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A Föld ezen vagy azon részén a bensı kéreganyag megismerésében kulcsszerepet játszanak a 
vizek, amelyeket ásványvizeknek neveznek; kétség nem fér hozzá, hogy a földek és a 
sziklarétegek formálásához, melyeken keresztülfolynak, elsıdlegesen járulnak hozzá. Ám 
Magyarországon oly bıségesek, hogy kénytelenek vagyunk ezeket eredetük és az érzékszervi 
megkülönböztetés alapján minıségi osztályokba sorolni, és csak címszavakban tárgyalni. 

 
A melegvizek, már amikrıl tudunk, valamennyien a mészkıhegységekben erednek, 

legtöbbjük bıséges erekkel bugyog fel, és egyszersmind gyakran kénesek vagy meszesek. ide 
tartoznak: a pöstyéni kénes vizek a Vág mellett Nyitra vármegyében és a bajmóci-források 
ugyanitt, a trencséniek ugyanezen nevő vármegyében, a stubnyafürdıiek Túróc vármegyében, 
a lucskaiak Liptóban, a visnyiek avag rozelinák, valamint mások is, melyek ezektıl nem 
messze Szklenó közelében törnek föl Barsban, a nagyváradi vagy püspöki vizek és az ezekkel 
szomszédos szentmártoni vizek Bihar vármegyében; azután a mehádiai avagy herkulesfürdıi 
vizek a Cserna-folyó mellett Oláhország határához közel; és végezetül azok, amelyeket a 
földközi hegyek fakasztanak Dunalmásnál, Esztergomnál, Budánál, Keszthelynél, e helyekrıl 
kapták nevüket. Köztük legbıvizőbbek a nagyváradiak, melyek egy, még csaknem egyórányi 
járásra is meleg, bıviző folyót táplálnak. Bıvizőség tekintetében nem sokkal maradnak el 
ezek mögött a keszthelyiek, melyek egy széles, melegviző tó közepén fakadnak, valamint a 
budai császárvizek és az esztergomi-vizek, melyek kisebb tavakba győlnek össze, ezekbıl, 
miként az elıbbibıl is, több malomkerék meghajtásához elegendı patakok erednek. 

 
A kénes vizek, melyek tudniillik hıt nem bocsátanak ki, mindazonáltal a kéngáz révén, 

melyet tartalmaznak és kigızölögnek, nagyon is különböznek, kevesebbjüket ismerjük, de 
azért akad néhány: Balf község mellett Sopron vármegyében a Fertı közelében fakad kénes 
víz, hogy fürdıket melegítsen; a Borova hora dombján Zólyom mellett ilyen víz győlik egy 
tóba; nem messze Késmárktól egy kénes fürdı adott nevet a szomszédos falunak; a Kıvágó 
domb alatt a Telkibányai-elıhegységben egy gyógyfürdıt adó kénes forrás tör fel; 
Dragomirfalvánál Máramaros vármegyében petróleummal és egyszersmind bıséges májszínő 
gázzal átitatott víz fakad. 

 
A savanyúvizek, melyeknek úgyszólván lelke a szénsav (köznyelven sziklég), oly 

bıségben és sokféleségben fordulnak elı, hogy ehelyütt még a forráshelyüket felsorolni sem 
lehetséges. Általánosságban fontos mégis megemlíteni, hogy legtöbbjük az északkeleti 
hegység vonulatában található, mindazonáltal néhány a határok mentén a többi hegyre 
valamint magukra a földközi hegyekre is jut. Említésre méltó, hogy az alacsonyabban fekvı 
helyeken is mindenütt, mint a legtöbb más víz esetében is, a hegyek lábánál törnek föl 
források. Ami azonban a legcsodálatosabb: tény, hogy ezek a legkülönbözıbb kızetfélékbıl 

                                                 
1
 Részlet az Icones Plantarum-ból. Fordította: Both Mária. 



 2 

álló hegyekbıl is elıtörnek, savanyúvizek erednek ugyanis a mészkıbıl, itt a porfírból, ott a 
agyagpalából vagy akár a csillámgneisz-ból, palából, homokkıbıl, sıt még magának a 
gránitnak a mélyérıl is. Ám az is feljegyzésre méltó, hogy azok közül a legtöbb, amely az 
északi hegység tömbjében ered és azok közt, amelyek Nagyszalóknál Szepesben a gránitból 
fakadnak, jóllehet többi tulajdonságukban és ezek arányaiban nagy különbség mutatkozik, 
abban mégis megegyeznek, hogy szódát tartalmaznak! Ezt a sót biztosan megtaláljuk 
csaknem valamennyi savanyúvízben Szepesben, Sárosban, Abaújvárban, Hevesben, 
Nógrádban és Hontban. 

