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ADALÉK  AZ ÁSVÁNYOS VIZEK ÖSSZETÉTELÉNEK M EG
VÁLTOZÁSÁHOZ.

Dr. Ilosvay Lajos-tói.*

Az ásványos vizek elemzésének közönségesen ismert feladata az, hogy 
ezeket a természetadta kész termékeket, mint a kereskedelem jövedelmező 
czikkeit, az általok elérhető haszon kedvéért mutassuk be. Az elemzéseket 
leginkább az orvos méltányolja, és hogy hazánkban is az ásványos vizek 
megvizsgálása iránt érdeklődés mutatkozik, csupán csak annak a haszonnak 
lehet tulajdonítani, melyet az elemzésektől közegészségi és közgazdasági 
tekintetekből várni lehet.

Az ásványos víz elemzéseknek, ámbár nem egy érdekes felfedezésre 
szolgáltattak alkalmat, — miként a rubidium, carbonyl-oxysulphid tanúsít
ják, — mint jól kidolgozott módszerek alapján végzett munkálatoknak 
tudományos becset nem is tulajdonítanak, és úgy szólván egyetlen tudo
mány, mely ásványos víz elemzésekből igazságokat kideríteni törekszik: a 
geológia.

A geológia jól tudja azt, hogy az ásványos víz a föld életében nem 
szerep nélküli, egy a földre nézve felesleges valami, mely a föld titkos rejte
kéből felbuggyan s tova iramlik, hogy végre eltűnjék abban az óriási reser- 
voirban, melynek tenger a neve; tudja jól, hogy az ásványos víz, a víznek 
mint anyag- és alakváltoztató tényezőnek terméke, és hogy képződése köz
ben az oxygen és szénbioxyd tartalmú víz, később az ásványos víz maga, 
habár nem serényen, nem mindig rögtön láthatólag, de folytonosan mun
kálkodik.

Az ásványos vizek képződésekor a víznek munkája elenyészőleg cse
kély ahoz képest, a mit egy begyről gyorsan lerohanó patak, egy maga előtt 
mindent szétromboló lavina, avagy egy iszapoló folyam végez; — nem ver
senyezhet azzal a hatással sem, melyet a sziklába szívódó vízcseppek kellő 
feltételek közben kifejtenek: de ki tudná megmondani, hogy az a forrás, 
mely évenként csak 5000 m3 olyan vizet vet a föld színére, melyben ^0 q 
különféle só van feloldva, felbuggyanásának a múltban elveszett első pil
lanatától máig, hol és mekkora üreget vájt, hol és mekkora hasadékokat 
töltött ki, és általában miféle anyag- és alakváltoztatásokat idézett elő ?

Következtetéseiben a geológia sem támaszkodhatik mindig elég számú 
felvilágosító adatra. Mert ismeretes ugyan, hogy az a víz, a mely ma mint

* Előadta a m. földtani társulat 1890. márczius hó 5-én tartott szakülésén,
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ásványos víz tör elő, talán napokkal ezelőtt, mint eső hullott alá, de arról 
beszélni, hogy az az eső hol hullott le, milyen utakon haladt a víztartó 
rétegig, hogy a benne oldva levő szilárd alkatrészeket a víztartó rétegig vagy 
a víztartó rétegtől a forrásig terjedő vándorlása közben szedte-e fel, hatá
rozott meggyőződéssel csak azokban a ritka esetekben lehet, midőn a talajba 
ivódott víz útja, lehullásának helyétől forrásáig, geológiai tekintetben ismeretes. 
Pliniustól kezdve napjainkig áll az axióma: «Tales sunt aqme, qualis terra 
per quam fluunt», de nekem nincs tudomásom róla, hogy azok az összes 
feltételek, a melyektől valamely ásványos víz keletkezése függ, annyira sza
batosan meg volnának állapítva, hogy a csalódásnak útja el legyen vágva 
teljesen.

Ha ásványos vizek képződéséről beszélünk, rendszerint általánosságban 
nyilatkozunk. Tudjuk, hogy oxygennel és szenbioxyddal terhes víz szülője 
lehet számtalan chemiai átalakulásnak, melyeknek következtében a vízbe 
különböző sók, főleg hydrocarbonatok kerülnek; tudjuk, hogy növények 
korhadása, rothadása következtében képződő vagy vulkanikus származású 
szénbioxyd a víz szénbioxyd-tartalmát növelheti, s az ilyen víz nagyobb 
mennyiségű ásványos alkatrészt oldhat fel; magyarázatunkban hatha
tósan támogathat a forrás körül levő talajviszonyok megfigyelése i s ; 
de vajmi ritkán kerül szóba, hogy az ásványos víz képződését a forrás 
közelében vagy sokkal távolabb fekvő talajviszonyok és egyéb feltételek 
szabták-e meg.

