakították meg. A 17-ik méterből erősen 
pezsgő víz emelkedett föl a térszín fölé. P azár I stván m. k. mérnök
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továbbá közli, hogy ha az ásványos víz a töltőszínben van, akkor a vörös
fenyő csőből feltörő /J2Ü + C Ü 3 (víz és kéndioxyd) valóságos látványosság. 
Ugyanis először a csőből ezernyi parányi szökővízsugár ugrik ki, azután 
a szénsavnyomás a víztükröt hullámos gömbfelületté nyomja. E közben 
az akna néhány perc alatt teljesen megtelik szabad C 02-val.

*
/

Ásványos vizű források a többi völgyben nem fakadnak föl.
Magy aradtól K-re mintegy 12 kilométerre Mere, Egegh és Szalalnya 

községben, a Selmecpatak völgyében, jóformán párhuzamosan a Bori- 
völgygyel, ismét ilyen forrásokat látunk. Szalatnyánál az osztrák geolo- 
gusok ismét Keuper-márgát mutatnak ki.

A NyÉNy-ról KDK-re haladó vonal leg-KDK-ibb végén F . v. F oet- 

t e r l e  és M. R a c z k ie v j c z  az 1864-iki 1: 144,000 térképen Felsőtúr 
községnél, a Korpona völgyében, mutatnak ki ismét ilyen tarka Keuper- 
márgát.

Látni tehát, hogy az ásványos vizű források egy olyan tektonikai 
vonal mentén törnek föl, mely a fölsőtriasz időszaki mészkő és dolomit 
szélén a föntjelzett irányban vonul. A források közvetlen környékén 
andesittufák, feljebb azonban az andesitek uralkodnak. Az egykori vul
káni kitörések mélyében a szénsavforrások megvannak és egyéb más — 
időről-időre — gyengülő postvulkános működések sincsenek kizárva.

Az augitos amphibolos andesit nagy föltörésekor támadt dislocatio 
egyik vonalán már az alsómediterrán időben törtek fel az első meleg
források, melyek a vulkáni működések gyengülésével úgy fölszállási ere
jűkben, mint kémiai és physikai tulajdonságaikban gyengültek, megvál
toztak. A föltörésre alkalmas kürtők, repedések is változtak, részben be
épültek a hosszú idő alatt. Az ásványos víz kitörésének ereje is folytonosan 
gyengült és gyengül. Ha a gázokkal fölnyomuló víz kifolyása környékét 
a szénsavas mész kiválasztása folytán olyan magasra építi, hogy már 
nincs olyan nyomása, miszerint a mészkődombról lefolyjon ; egy ideig 
még a kürtőben vagy repedésben mozog, kiömölni azonban már nem 
képes. Ezután lassanként a közlekedési nyílás is beépül a kiváló szén
savas mészszel. A dombot befödi a moha és a gyep és a forrás betemette 
magát. Ilyen dombokat Szepes vármegyében a gánócifürdő melletti réten, 
valamint Zólyom vármegyében Cserény-Csacsin község határában talál
tam, melyekben egészen jól hallani még a beépült forrásnyílás alatt az 
ásványos víz sajátságos csendes rotyogását és bugyborékolását. Ha azután 
a forrás kitörési nyílása még jobban beépült, a forrásvíz másfelé keres 
magának alacsonyabb pontra való fölszállást. Megtörténhetik még az is, 
hogy az így elzárt gáztömeg olyan erős nyomást gyakorol az ilyen 
dombra, hogy azt megbontja.
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Az itt leírt ásványos vizű források vize az augitos amphibolos an- 
desittel és triászmészkővel, valamint dolomittal bizonyára érintkezik s 
miután már előbb szénsavval telíttetett, a kémiai elemzésekben kimu
tatott alkotórészek fölvételét is könnyű megmagyarázni.

A Búrpatak völgyének ásványos vizei hasonló kémiai összetételűkkel 
hőfokjuk szerint körülbelül három csoportba sorolhatók.

Az 1-8Ő  csoportba tartozik az I-ső, Yl-ik, VII-ik és a XII-ik számú 
hideg alkális savanyúvíz. A víz hőfoka 11°— 15° C. Mészkőlerakódás igen 
kevés — jóformán semmi.

