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Az „Aesculap Bitter Water Company Limited London“ czég 
kelenföldi (budai) kutjairol.

Szontagli Tamástól.

(Előadatott az 1882. április 5-én tartott, szakülésen.)

Körülbelül négy éve, hogy egy londoni szövetkezet a kelenföldi 
elhanyagolt Strohofer-féle Aesculap keseriiviz kutat megvette. A tár
sulat képviseletét s a szükséges épület és felszerelés előállítását Szon- 
tagh Sámuel ur vállalta el, ki még az első év őszén megkezdte a töl
tést és 100,000 üveggel küldött Londonba. — 1881-ben közbejött aka
dályok miatt csak -1 0 , 0 0 0  litert küldhettünk ki, melynek a töltését és 
kezelését én eszközöltettem. Ezen idő alatt a társulat egyik igazgató 
tagja Londonból ide utazott, hogy az üzlet nagyobbitására vonatkozó 
terveket személyesen megbeszélje. A tanácskozások első eredménye az 
volt, hogy egy uj kút kiépítésére kaptunk megbízást. — Ez a második 
kút múlt év november havában, a fúrás befejezése után, ki is épült s 
a viz minőségével és mennyiségével teljesen meg vagyunk elégedve. — 
A muukálatok alkalmával szerzett tapasztalataimat, bátor vagyok a 
tisztelt szakülésnek a következőkben röviden előadni.

A Kelenföldnek az a része, hol az „Aesculap“ kutak vaunak, a 
Mattoni és Wille-féle „Király“ keseriiviz forrásoktól nem messzire, Promon- 
tor felé, tehát D-nek, ezeknél valamivel mélyebb fekvésű; valószínű, 
hogy e kis lapálynak legmélyebb pontját foglalja el.

A felszíni talaj fekete televényes-agyag silány növényzettel. A geo
lógiai térképen ez a terület alluviumnak van jelezve, melyet Ny-ról 
lösz, E-ról kis-czelli tályag és részben ismét lösz határol. E határkép
letek félkör alakú magaslatokat alkotnak, olyképen, hogy a csap ad ék ok  
a kelenföldi lapályon át folynak le.

A régi Aesculap kút 267 cmtr mély, 180 cmtr széles s átlagos 
vízállása 114 cmtrre tehető. A kút belseje promontori Cerithium-mész- 
kővel van kiépítve, mely, mint több Ízben volt alkalmam észlelni, alig 
bocsátja át a vizet, s igy a kút tartalmát rendes időjárásnál majdnem 
kizárólagosan alólról kapja, hol 1 0  centiméternyire tiszta quarcz-ka- 
vics van mesterséges utón beleszórva, melyen át a keserű viz feltódul. 
Rendes csapadék-viszonyok közt innét kapja a kút minden vizét, mely 
ilyenkor, bár mennyire emelkedik is, megtartja rendes töménységét; 
mig ellenben túlságos nedves időjárásban, mikor a Kelenföldnek ez a 
része szinte egy nagy tóvá változik, daczára a védő feltöltéseknek és 
árkolásoknak, meglehetős sok édesvíz szivárog át a béléskő összeillesz
tési helyein s ilyenkor a kút tartalma is higitottabb. Múlt év november
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hó 26-án teljes kiszivattyuzás után, az első óra alatt 47 ctoitr magas
ságig emelkedett a viz, ezután lasabban és lasabban, mig végre más
nap reggel 9 óra felé már meghaladta a 218 ctmtrt. [kz egészen alul
ról merített viz hőfoka 8 ° R. volt, mig a felszinen csak 7° R. A viz 
tömöttsége 14°-nál 35 volt, Rendes vizállásnál aku t  6443 l i t e r  v i z e t  
tartalmaz s igy naponként a kellő munkaerővel ebből az egy kutból 
körülbelül 7000 ü v e g  tölthető meg.

Ezt a vizet 1878-ban M o l n á r  János elemezte s a M. Tud. Aka
démia elé terjesztett jelentésében *) mint tetemes concentratio által ki
tűnő keserű vizről emlékezik meg róla. Ckemiai összetételét a követke
zőnek találta:
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Kénsavas Kálium ............................... 0-104
— Nátrium ............................... 139-073
— Magnesium ............................... 172-805
— Mész ................................... 20-788
— Ammonia ............................... 0-061

Chlornátrium . . . . ............................... 29-047
Szénsavas Nátrium ..............................  9-989

— Mész
— Magnesium .......
-  Vas . . . ............................... 0-429

Aluminium . ..............................  0-349
K o v a s a v ......................... ..............................  0-092