A nélkül, hogy ismereteink értékét kisebbíteni akarnók, beismerhet
jük, hogy az ásványos vizek képződésére vonatkozó magyarázataink még 
hézagosak. És figyelemre méltó a geológiai ismeretek fejlődésében, hogy 
míg az ásványos vizek szerepe ásványfekűk, kőzetek képződése, vagy átvál
tozása körül behatóan tanulmányozva van, addig az ásványos vizek meg
változását jóformán alig figyelték meg. De ezt a kérdést tisztázni a nélkül, 
hogy valamely ásványos vizet lehetőleg nagyobb időközökben és többször 
meg ne elemezzenek, elképzelhetetlen. Vannak ugyan egy-egy ásványos 
vízről különböző időből származó elemzési adataink; azonban ezeket inkább 
a víz alkalmazhatóságának megítélésére, mint arra használták fel, hogy belő
lük a víz összetételének és képződési feltételeinek megváltozására vontak volna 
következtetéseket. Azt hiszem, hogy ez a tér egészen elhanyagolt; pedig 
éppen a geológia érdekében sokkal több figyelmet érdemel, mint a mennyi
ben eddig részesült.

A chemiai elemzésre szánt ásványos vizek összegyűjtésére vonatkozó
lag azt az utasítást adjuk, vagy követjük, hogy a vizet lehetőleg száraz idő
járáskor kell meríteni; mert feltesszük, hogy az ásványos vízben minden 
alkatrész mennyisége és minősége állandó és töménysége csak a víz viszony
lagos mennyiségétől függ. A forrás vizének összetétele mindenesetre meg
változhat, ha esővíz akár közvetetlenül, akár a forrás közelében fekvő patak
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vagy folyóvíz felduzzasztása következtében közvetve, beleszivároghat. De a 
víz egymagában csak akkor lehet megváltoztató feltétele valamely ásványos 
víz összetételének, ha képződésében más tényezőnek, mint a víz oldó hatá
sának, nincs szerepe. Minden más esetben, midőn a vízben feloldott szén- 
bioxyd is részt vesz a szilárd részek feloldásában, vagy szulfidok oxydatiója 
folytán képződött és oldható szulfátok töményíthetik a vizet, e föltevésnek 
csak akkor volna jelentősége, ha a szénbioxyd mennyisége állandó volna, 
ha a szénbioxydos víz állandóan ugyanazon nyomás alatt végezné munká
ját s ha a szulfátok képződése és feloldódása is mindig egyforma körülmé
nyek között történnék.

Változzék meg a szénbioxyd mennyisege és a nyomás, változzék meg 
az oxydatio körülménye, meg kell változni a feloldott szilárd részek meny- 
nyisegének is, még pedig olyan törvény szerint, melyről ma inkább elméleti 
mint tapasztalati alapon szólhatunk.

Az ásványos vizekben feloldott szilárd alkatrészek mennyisége nem
csak a víznek és a benne feloldott szénbioxydnak mennyiségétől függhet. 
Elképzelhető, hogy némely kőzetben egyes alkatrészek, melyek kis nyomás 
alatt nem oldódnak fel, feloldódhatnak nyomás vagy hőmérséklet növeke
déskor. S vájjon lehetne-e minden esetben azt állítani, hogy egy ásványos 
víz olyan hőmérsékleten képződött, mint a minővel a föld színére került? 
Azt pedig egészen bizonyosra vehetjük : hogy ha megváltozik az ásványos víz 
főgyűjtőjéből a víz folyásának iránya, és a víz más talajrétegekkel érintkezik, 
meg kell változni az ásványos vizek minőségének is. Minthogy nincs biz
tosítékunk az iránt, hogy valamely ásványos víz a főid belsejében változat- 
lanúl ugyanazon rétegekkel érintkezik, merész állítás volna, hogy az ásványos 
vizek szilárd maradékának minőségileg állandó összetételűnek kell lenni.

