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E l ő s z ó . 
A borszéki gyógyvizek méltán tartatnak Erdély

ben a legnevezetesebbeknek. Mint kereskedési czikk 
eljut ez ásványvíz a legtávolabb országokba és tá
jakra, s mind a mellett e gyógy hely nincs még 
akkora körben és annyira megösmerve, a mint meg-
érdemlené. Ennek oka részint félre eső fekvésében, 
részint pedig abban rejlik, hogy az orvosok figyelme 
még kevéssé fordult ez érdekes természeti kincsek 
felé. — Szorgalmas természetvizsgálók ugyan több 
izben tették e helyet észleléseik tárgyává, és ered-
ményőket becses dolgozatokban hazai folyó iratok 
hasábjain közlötték; igy a Kurz Antaltól 1844ben 
Brassóban Gött Jánosnál kijött leírása Borszéknek 
igen gondos, szorgalmas összeálitását adja ezen 
természettanilag érdekes hely akkor ösmert viszo
nyainak; mindazáltal hiányzik benne a pontos bírálati 
elkülönítés, ügy szinte az ásványvizek élettani ala
pokra fektetett gyógyhatásának és ebből kifolyólag 
gyógykezelési használatának kimutatása, mi kivált 
az orvosra föfontosságu dolog. 



Ujabb időben nagyobb pontossággal tett vegy-
bontások és folytonos orvosi észleletek e gyógyhely 
viszonyainak természettudományi úgymint orvosi 
szempontból való leírását kívánatossá tették. 

E feladatot a borszéki tisztelt fórdöbizottmány 
megtisztelő felszólítása következtében én vállaltam 
magamra annál is inkább, mivel ön szemeimmel vizs
gálva meg az ottani körülményeket, e gyógyvizek 
nagy becséről a hely szinén meggyőződtem és a 
szétküldött VÍZ hatását szorgalmas tanulmányozás tár
gyává tenni alkalmam volt. Nem mulaszthatom el ez 
alkalommal, hogy Csik-Szent-Domokosi bányaigaz
gató Herbich Ferenc urnák, ki Borszék és környékét 
földismei tekintetben oly mesterileg leírta, e munkám-
bani barátságos segélyeért szíves hálát ne mondjak. 

Vajha e soroknak sikerülne e gyógyhelynek itt 
rég óta jól ösmert hírét még tovább is gyarapítani és 
ösmeretét távolibb ós tágasabb orvosi körökben is 
terjesztve, további természettudományi és orvosi 
megvizsgáltatását eszközölni. 

Brassó, Decemberben 1862. 

Meyr Ignác tr. 



Fekvés és közlekedés. 

Erdélynek e nagy hirü gyógyhelye a keleti Kárpá
toknak nyugatról kelet felé vonuló egyik kies völgyében 
fekszik, a keleti hosszúságnak 43° 20' ós az északi szé
lességnek 46° 51' alatt, mintegy 2385' a tenger szine fölött, 
Csikszóknek Gyergyó fiuszókében, mely mintegy 73' alább 
fekvő, jól mivelt s több népes helységeket tartalmazó fen-
sikot képez. Gyergyó-Szent-Miklos jelentékeny kereskedésű 
mezővárostól Borszék 7 óra távolságra fekszik észak felé, 
két napi távolságra Brassótól és három órányira a moldvai 
határszélektől. Gyergyó Erdélyben legmagosabban fekszik 
és az ország sajátlagi forrástárának tekinthető; itt ered két 
legnagyobb folyónk a Maros ós az OH, csekély távolság
ban egymástól, folyásuk azonban nem ugyanazon, de épen 
ellenkező irányú. 

Brassóból Borszékre a nagyon jó karban tartott — 
Háromszéken Sepsi-Sz.-Györgyön vagy Kezdi-Vásárhelyen, 
továbbá Csíkban Csik-Szeredán ós Gyergyóban Szent-Mik-
loson átvivő országúton juthatni A jó szállodával ellátott 
Ditró népes községén egy fél órával tul a Til-Almás tetőn, 
jobbra a szűk Orotva völgyön és a 664 öl magas Közrész 
nyergén átvivő üt rósz és köves ugyan, de semmiképen 
sem veszedelmes. E fölöttébb vadregényes vidék őserdei 
sűrűn nőtt óriás magasságú sugár fenyőkből állanak, ve
gyítve bükk-, juhar- és tiszafákkal. Ez utón az üvegcsürig 
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jutva még csak egy meredek hágó van hátra, melyre mész-
szivagba — vágott mélyut vezet. Ezen csak Ditrón tul 
kezdedö roszabb útrész négy órát tart, s igy Brassóból 
Borszékre 2, vagy legföllebb %% nap alatt legnagyobbrészt 
jó utón juthatni. 