372-737

Az angol társulat 1880-ban C. R. T ie  h b o r  n e  tanár s az ,,ír 
Gyógyszerész Egyesület“ elnöke által újra elemeztette e keserüvizet s 
a chemiai elemzés eredménye a „The Medical Press and Circular“ 
czimü orvosi szakközlönyben tétetett közzé. E szerint az „Aesculap“ 
keserüviz egy angol gallonban (4*25 liter) g r á n o k b a n  kifejezve, a 
következő mennyiségű szilárd részeket tartalmazza:

Kénsavas Magnesium ......................................  1750 3
— N a t r iu m .............................................  1340-7

Ammonia ( s z a b a d ) ............................................. 0*3
Kénsavas Kalium ............................................. 3-5

— C a l c i u m ............................................  185-6
C hlornatrium .........................................................  301 3
Kettösszénsavas N á t r i u m ................................ 140-3
Szénsavas m é s z ...................................................  1"9

— Magnesium . . . . . .  12 0
— Vas  ................................................... 3 5

’) Molnár János „Aesculap budai uj keserüviz vegytani elemzése.“ Math, és 
Természettudományi Közlemények. XV. kötet. 1878.
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Aluminium .......................................................  5 ■ 6
Nitrátok (nyoma) .............................................
K o v a s a v ................................................................  1 • 6

Összesen . . . . 3746’6

Az „Aesculap“ keserüviz egy a szóda és magnézium sók osztályá
ból való vegyes összetételű, kitűnő és erős tisztitó viz. Forralva minden
kor pbenol-phtalein kíséretében alkalikus reactiót mutat és tiszta össze
tétele folytán tisztitó vizeink között igen értékesnek tartjuk. Ezenkívül 
az Aesculap-viznek még azon előnye is megvan, hogy ivása sok más 
keserüvizuél kellemesebb és hogy teljesen ment minden szerves-fertőz- 
ményektől. Nem tartottam érdektelennek ennyit a régibb Aesculap kút
ról elmondani, s most legyen szabad az uj fúrásról, illetőleg a most 
már kiépített uj kútról röviden megemlékeznem.

Miután a társulat megbízása akként hangzott, hogy az uj kútnak 
s a hozzá szükséges építkezéseknek még a tél beállta előtt be kell 
fejeztetni, azt a tervemet, hogy több és különböző mélységű próbafúrá
sokat ajánljak, egészen el kellett ejtenem.

A régi kúttól ENyi irányban a Mattoni-féle király-kutak felé, kö
zel a régi kúthoz jelöltem ki a helyet s először is egy Norton-kút se
gélyével győződtem meg a hely czélszerüségéről. A Nortonkút bcveré- 
sénél lassan haladtunk előre s folytonos próbaszivattyuzás által győződ
tünk meg a vízállásáról. Alig hatoltunk 279 centiméternyire, már fölötte 
tömény vizet kaptunk és pedig oly bőségben, hogy nem valánk képe
sek azt teljesen kiüríteni. Innét 33 ctmtrrel, azután 6 6  ctmtrrel lejebb 
hatolva, a szivattyú már nem adott vizet; itt tehát viztelen rétegbe 
jutottunk s ettől fogva megkisértém a Nortonkút lassú, fokozatos kieme
lését. Ezen eljárás mellett a már jelzett mélységben, ugyanis 239—286 
ctmtrnyi között a földszinétől ismét bőven kaptuk a keseriivizet. A 
kút mélységét ezek folytán 280 ctmtrre állapítottam meg. Meggyőződvén 
a hely alkalmatosságáról, most már egy hengerfúró segélyével az átvert 
rétegek minemüségéről győződtem meg. Az eredményeket megmutatja az 
átfúrt rétegeknek imitt következő rövid leírása.

1. Legfölül egy 70 ctmtr vastag fekete televény földréteg, mely
ben szabad szemmel is sok apró gipsz-kristályka vehető ki. Ezen 
réteg alján vékony, sárga homokos agyag-rétegecske van, mely azon
ban a Mattoni-telep, tehát a magaslatok félé, mint egy ottani fúrásnál 
alkalmam volt tapasztalni, feltűnően vastagodik.

2. Következik egy 92 ctmtr vastag agyagos homok, felette sok 
muskovittal, de kevés gipszszel.

3. Utána egy 67 ctmtrnyi vastag rétegzett homokos lösz-féleség
F ö ld ta n i K ö zlö n y  X I I . év f. 1882. 8
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jön, melyben csillám még sok van, de a gipsz majdnem egészen el
enyészik.

4. Alatta 10 ctmtrnyire az iméntihez hasonló, de erősen okersárga 
és sok, néha a nagy lencse alakú egyének gömbszerii összenövéseit 
mutató, gipsz egyént tartalmazó agyagos homok.