Ha már most a szilárd alkatrészek mennyisége ugyanazon talajréteg
ben a víz és szénbioxyd mennyiségétől (sok esetben az oxydatio folyamattól 
is), minősége pedig eme tényezőkön kívül a talajrétegtől is függ, ámbár 
ogosúlt követelésünk, hogy az ásványos vízforrásokat jól kell gondozni, hogy 
a palaczkozásnak kiíogástalanúl kell történni, mindazáltal eme követelések 
a víz minőségére nézve a chemiai elemzés tekintetéből csak másodlagos fon
tosságúak, mert az ásványos víz megváltozásának olyan okai is lehetnek, 
minőket elhárítani nem áll hatalmunkban. A geológiát éppen ezek az ásvá
nyos víz gondozásától független megváltozások érdeklik. E s az ásványos 
vizek elemzésével a geológiának fontos tudományos szolgálatot teljesítenénk, 
ha azokat meghatározott időszakokban megelemezvén, megállapítanák, hogy 
összetételök állandó-e vagy nem í s ha nem, a változás oka miben rejlik ? 
Egy másik nem kevésbbé fontos feladat lenne, azt keresni, hogy az ásványos 
viz és a velők érintkező rétegek összetétele között van-e olyan összefüggés, 
h gy bizonyos alkatrész vagy alkatrészek megjelenéséből ugyanazon geológiai 
szerkezetre lehetne következtetni ?

390

(290)



AZ ÁSVÁNYOS VIZEK ÖSSZETÉTELE. 391

Még a föld színén történőknek megismerése is nehéz, mennyivel nehe
zebb azoknak az átalakulásoknak felderítése, melyek megfigyelésünk elől 
liozzáferhetetlenűl el vannak zárva. Jól tudom, hogy ép^en a kijelölt irányú 
vizsgálódások nálunk nem egyhamar indulhatnak meg, mert nincs elegendő 
erőnk, de ez a körülmény nem zárja ki, hogy az anyag-gyűjtést megkezdjük 
s a figyelmet rájok irányítsuk. Ilyen adattal kívánok szolgálni én, midőn a 
luhii «Margit forrás»-nak két külömböző időben végzett elemzését mutatom 
be. Egyiket én végeztem 1877-ben október hóban merített vízből, másikat 
Pfeifer Ignácz úrral végeztettem 1888 október havában gyűjtött vízből. 
Pfeifer úrral minden alkatrészt legalább kétszer meghatároztattam, s az 
eredmény összeállításánál a közepértéket használtam fel. Egyetlen egy adat 
maradt ki a meghatározásból, t. t. a félig kötött és a szabad szénbioxyd. 
E szénbioxyd mennyiségét palaczkokból szállított vízből meghatározni, a 
felvetettem kérdésben czéltalan lett volna, mert a «Margit-forrás» vize szál
lításközben, miként erről a palaczkok fenekén összegyűlt vastartalmú csa
padék is tanúskodik, sok szénbioxydot veszít.

A  M argit-gyógyforrás vizének fa jsú ly a :

1887-ben 10,l°-on 1888-ban 20,0°-on:
1,0042 1,00316

1. A Margit-gyógyforrás alkatrészei 1000 s. r. vízben.

1877 1888

egyenérték °/o egyenérték °/o

Natrium.. __ . . .  __ 1,1709 79,96 1,5968 85,79

Calcium . . . 0,1900 14,92 0,1688 10,45
K alium .. ... . . .  . . . 0,0467 1,84 0,0115 1,32

Magnézium. . . .  . . .  . . . 0,0140 1,83
o

0,0102 1,05
o

Lithium ... . . .  . . .  . . . 0,0037 0,83 0,0032 0,65
Vas .. . . .  .... . . .  . . . 0,0109 0,62 0,0168 0,74

Szénsavcsoport (C03) . . . 1,7816 93,27 2,3802 98,24
Chlor..  . . . 0,0749 3,31 o 0,0450 1,57 ©
Bórsav (B02) . .. .  . . . 0,0864 3,16 -
Kónsavcsoport (S04) . . . . 0,0079 0,26 0,0072 0,19

Kovasavhydrát: H4 Si 0 4 0,0459 0,0653

3,4329 4,3350
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Ellenőrző kísérletek:

1000 sr. vízből kapható 180°-on szárított maradék 
1877-ben: 3,4259. 1888-ban: 4,2594.

Az elemzés adataiból számított maradék 
1877-ben: 3,4087. 1888-ban: 4,2922.

