
A Kassa hegyaljai társulat érdekében.
1864-ik évi nov. 16-án tartott ülésben felolvasott jelentés

K ublny i Foroncsstöl.

V.

Kornides Lajos nrmult 1863-ik évben a Hegyalján jelesül 
Erdőbényén Kova malomkövet és Traszt fedezvén fel, ezen fel
fedezés egy ipar vállalat létesítésére alkalmat szolgáltatott, Só- 
halmy János úrnak hozzám intézett levele szerint a társulat 
200,000, fttal o. é. megalakult, az üzleti engedélyt a nmgu ma
gyar királyi helytartó tanács megadta, és a társulat szabályait 
megerősítette. Kornides úr ezen hazai vállalat előmozdítása tekin
tetéből egy megismertetést intézett hozzám azon megkereséssel, 
hogy azt köztudomásra juttassam. Azt tartom, hogy illetékesebb 
testület eleibe miut a tisztelt földtani társulat ezen megismerte
tést nem terjeszthetem: annálfogva bátorkodom azt eredeti való
ságában bemutatni és e tárgybani intézkedés végett ez úttal 
egész kiterjedésében felolvasni.

„Kornides ur ezen megismertetésében mindenek előtt a 
Trász és hydrauliai mész között párhuzamos összehasonlítást ad 
elő. A Trasz úgymond a Renus mentében előforduló és az építé
szetben nagy mérvben használandó ásvány terménynek helyisége 
megjelelése. A Trász hollandi nyelven ezémentet jelent és a föld
tanban technikai kifejezésül szolgál azon kőzet torlaszra nézve, 
mely több rendbeli vulkáni töredékekből áll. Ennélfogva a föld
tani műszótár szerint nem minden Trasz egyszersmind hydrau
liai mész, hanem annak csupán némely fajai, melyek nem igen 
elterjedtek.

A Rénus vidékén Trasz vagy hydrauliai ezément alatt ösme- 
retes kőzet, a rómaiak idejében terra Puzzolánának neveztetett. 
Ezen a Traszszal hasonnevű ásvány az Apcninek déli oldalá
ban Róma vidékénire Vij tn tgps cmaioán orbo és Bolsinaig s
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Nápoly vidékén Puzznoliba fordul elő. legjobb a civita — Ve- 
chiai.

A Puzzolánának mint építkezési anyagnak használatáról 
már Seneca Isidor, Horáz Plinius és Vitrao említést tesznek, je
lenleg is találtatnak római építészeti müvek, melyek 16. század 
alatt olyatén képen a tenger hullámainak daczoltak, hogy az 
építkezési anyagok, vagy is kőzetek, melyekből épitve valának, 
elmállás alá estek anélkül, hogy a Trasz vagy is Puzzolána féle 
ezément változott volna.

A Puzzolánának mint építkezési anyagnak használata a 
rómaiaknál nagy fontossággal birt, a dolog természetében állott, 
hogy a Kenus vidékén tett foglalásaik alkalmával a képlet ha
son nemére támaszkodva, általok a terra Puzzolana a Rénus vi
dékén felfedeztetvén fel is használtatott

Kruíft és Plaidt mellett a Traszban nagy kiterjedésű római 
bányákra akadtak, a hol Traszból készült művészi becsű isteni 
szobrok fordultak elő. Brolthal vidékén szinte Traszból készített 
római oltárokat fedeztek fel, melyek közül némelyek félig készit- 
vék és többnyire Herculesnek szentelve valának, melyek közül 
többen a bonni Museumban láthatók.

Dotrcchtböl származó Bernhardt von Santen nevű hollandus
nak sikerült néhány század előtt a rómaiak által használt és ösz- 
szeomlott Traszbányákat felfedezni, megnyitni és a Rénuson az 
első Traszmalmot fel építeni ezen időtől fogva a Trasz ezément 
nagy fontosságú ipar czikket képez a kereskedésben.

Holland soha se lett volna azzá a mi lett, ha a rénusi Trasz ren
delkezése alatt nem állott volna. A rénusi Trasz nem csak Hol
landiában, hanem Németországban Belgiumban, Francziaország- 
ban is mint hydrauliai ezément nagy mennyiségben használatik.

Legújabb időben a görög Archipelagban Santorin nevű 
szigeten egy természetes ezément fedeztetett fel, mely Santorin 
föld név alatt ösmeretes. Ezen föld konyhasót, (vagy tudományo
san kifejezve — Chlornatrium — magyarosítva — szikeny hal- 
vag) kénsavassót és kévés kocsonya alakú kova savat tartalmaz 
és csupán a viz alatti építkezéseknél használható, a vizen kívül 
porhanyóvá és töredékenyé válik.