A ki Szebenből akar Borszékre menni, jobban teszi, 
ha útját Brassón át veszi. 

Kolosvárról három üt vezet Borszékre. A legrövidebb 
de legroszabb 3 napot tart, Szászrégenen, Görgényen, Re
metén és Ditrón át. Jobb szálloda csak Szászrégenben és 
Ditróban van. A második valamivel jobb, úgynevezett pa-
rajdi üt négy és fél napot tart és Tordán ügy szinte a 
mezőségen át Sófalváig visz Parajd közelében, innen a 
Hargita hegynek egy ágán át Gyergyó-Alfaluba, Szárhegy 
és Ditróba. A harmadik Kolosvárról indul ki, 5 napot tart 
és Tordán, Radnóton, Erdöszentgyörgyön, Szitás-Keresz-
turon, Galambfalván. Székely-Udvarhelyen, Oláhfalun és 
végre a Hargitán át Csik-Szeredába és innen tovább visz 
a fenn emiitett utón. Többnyire mindenütt jó szállást kap
hatni. 

A Maros-Vásárhelyről vivő üt Parajd, Alfalu, Szárhegy 
és Ditrónjitjsgy napot tart. Beszterczéröl Szászrégenen, 
Görgényen, Remetén és Ditrón át, — Medgyes és Seges
várról pedig Udvarhelyen, Oláhfalun, Csik-Szeredán és Ditrón 
át juthatni Borszékre. 

Északi Oroszországból, Lengyelhonból, Bukovina és 
Galliciából utazókot nagyon jó müut vezet Erdélybe Besz-
terczóre. 

A Moldvábóli vendégek a bár hosszú de pompás utón 
jöhetnek Bukovinán Szuczawán, a tihuczai szoroson, Besz-
terczén és Szászrégenen át, még is közönségesen a gyógy
helytől 4 órai távolságra eső Tölgyes-szoroson jőnek Bor-
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székre- Oláhországból a vendégek többnyire a tömösi szo
roson (Brassó közelében), vagy pedig Verestoronyon át 
(Szebentöl nem messze) jönek a megnevezett útra. 

Történeti áttekintés. 

Bárha azon hely, hol Borszék gyógyerejű ásványvizei 
bugyognak, hajdanta sűrű őserdőkbe vala rejtve, mindaz
által föltehetni, hogy az már nagyon régen födöztetett föl 
a vidék lakóitól. Olynemü történetek, mintha már 1439ben 
vadászok találtak volna e völgyben az ásványforrásokra, és 
sokkal később egy vérkőpö pásztor itt megjavult és a VÍZ 
gyógyerejére másokat is figyelmeztetett volna — nem le
hetetlenek ugyan, de adatok hiánya miatt inkább a mondák 
sorába tartoznak. Azonban nagyon valószínű, hogy az egy
szer föltalált forrás — a székely földön oly számos ásvány
források módjára — a nép által ivóvízül használtatott s 
borral is vegyíttetett, és hogy már akkor a betegek a víz-
folytonos használata által egéségöket vissza nyerve, ez által 
és különös tisztasága, állandósága és frisesége által a forrás 
nagy hírre jutott. Itt mindazáltal az a fökérdés, mikor 
ösmertettek el általánoson a források gyógyerejüeknek és 
mikortól fogva ösmeretes e hely mint fürdő- és gyógyhely. 

Erre nézve az első kezdetet az 1. székely gyalog ezred 
tette, melynek fölálitásakor 1762ben a forrás közelében csak 
is egy őrház állott. Nem soEarFezufán egy kényelmesebb la
kásra szánt ház épült és az egész telek a rajai épithetés jogával 
együtt az ezerednek engedtetett át Ditró és Szárhegy köz
ségek által. 1764ben Borszéken már következő házak voltak 
fölépülve: a) az 1. székely gyalog ezred háza, mint a 
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tiszti kar tulajdona; b) az őrház; c) néhai főkirálybiró 
Csik-Szent-Domokosi Sándor Mihály háza. Ez után csak 
hamar több magas állású befolyásos személy látogatta meg 
Borszéket gyógyulási czélból, és már 1779ben az első fo
gadót találjuk ott. 