2. A z a lk a tré s z e k e t  só k k á  c s o p o rto s ítv a  1000 sr. «M argit g y ó g y fo rrá s»-
v íz b e n  v o l t :

1877-ben 1888-ban

Natriumcarbonat. _ .... ___ 2,5333 3,6416
Calciumcarbonat . . . 0,4752 0,4219
Magnesiumcarbonat . . .  . . .  .... 0,0491 0,0356
Ferrocarbonat ... . . .  . . .  . . . 0,0228 0,0347
Lithiumcarbonat.. . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 0,0197 0,0194
Kaliumchlorid. . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 0,0749 0,0473
Natriumchlorid . .  . . .  . . . 0,0648 0,0371
Natriummetaborat. . .  . . .  .... . . .  . . . 0,1327 —
Kaliumsulphat ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 0,0145 0,0130
Kaliumcarbonat . . .  . . .  .. . . .  . . . — 0,0191
Orthokovasavhydrát, H4 Si 0 4 ... 0,0459 0,0653

Összeg... . . .  . . . 3,4329 4,3350

A közölt adatok szerént a «Margit gyógyforrás» összetétele 1888-ban 
az 1877-ben merített víz összetételétől a következőkben tér el:

1. A szilárd alkatrészek súlya több 24,03% -al;
2. a legtöbb alkatrész mennyisége észrevehetőig csökkent;
3. egyik alkatrész — a bórsav — eltűnt; *
4. a szilárd alkatrészek mennyiségének növekedése a nátriumtól, tehát 

éppen attól az alkatrésztől származik, mely a víz jellemét megszabja.
A tulajdonosnak f. é. márczius 2-án kelt leveléből megtudtam, hogy a 

forrás gondozása érdekében sok áldozatot hozott; a forrás körül a régi 
iszapos talajt kihordatta, feltöltette, s a telepet alagcsövezéssel látta el. Ezek 
az intézkedések kétségtelenül közre működtek, hogy a vizet a forrás közelé
ből bele szivárgó esővíz ne hígítsa, de azt a változást, melyen a «Margit 
gyógyforrás» keresztül ment, nevezetesen, hogy a legtöbb alkatrész meny- 
nyisége csökkent, a bórsav pedig egészen eltűnt, meg nem magyarázza. Ezt 
csak az az egyetlen feltevés fejtheti meg, hogy az 1888-ban merített ásvá

* 4,5 K víz maradékában még nyomokat sem sikerűit megállapítani.
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nyos víz más talajréteg hozzájárulásával képződött, mint az, melyet 1877-ben 
elemeztem.

Arra a kérdésre, hogy vájjon a víz a régi rétegnek bórsavat adó alkat
részeit oldotta-e már ki, vagy még mielőtt ásványos vízzé alakúit volna, 
folyásának irányát megváltoztatta s más minőségű víz létrehozására alkal
mas talajjal érintkezett, most még nem felelhetek; és miután Beregmegyé- 
nek geológiai szerkezete alig ismeretes, azt sem lehet megmondani, hogy a 
«Margit gyógyforrás# nemkülönben a többi közelében fekvő és hasonló ösz- 
szetételű ásványos vizek bórsav-tartalmukat miféle ásványnak köszönhették, 
illetőleg köszönhetik.

Annyi azonban bizonyos, hogy Beregmegye az ásványos vizek képző
désének és megváltozásának bámulatos példáit" állítja élőnkbe. H. F. von 
Crantz 1777-ben «Gesundbrunnen der oesterreichischen Monarchie» czímű 
munkájában a 200-ik lapon a következő helyeken említ fel ásványos vize
ket: Bukova, Dragobertfalva, Holubina, Hrabonitza, Koropetz, Laturka, 
Nelipina (most Hársfáivá), Paszika, Polena, Podhering. Felső-Schönborn, 
Szolocsina, Alsó- és Felső-Szolvva, Sztrojna, Zsdenyova; ezek közül ma 
ásványos vízről ismeretesek: Hársfáivá, Polena, Szolyva és Szolocsina, mely 
utóbbi községnek határában van a luhi Erzsébet-, a luhi Margit- és a bila- 
soviczi Irma-forrás. H. J. von Crantz-nál nem fordulnak elő az olenyovai, 
ploszkoi, szinyáki és zánykai vizek, s ezeken kívül az újabb irodalom még 
vagy 25 helyet nevez meg, hol ásványos \íz található.* H. J. von Crantz 
annyira lelkiismeretes kutató volt, Magyarországnak olyan kitűnő hírben 
állott megyei physicusaitól kapta a felvilágosító adatokat s a hozzá elemzés 
végett küldött vizeket, hogy leírásának helyességében kételkedni a legna
gyobb tiszteletlenség volna. Azok az ásványos vizek megvoltak; de hogy 
belőlök mi lett ? végleg «eltűntek-e, vagy folyásirányt változtatva, más helyen 
bukkantak elő, ma még talány, s hihetőleg az is fog maradni. Az éppen 
nem lehetetlen, hogy némely régebben ismert forrás fakadáshelyet vál
toztatott s a régihez közelebb vagy távolabb került felszínre; mert a bereg- 
megyei ásványos vizeknek nagy része s éppen azok, a melyek az alkalis 
vizek csoportjába tartoznak, különös módon a megye északkeleti felében — 
mondhatni északnyugatról délkeletre húzható egyenes vonalban, Szolyvától 
északnyugatra a Pinye- és délkeletre a Dusina-patak völgyében, — nehány 
pedig a Latorcza balpartján fekszik. Utóbbiak között van a zánykai, hárs
falvi, szolyvai és paszikai forrás. De ha e források egymással nem közleked
hetnek is, feltehető, hogy képződésökben ugyanazon geológiai réteg vesz részt ; 
mert az eddig közölt elemzések szerint a hársfalvi és szolyvai, továbbá a 
szolyvaitól északnyugatra eső polenai és a szolocsinai határ három forrásá
nak fontosabb alkatrészei azonosak. Ezeknek mindenikében meghatározható