 
A meszes vizek, amelyek tudniillik a szénsavas segítségével kioldott meszet a 

mészkıhegységekbıl leszállítják, és illékony részét ismét a levegıbe engedik, 
Magyarországon alig kisebb bıségben fordulnak elı. Jószerével csaknem valamennyi 
barlangban, melyekrıl feljegyeztük, hogy a mészkıhegységekben nagy számban fordulnak 
elı, a vizek a boltozatokból és a falakból csepegve gyakran oly bıséges mészanyagot 
szállítanak le, hogy úgy látszik, mintha ezek itt tejjé sőrősödnének, másutt teljesen 
megkövesednek, és ebbıl származnak az e barlangokban található kérgesedések: darázskövek 
(tophus) és cseppkövek (sztalaktitok) oly különféle és csodálatos formákban játszva, hogy az 
ember azt hihetné, vésıvel faragták ki ıket. Lucskánál Liptó vármegyében a patak vize 
rákokat vont be kéreggel. Gömörnél a nevét viselı vármegyében a víz elıször tóba győlt 
össze, azután patak alakjában folyik tova; Ruzsbachnál Szepesben a víz fürdıket szolgál ki; 
Tapolcafınél Veszprém vármegyében a Tapolca-patak a malomkerekekre oly erıs kérget vont, 
hogy végül is ennek súlya idézi elı a kerekek mozgását. Másutt az ily természető vizek 
tározókat alakítanak ki maguknak, ez látható Nagyhont és Szepes vármegyében, ereiket 
maguk elıtt zárják el, majd a nehézkedés hatására másokat nyitnak meg. Sıt a vizekbıl 
hasonló elven született hegyeket és dombokat is lehet találni. 

 
A  sós vizek közül, amelyekben valamiféle só van túlsúlyban oly módon, hogy íze 

alapján könnyő felismerni, ennek sokféleségéhez képest nem kevés fordul elı 
Magyarországon. 

A sósvizek, amelyek közönséges vagy étkezési sót tartalmaznak, Sáros vármegyében 
Sóvárnál és Máramarosban több helyen vagy sóbányákhoz köthetık, vagy forrás alakjában 
törnek elı. Másutt is elıfordulnak: Árva vármegyében ugyanis a Szlanica-patak sós 
forrásokból ered, Liptóban Hibbénél hasonló víz található. Zala vármegyében a Mura-Dráva 
közében magunk fedeztünk fel e sóban gazdag forrást. 

 
 
Az alkáli vizek melyek tudniillik szódát tartalmaznak, mind közül a legbıségesebbek: 

az egész Nagyalföld azon részén ugyanis, amely a Duna bal partjától a hegyekig igen szélesen 
nyitva áll, a legtöbb tó és mocsár az említett sót tartalmazza. A Kisalföldön pedig jószerével 
csak Sopronbánfalváig és Ilmicig, Moson vármegyében a Fertı közelében ilyesféle vizek 
fordulnak elı. 

Vannak olyan vizek is, amelyek a csodasó avagy a szóda szulfátját részesítik elınyben, 
ezek hasonlóképp tavakban és mocsarakban győlnek meg; de ami említésre méltó, A Duna 
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jobb partja és a Földközi-hegyek közt elszórva: jóllehet ugyanis az a só és az étkezési nem 
hiányzik az alkáli vizekbıl sem, mégis ezen síkság nagyobb részén az uralkodik, a budai 
szılık között némi keserősóval; Sárkeresztúrnál, Abánál, Szentiván területén, 
Székesfehérvárnál és Fejér vármegye más helységeiben csekély szódával van jelen a 
vizekben. 

 
A nitrátos vizek, melyek mész vagy magnézium nitrátjait tartalmazzák, szerte az egész 

Nagyalföldön a kutakban nem ritkák; a budai vizek pedig a káliumnitrátot tartalmazzák. 
 
Keserő vizek, melyekben keserősó vagy magnézium-szulfát van, Esztergomban, 

Bubán, a budai szılık közt és Budaörs faluban találhatók. 
 
Timsós vizek a Mátra közelében Parád alatti régi timsógyárnál; Erdıbényénél a 

telkibányai elıhegységben; Sárisápnál Esztergom vármegyében fordulnak elı. 
 
Vitriolos vizek, melyek vitriolt, tudniillik egy vagy más fém szulfátját tartalmazzák, 

leginkább bányákban fordulnak elı, ide tartoznak elsısorban a szomolnoki és úrvölgyi  réz-
szulfáttól büdös ún. cement vizek. A vasasi kıszénbányákban a vas vitrioljában dús víz győlik 
össze, hasonló víz bugyog fel Rónyánál Nógrád vármegyében, és gyógyfürdı formájában 
számos bajt meggyógyít. 
 
 