Ez erős forrás gyógyerejü hatásának hire nem sokára 
Bécsbe is eljutva, több tudományos muukákban találjuk azt 
megemlítve, mint: Wagner L._1773ban megjelent „Akade-
mische Dissertation"-jában, H. J. Crantz mivében az osz
trák monarchia gyógyvizeiről. Neustadter tr., erdélyi or
szágos főorvos közléseket irt a gyógyvíz hatásáról különböző 
betegségekben (siebenbürg, Qimrtalschrift 1793 ui. 179 1.) 

1803ban Günther, ki II. Josef kabinetjében szorgalmas 
munkás volt, a viznek kedvező hatását önmagán tapasztalva, 
Bécsbe vitette eladás végett, hói is az orvosi kar azt ta
lálta a vegybontásnál, hogy egy font víz 30 köbhüvelyk 
szénsavlégnél többet ós mintegy 16 szemer szénsavas szi-
kenyt tartalmaz. Günther és onokaöcse Zimmetshausen csá
szári szabadalmat nyertek arra, hogy e vizet csak ők egye
dül szálithassák Béesbe. Utóbbi 1805ben a forrás mellé 
telepedett, hova még nem vezetett csinált üt, és a még 
érintetlen őserdőben az első épületeket emeltette. 1807ben 
a föforrást köküpübe (székely kitétel) vagy is foglalatba 
foglalta, és a forrásoktól mélyebben délre eső völgyben a 
még most is fennálló üvegcsürt építette, melyben a szük
séges üvegek készülnek. Minő fölvirágzást nyert e vál
lalat által Borszék és vizének óriási léptekkel haladó szét
küldése Ditró és Szárhegy községek előnyére, abból is ki
tűnik, hogy az egykor csak 15 váltó forintot tett évi ha
szonbér jelenleg 32,000 osztr. ért. ftra hágott. 

Ezen időtől fogva a már jobban ismert fürdőt mindig 
többen látogatták meg. Több erdélyi nemes család há-
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zakót építtetett, ügy szinte a nevezett ezred 1809 és 18ÍOben 
újonnan építtetett, mely épületek 1839ben lerontatva na
gyobb kényelemmel újból építtettek. Az 1819 és 1820ban 
akkori ezredes Báró Nowak gondossága alatt Ditrótól Bor
székig készült szekérút a közlekedést és a víz kivitelét te
temesen könnyítve, a hely jelentőségét nagyra emelte. Zim-
metshausen társulatba lépett jassyi cs. k. ügynökségi titkár 
Guldner G. úrral, ki is 1823ban 12 évre kizárólagos, sza
badalmat kapott ö Felségétől a víz eladására. 

Különös figyelem tárgyává vált a víz több vegybon-
tások által. Ilyent 1820ban Dr. Pataky S. tett közzé, ki-
szerint egy polgári kupa vízben 128 köbhüvelyk szabad 
szénsavlég van. 1822ben az orvosi kar Bécsben újonnan 
pontos vegybontás alá vette a vizet, és egy polgári fontban 
56 köbhüvelyk szabad szénsavléget talált. Scheint Dániel 
tr. Bécsben 1825ben tette nyilvánossá egy különfüzetben 
Borszék leírását ós vizeinek vegybontását. Az 1840ben 
G. J. tr. általi vegybontás ellenmondásra talált medgyesi 
Sigmund tr. által a Sieb. Satellit azon évi 67. számában. 
Schnell Péter is a hely színén 1841 ben vegybontotta a vizet. 

Valamint ez által az ásványvíz ösmertetése nagyon ha
ladott előre, ügy másrészt meleg fördök is jöttek haszná
latba és a fördök mindig számasbitattak és czélszerüsitettek. 
így Szilágyi Miklós tr. 1840ben a Lászlóforrást használható 
állapotba tette, a hidegvizzuhanyt ügy szinte az ásványvíz-
zuhanyt és az esöfördöt alította föl. 

Tagadhatlanul nagy érdemet szerzettek maguknak Bor
székre nézve a Lázár gróf Urak és különösön tartományi 
korlátnok Szárhegyi gróf Lázár László, miután nem csak 
több házakot építettek, hanem a fürdők felálitását és czél-
szerü berendezését mindig eszközölték és segítették. 

Mondják, hogy a Borszéki ásványvíz ezek előtt szabad 
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szénsav tartamára nézve még erősebb volt, hogy a már 
nevezett Günther csak kecsketejjel vegyítve ihatta ezüst 
serlegből, hogy így az illó szénsav a töltésnél hamarább 
és jobban kimenjen. Ugyanaz a vele volt 2 gránátosnak 
egy aranyat ígért, ha egy tele poharat egy húzómban ki
innának. — Lehet, hogy e tekintetben változás történt a 
forrásban, mert 1823ban a villám, és 1837ben az árvíz 
fenyegette végpusztulással, ügy hogy a nevezett év nyarán 
csak sok ásás után lehete a forrást megint megkapni. 