* L eho czk y  T iv a d a r  : Beregmegye monograpliiája 62—63. 1.
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mennyiségben van kimutatva a bórsav, és a luhi Erzsébet-forrást kivéve, 
mindenikben előfordul a lithium is. Nem szükségképpen, de valószínű, hogy 
ezeknek a különböző helyen fakadó, de hasonló összetételű források vizének 
minősége szintén meg fog változni, ha már eddig meg nem változott. Miután 
közülök csak a szolyvai víz van forgalomban, eddig csak ezt vizsgálhattam 
meg bórsav-tartalmára és benne a bórsavat meg is találtam. Későbbi vizs
gálatok deríthetik ki, hogy ez és a többi ásványos vizek a luhi Margit- 
gyógyforrás vizéhez hasonlóan, meg fognak-e valamikorra változni vagy 
nem és hogy a luhi Margit-gyógyforrásban is megjelenik-e ismét a bórsav 
vagy nem.

A «SAROLTA» ÁSVÁNYOS VIZ CHEMTAT ELEMZÉSE.
Dr. Ilosvay Lajos-tói.*

A «Sarolta» ásványos víz Budison Turócz megyében fakad, Bakovszky 
Iván úr birtokán. Ez az ásványos víz már régen ismeretes. Első elemzését 
v. Crantz végezte, és az eredmény az ő «Gesundbrunnen der Oesterreichi- 
schen Monarchie» czimű művének 159-ik lapján van közölve, 1777-ben. 
Adataiból csak azt említem fel, hogy 1000 s. r. vízben 2,057 s. r. szilárd rész 
van savizet úgy Írja le mint egyikét a legkitűnőbb alkalis savanyú vizeknek. 
Valószínűleg már v. Crantz nyomán dolgozott Kitaibel, ki 1806-ban a bu- 
disi vizet is részletesebben leírja, de ezt az ismertetést nem olvastam, mert 
a Schuster egyetemi tanártól kiadott Kitaibel-féle «Hydrographica Hun
gária;» czimű munkában a hivatkozáson kívül bővebb ismertetés nincs.

Az elemzett víz 1884. november havában volt merítve. Ugyanazon év 
november 18-án én is voltam Budison a forrásnál végzendő munkák miatt. 
Akkor a kútban 2,3 m mély víz volt. A kút átmérője 1,48 m, a levegő 
nyomása d. e. 10 órakor 697,8 mm, a levegő hőmérséklete 0,2° C, a víz hő
mérséklete a vízoszlop minden rétegében 13,6 °C volt. A víz bősége napon
ként 54,720 1.

I. A víz minőleges vizsgálata.
A víz színtelen, szagtalan, kellemesen savanyú, gyengén lúgos ízű; 

belőle sok gáz buborékol fel. A vízbe mártott kék lakmuszpapiros színe 
mulólag megveresedik; a veres szin azután ismét kékre változik. A megvere- 
sedés szabad szénsavtól származik; a kék szilinek ismét előtünése alkali-car- 
bonatra vall. Ugyanezt bizonyítja az is, hogy a vízbe mártott veres lakmusz-

* Előadta a m. földtani társulat 1890. április hó 9-én tartott szakülésén.
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