5. Még mélyebben jön a 47 ctmtrnyi vastag és viztartónak bizo
nyult durvább kavicsu világos sárga agyagos réteg, mely igen laza 
összetartásának bizonyult. Sok gipszet tartalmaz, melynek a folyamatos 
képződése jól észlelhető. Ezen anyag iszapolási terményében már talál 
tam foraminiferákat és Cidaris tüskéket, de a néhány példány annyira 
össze volt törve, hogy meghatározni nem lehetett. Csillámban szintén 
gazdag. Ezen a víztartó rétegen áthatolva, a

6 -ik réteget értük el, melyben a fúró már nagyon nehezen haladt 
s melynek első kiemelt anyaga kavicsos és még vízzel telitett volt. 
Mélyebbre hatolva, a kavicsos keverék megszűnt, a kiemelt anyag kissé 
még nyirkos, de már inkább száraznak nevezhető, igen tömött és s z ív ó s .

Ebben a kékes szürke s a kis-czelli tályaggal majdnem megegyező 
padban 96 ctmtr mélységre furattam. Sajnálom, hogy a munka sietős 
volta nem engedte meg a mélyebbre hatolást, mert bizonyosnak tartom, 
hogy nem nagy mélységben rájöttünk volna a typusos kis-czelli tályagra, 
melynek a most leirt réteg részben felső-kérgét is képezheti. Mindezen 
rétegek HCl-al megcseppentve, pezsegnek. Az anyag iszapolási termé
nyében már bővebben találtam foraminiferákat, melyek azonban nagy
részt kopott vagy törött példányok voltak, mi azt mutatja, hogy itten 
másodlagos, viz által hozott lerakódással van főképen dolgunk.

Nehány épebb és szebb foraminifera, mint például egy igen csi
nos három kamráju Nődosaria-spinicosta, d’Orb ; egy Truncidina Unge- 
riana, d’Orb; Robidina inornata, d’Orb. könnyen volt felismerhető. Egy 
Dentalina az elegáns és a pauperata közé volna helyezhető, miután az 
alsó kamrák egyméretii hengerded alakja mellett héjjá egészben véve 
a pauperaiáuál hajlottabb és sokkal sziikebb kamara közökkel bir.

Ezeken kivül sok Cidaris tüske-darabka, törött vagy kopást szen
vedett likacsos és tömött porcellánnemü héjju foraminifera, viztiszta és 
festett quarcz, gránát, gipsz darabkák és felette sok csillám lemezke 
található az iszapolás terményében.

Említésre méltónak tartom még azt is, hogy a kútásásnál ebben 
a padban nagyobb, gömbölyű quarcz kavicsokon kivül, meglehetősen 
kopatlan élű, lapján fekvő, felette mállott, de még csillámjáhan jól fel
ismerhető biotit-trachyt darabokat is találtunk, melynek egyes darabjai 
a 35—40 négyszög-ctmtrnyi nagyságot is meghaladták.

Mindezekből azt hiszem, hogy a kelenföldi keserüviz-kutak tártál



mukat a felsorolt 5-ik és 6 -ik réteg érintkezési síkjából kapják. A 6 -ik 
réteg alsóbb vízhatlan része, mely a kis-czelli tályagnak felel meg, a 
fekiit képezi, mig az 5-ik kavicsos laza réteg a gyűjtő és szűrő csa
torna feladatának felel meg. Ezekhez a viszonyokhoz kell alkalmazkodni 
a kútépitésnél; mert ha a kút fenekét a kis-czelli tályagba mélyesztjük 
s a kiépítés által az 5-ik réteget elzárjuk, könnyen vízhiányt idézhetünk 
elő, de sőt teljesen is elzárhatjuk a keserüvizet.

Az uj Aesculap-kút csak 280 ctmtr mély s daczára az 1881 őszén 
és telén uralkodó száraz időjárásnak 1882. április 1-én 190 ctmtr víz
állást mutatott, ami, tekintetbe véve a kútnak 4 méternyi átmérőjét, 
felette kielégítő.

Az uj kút vizét a tulajdonosok most elemeztetik Angliában. Az 
,,Aesculap-kutak“ közvetetten szomszédságában, D. felé az Iparbanknak 
vannak rétségei, hol e tavaszszal szintén készítettek egy kis próbakutat. 
A körülmények nagyjában az imént ismertetettel egyeznek meg, csak 
hogy, mint a kiásott földből kivehetém, az 1 -ső termőréteghez simuló, 
homokos lösznek tartott rétegecske itten még csekélyebb vastagságú.