Az erdőbényci Trasz Kornides ur által múlt 1863. évi de- 
czember 1-ső napján fedeztetett fel, mely is nagyszerű telepek
ből áll, melyek régi kőbányák által feltárvák. A rajnai ander- 
nachi Traszszal véghez vitt párhuzamos kísérlet azon meggyő
ződést és eredményt idézte elő, mely szerint a felfedező bizton
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állíthatja, hogy az általa felfedezett Trasz fajok között találtat
nak némelyek, melyek az alsó rémisi Brohltháli Andernachi, 
Pleiti, Rlieinbroxi, Krafti és Tönisteini Trasznál jobbak.

A Trasz általában legnagyobb részben elporlott és újra 
egy tömeggé vált tajtkő anyagból áll. — Az újjabb vulkánok 
ezen port vagy is vulkáni hamut nagyobb tajtkő töredékekkel 
ki hányták, melyekhez viz járult, és azeképen képződött tömeg 
az egymásután következő telepekkel egybe kötve, tulajdon ne
hézségénél és nyomásánál fogva a Trasznak épen nem nagy 
szilárdságát idézte elő.

A Trasz vegy tanilag két silicatra osztható, az egyik só 
savban feloldható (gelatinirende Kieselsaure) a másik nem.

A Civita-Vechiai legjobb Puzzolana Bcrthier szerint ll°/o 
kovakocsonyát (Kiesel gelatine) és 33 5"/« feloldhatlan kova 
savat (nieht aufschliessbare Kiesclsiiure) tartalmaz.

Az andernachi legjobb Trass Elsner szerint 11 5% kova ko
csonyából (Kieselgelatinc) és 37 4% feloldhatatlan kova sav
ból (Kieselsaure) áll.

Az erdőbényei legjobb Traszfaj J)r, Sebenek kassai vegy
tanár szerént 15 4<> n kova kocsonyát és 70 9" » feloldhatatlan 
kova savanyt — a második Traszfaj szinte crdőbényéről ugyan 
azon tanár ur szerint 11 0" r kovakocsonyát és 2 7"» feloldhatat
lan kova savat tartalmaz

Átalán véve a Trasz jósága a kova kocsonya tartalma sze
rint becsültetik, az az mentül több gelatint tartalmaz a Trasz, 
annál jobbnak tartatik,

A mi a Trasz ezément összekötési és megkeményedési el
méletét illeti az abból áll, hogy a Trasz feloldható kocsonye féle 
kovasavat tartalmaz, mely az egybe kevert étető vagy is oltat
lan mészszel silieatot képez, mindezek mind a viz alatt, mind a 
levegőn tetemes szilárdságot és feloldhatatlanságot idéznek elő.

Hogy a Traszlisztet viz ezémeutül használhassuk, szüksé
ges ahoz bizonyos oltott mész mennyiséget keverni. A Traszliszt 
liez adandó mészmennyiséget a Traszliszt jósága határozza meg, 
mely is próbák által kipuhatolandó.

A gyár csupán Trasz lisztet szolgálataiul, az ahoz kíván
taié mészpótlékot maga a vevő az építkezés helyén adandja 
hozzá.

Ott a hol a mész jutányosabb a Traszlisztnél a haszná
landó hydrauliai anyag, mely a kettőnek keverékéből áll, azon 
arányban jutánosabb lesz a mennyiben a mész jutányosabb p. o.
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Egy köb láb Traszliszthez kivántatnék egy köbláb mész
liszt.

Egy köbláb Traszliszt Pesten helyben volna 50 kr.
Szinte egy köbláb mészliszt Pesten helyben volna 25 kr.

összesen 7 5 kr.
Ezen mennyiséget kétfelé osztván egy köbláb hydranliai 

anyag Pesten helyben 371 ? lába kerülne.
A Traszliszt árát kimutató jegyzékek annak idejében je- 

lenendnek meg, valamint a Traszliszt pontos használatát illető 
utasítások is közhírré fognak tétetni.

Egy köbláb Traszliszt ára annak minemüségéhez képest 
15 és 40 osztr. ért. krajczár között loco Szegi Long fog vál
tozni.

Legjobb minémiiségünek tartatik. mely egy rész Trasz 
és mész keverékhez négy rész folyó vízi homokot megszenved, 
— ellenben a legrosszabb minémüségii, mely a folyóvízi homok
ból kevés, vagy semmi adalékot meg nem bir.

A Traszkeverék megkcményedése az illető Traszfaj mine- 
mtiségétől függ 12 óra és 8 sőt 14 nap között változik.

A Traszliszt a mész egybekeverése nélkül hosszú évek so
rán kárnélkül fentartható.

Ha a Traszliszt a mészszel már öszszekevertctett, a keve
rék azonnal felhasználandó.