A 2-ik csoportba a Bori-Szántó  közötti réten kitörő négy forrás: 
térképvázlaton II., III., IV., Y-ik számú tartozik. Ezek 17—20° C hő
fokú, tehát langyos szénsavas, hidrotionos ásványos vizek, nagyobb szén
savas mészlerakódással.

A 3-ik csoportba sorolható a VIII., IX., X., XI. számú ásványos
forrásvíz, 20—2<>c C hőfokkal, sok szénsavval és kénhidrogéngázzal és a 
legnagyobb szénsavas mészkő kiválasztó képességgel.

A XI*ik számú «sósvíz»-nek nevezett forrásvíznek csak azért van 
alacsonyabb hőfoka, mert mély fekvése folytán a patak és talajvízzel 
erősen keveredik.

Valószínűnek tartom, hogy a most fölsorolt 12 ásványos vizű forrás 
egy vagy legföljebb két víztartóból kapja többfelé szétágazó kürtőkön és 
repedéseken vizét. A kémiai és fizikai eltéréseket pedig főként a közön
séges víz különböző mennyiségének hozzájárulása okozza.

*

A Bori magaslatokról ÉÉK-felé tekintve, a messzeségben kékesen 
derengő hegylánc zárja be a látóhatárt. A Selmecbányái hegység ez» 
A Szitnija formás szürke sziklacsúcsa elég jól válik ki az ég sötét kék
ségéből. Munka után vagyok. Szemem a szép hegységen megpihen. A késő 
őszi komor hangulatú, alkonyodó időben a múlandóság és az elváltozás 
annyi jelképe környez. Annyi emlék fakad föl lelkemben.

Felelevenedik egykori tisztelt, szeretett és jóakaró mesterem nagy- 
becsű emléke is, ki annyi igazi rajongó odaadással kutatta e távoli szép 
hegykoszorú történetét.

Az 0  porladozó nemes szíve, munkás élete, kedves egyénisége em
lékének hódolok hálás érzéssel én is, mikor e szerény pár sorral hozzá
járulok ahhoz a munkához, melylyel tanítványai dicső emlékezetét e 
helyütt is megkoszorúzzák.
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A MARGITSZIGETI ARTÉZI-KÍJT VIZÉNEK HŐMÉRSÉKLETI 
VISZONYAIRÓL.

Dr. K a l e c s in s z k y  Sándor-íóI.1

A mostani Margitsziget É-i vége fölött, a pesti part és a budai 
nagysziget között, a Kákospatak beömlésével szemközt volt egy kis fürdő
sziget, a mely későbben csakis a Duna alacsony vízállásakor volt látható.

E fürdőszigetet dr. S zabó  J ó z s e f , dr. Ke r n e r  tanártársával együtt 
1854, 1856 és 1857-ben tanulmányozta. S zabó  a megfigyeléseket és a 
méréseket 1857-ben közölte.2 E kis sziget derekán kb. 500 négyszögölnyi 
területen, 50—60 kisebb-nagyobb melegforrást találtak, melyeknek hőfoka 
a Duna vízállása szerint némileg változott. 1857 márc. 7-én 12 olyan 
forrást mértek, melyeknek hőmérséklete 40 C foknál magasabb, a leg
melegebbé 42'2 C fok volt.

E fürdősziget az újabb kutatások szerint a rómaiak idejében, a mostani 
Margitszigettel egy egészet alkotott, sőt úgy aquincummal, mint a pesti parttal 
állandó híddal: 164— 175. évek között történt elpusztulása után pedig hajóhíddal 
volt összekötve. A szigeten fürdő és egyéb épületek voltak. A későbbi időben azután 
a Duna árja a sziget felső részéből nagyobb területet elmosott és a különálló fürdő
szigetet alkotta és csak az 1870-es években tűnt el, mikor is a Duna szabályozása 
alkalmával teljesen elkotorták. 1. O s v á t h  G y u l a  Szent-Margitsziget hajdan és most. 
Budapest, 1901.

1 Előterjesztette a Magy. Tud. Akad. 1908. évi febr. 17-én tartott osztályülésén.
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