Ezen kutcsoporttól DNy-nak, mintegy 400 méternyi távolságban 
egy 160 cmtr mély iható édesvizet tartalmazó kút van. Megjegyzendő, 
hogy ebben az irányban a talaj emelkedése már megállapítható s hogy 
e helyütt az 1 -ső réteg jóval vastagabb.

Végül legyen szabad még felemlítenem, hogy a régi kút fölé egy 
igen czélszerüen berendezett töltő és csomagoló helyiség van emelve, 
melyben 50—60 ember könnyen foglalkoztatható.

A vizet közvetetlenül a kutból merítik az elkészített palaczkokba. 
A jelenlegi berendezésnél s rendes vízállásnál naponként könnyen lehet 
4 — 5000 literes üveget teljesen kiállítani; nem nagy változtatás és nagyob- 
bitásnál azonban a napi termelés 7—8000 üvegre emelhető. Az uj kút 
használatba vételével ez a mennyiség természetesen jóval fog nagyob
bodni.

Ennyi az „Aesculap“-kutakról s mostan még nehány befejező sort 
e budai keserüvizek ipari és kereskedelmi fontosságát illetőleg.

Mióta a források az 50-es években fölfedeztettek s a belőle nyert 
viz gyógyító hatása egyre nagyobbodó körökben a legelső orvosi tekin
télyek által is elismertetett, nemcsak magára az országra, hanem, mond
hatjuk, az egész világra kiterjedő kereskedés alapját képezik. A keserü- 
viz termelésével és kereskedelmi kezelésével foglakozó vállalatok ma 
már az egész ismert világot a fogyasztók köréhez számítják, és habár az 
évi termelés közel 1 0  millió literre tehető, még ez a mennyiség sem ké
pes kielégíteni a mutatkozó szükségletet.

Szerfölött sajnos körülménynek tekinthető, hogy a viz elszállítására
8 *
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szükséges üvegeket (a napi szükséglet 25—30,000-re rúg) nem a hazai, 
hanem a cseh- és szászországi ipar szolgáltatja. A vállalkozók e való
ban sajnos és visszás állapot okát a hazai üveggyárosokra hárítják, úgy 
vélik jogosan. Pedig mennyire kifizetné magát egy olyan üveggyár fel
állítása, mely csakis ilynemű üvegek készítésével foglalkoznék ! Néhány 
évvel ezelőtt nemeskéri Kiss Miklós nagybirtokos, kinek zólyommegyei 
véghlesi uradalmában nagy üveggyára van s Nemtiben kőszén telepek
kel is birt, ez utóbbi helyütt egy Siemens-féle, e czélu üveggyár felál
lítását már tervezte is, de az egész csak terv maradt s igy a szükséglet 
fedezése végett mai napig is a csehekbez és szászokhoz kénytelenek for
dulni a vállalkozók.

A Sphaeruiit-kagylók sarokpántjának felfedezéséről és belső 
szervezelök egyeb részeiről.

Rlfíleges közlem ény.

Dr. P e t li ('* G y u l á i » 1.

(Előadatott az 1882. május 3-án tartott szakülésen.)

Tisztelt szakülés ! A mint bizonyára tudni méltóztatik, két év le
forgása óta a kir. m. Természettudományi Társulat megbízásából egy 
terjedelmesebb monograpbia megírásával foglalkozom, mely a szerém- 
megyei Péterváradi Hegység (Fruska-Gora) hr ét a-faunáját, tárgyazza. E 
fauna gazdag anyagának a felfedezését és összegyűjtését Dr. K o c h  
An t a l ,  kolozsvári egyetemi tanár úr több évi és rendkívül sikeres fára
dozásának köszönhetjük. Az összcgyüjtetés érdemében pedig — amit bá
lával és örömmel sietek kiemelni — a magyarhoni Földtani Társulatot 
is osztályos rész illeti, azon a jogon, hogy a gyűjtést, mintegy tiz évvel 
ezelőtt, a felfedezés első idejében, anyagi segedelemmel is támogatta.

Ez a fauna, azonkívül hogy gazdag, s hogy a magyarországi 
felső krétának egy egészen uj faciesét tárja elénk a Csereviz város 
melletti patak medrében s a vele határos környéken, — egyszersmind 
az anyag minőségénél fogva is igen nevezetes. — A cserevízi rétegek 
fekete (csillámos) agyagmárgája (Koch 7-ik számú rétege) és sötétes 
szürke márgája (Koch 9-ik számú rétege) olyan szerencsés conserváló 
anyag volt, a melyben — ha ugyan maguk a példányok nem szenved
tek tetemesebb csorbát — a kövületeknek gyakran még a legkisebb, 
a legfinomabb részletei is teljes épségben megmaradtak ; a fosszilizá-