A gyár egyrészről 1 'A mértföldre Tokajon felül Szegi-Long 
mellett hajókázliató Bodrog, más részről az Ujhely tokai posta 
ut közvetlen szomszédságában fekszik

E szerint a gyár azon ponton fekszik, melyen a Bodrog, 
Tisza és Duna folyókon vizi és a vasút egy csomóba öszpouto- 
sul, mely utóbbi fontos leend a kassától Oderbergig építendő 
vaspálya összeköttetése és felső Zemplénybe vezető jeles posta
id által.

Ezek után Kornides ur a hydranliai mészről mint mester
séges gyártmányról részletes észrevételekbe bocsátkozván e kö
zött, és a Trasz mint természetes ezément között párhuzamot von.

A természetben úgymond anyag és kova (Kiesel) tartalmú 
kőzetek találtatnak, melyek a krétaképlet felső rétegeiben Eu
rópa szerte nagy kiterjedésben fordulnak elő, 1796-ik évben 
Parker és Wyatts urak Londonban a hydrauliai mésznek az il
lető mészkőzetből leendő készítésére szabadalmat nyertek

Hetven évesek immár azon építmények, melyekhez mész
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ezément használtatott Ezen idő óta a kérdéses mésznek készítése 
több helyeken jött létre nagyobb kisebb eredménynyel.

Az efféle mészkő az e végre különösen szerkesztett keraén- 
ezékben megégettetvén a zúzdákban porrá töretik, át szitáltatik 
és mint finom liszt hordókba jól becsinálva a kereskedésnek ál
tal adatik.

Az égetés által, mely sok ügyességet és óvatosságot igé
nyel, a kovaföld (Kiesclerde) az egyidőben képződő étető vagy 
is oltatlan mész hatása következésében kocsonya alakú kova 
savvá (gelatinirende Kieselsaure) változik által, mely a hydrau- 
liai mésznek összekötését idézi elő.

Ha az efféle mésznek égetése pontosan nem kezeltetett, az 
anyag egy kissé nedves épületben tartatott, vagy egy esztendőn 
túl fel nem használtatott, ezen esetekben a ezément vagy kevéssé, 
vagy épen nem használhatóvá válik.

Végtére egy köbláb mész ezémentnek ára helyben Pesten 
annak minémttségéhez és helyviszonyaihoz képest 60 és 100 o. 
ért. kr. között változik.

Az erdőbényei jéféle Trasz hazánkra nézve nagy hord
erejű fontossággal bir. A folyók szabályozása, az alföld csator
názása, az utak hidak építkezése, a vasúti, köz és privát épít
mények lehető szilárdabb alkotása, szóval mind ezeknek létesí
tése szoros összeköttetésben áll az érintett Traszszal, mely az 
idézett és hasonvállalatokra könnyen és jutányosán használható 
leend, és az állítandó építmények tartóságát év ezredekre biz- 
tositandja.

Nálunk a Trasz alkalmazása oly kevéssé ösmeretes, hogy 
kevés kivétellel a Traszt a legjobb műavatottak is csupán a 
könyvek után ösmerik.

Ily körülmények között attól tarthatni ezen vállalatra nézve, 
hogy előítéletek aggasztó akadályokat idézendnek elő.

A harcz félre ismerhetlen, a vállalkozókat azonban kitar
tással és állhatatossággal felfegyverezve találandja, mely az 
élet minden környülményei között d i a d a l r a  vezetendő

Ezen megismertetés szerintem elégséges arra, hogy a kör- 
nyillményesen leirt ipar vállalat fontosságáról meggyőződjünk ; 
— elegendő arra, hogy a vállalkozóknak alkalmat nyújtsunk 
az iparvállalatot illető anyagoknak egy szakértőkből álló bizott
mány előtti vegybontására.

Hasonló vállalatoknak legczélszerűbb előmozdítására nézve 
a müveit külföldön divatozó modort követni szándékozván Kor-
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nides Lajos és Sóhalmy János urak, oda terjedne óhajtásuk, il
letőleg kérésük, ha ezen hazai vállalatot illető anyagok vegy- 
bontási kísérletének megtételére Pesten egy nagyobb szánni 
szakértőkből álló bizottmány alakíttatnék, mely előtt a kísérle
tek megtörténvén az arra vonatkozó anyagok és kőzetek a Mu- 
seumba mint oly nemzeti kincstárba, mely minden embernek 
nyitva áll és mindenki által megtekinthető tétetnének le.

Ezeknél fogva oda terjed indítványom, hogy a tisztelt föld
tani társulat elfogadván a vállalkozók kérését, rész szerint kö
réből, rész szerint a Pesten lakó szakértőkből egy bizottmányt 
beszállítani szíveskednék, mely előtt a vállalatot illető anya
gok vegybontása megtörténvén, ha az sikcrdusnak tapasztaltat
o k  (melyre nézve legkisebb kétségem sincsen) azt magáévá 
tenni, és sajtó utján országszerte ajánlani, szóval azeu ipar vál
lalat előmozdításában segédkezet nyújtani méltóztatnék.