1852ben az erd. helytartóság rendeletére a fons prin
cipális és a lobogó ujabb szoros vegybontás alá vétetett 
Schnell Péter és Stenner Gottlieb szaktudósok által, minek 
eredményét ez értekezlet folytán közölni is fogjuk. 

Az üvegek töltésére, dugaszolására és raktárul szol
gáló nagy emeletes kőház épitetett 1855ben; ennek költ
sége 22,000 o. é. ftra ment. 1857 és 1858ban Albertha 
mérnök vezetése alatt több tetemes javítások történtek. 
Ugyanis a töltöház és a fökut körüli hely kiegyenlítetett, a 
raktártól a főútig müut készült, több omladozó s a helyet 
szűkítő épületek lerontattak, a park és a fökut között tér
nyerés és földomlás elhárítása tekintetéből 26 öl hosszú és 
10—12 öl magas védfal emeltetett, a fökut mellett folyt 
patak térnagyitás végett iy 2 öllel tovább tétetett, a fökut 
mellett egy 24 öl hosszú födött sétány épült. — A mi a 
fördöket illeti, a Lászlóforrás új mederrel láttatott el és a 
körültei hely kiegyenlítetett; hasonló történt a Boldizsár-
kuttal is, mely azonban most nincs használatban; a lobogó 
fölötti födélzet kijavítatott, tükörfördöje területének egy 
harmadával megnagyobbitatott, újra kifalaztatott és lábro-
stélyzattal láttatott el; a már nagyon elavult meleg fürdőház 
kijavítatott, a lobogó tükre alatti vízvezetéknek az új kád
fürdőkbe és üstbe vezető csövei újra helyre álltattak. Tó-
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vábbá az édes vizű Jánoskut foglalattal láttatott el, mely 
kut azután elapadt, de később megint vizet kapott. Az ez
előtt létezett Erzsébetforrás a mostani kis park helyén be
töltetett és vize a töltés alatt a patakba szivárog. 1859ben 
a lobogó melletti ivókút és az erdöforrás újra foglaltatlak. 

Szépitési tekintetből a lobogó és a meleg fördöház 
körüli tér kiegyenlítetett, ugyanott egy kis park rendezte
tett, melynek porondozott sétánya az erdőig hosszabbitatott, 
müsétány készült egészen a kerekszék tetejéig, nyughely
ekkel és gloriettel ellátva, a fürdő főútjainak hossza na
gyobb fákkal lön beültetve, a töltöház pléhcsatornái helyre 
álltattak és, az eszterhej csepegése földalatti csatornákba 
vezettetett. 

Azon kivül utóbbi időkben Csik-Szék Administratora 
Szabó Ádám úr elnöksége alatt fördöbizottmány alakult, 
mely a fördö ügyeit vezesse, a hiányokat megszüntesse. 
az 1857ben alapított fördöi alapot kezelje; házi gyógy- \ 
szertár álltatott fel a fördö orvosnál, ki egyszersmint köz
ségi orvosa Ditró és Szárhegy községeknek is; fürdöhelyi 
rendszabályok, ivási ós fürdési szabályok tétettek közzé és 
légtani észleletek följegyzése rendeltetett. Az ez előtti ér- / 
demes országos orvosi tanácsos Kellermann E. tr. valamint 
Erdély minden nevezetesebb fürdőin, ügy porszéken is 
nagy érdemet szerzett magának belátás teljes tanácsadásai 
és rendeletei által. 

Utóbbi időkben határozattá tétetett egy ízletes födélzet 
fölépítése a fökut fölé, mire nézti intézkedések már meg 
is tétettek; 1862ben az erdöforrás, a Lászlókut, a Lázár-
és Sárosfördö szorgalmas vegybontás alá vetettek szakértő 
vegyész Folberth Frigyes úr által. 
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Földismei viszonyok. 
Borszék és környékének földismei leírásában főkép az 

e részben nagyon tapasztalt Sz. Domokos-Balánbányai igaz
gató t. Herbich Ferencz úr barátságos közléseit használtam. 

Ezen szakférfiú szerint Erdély északkeleti részében 
(Csikszékben) kezdődik azon [öspalaalakulat, mely innen 
északnyugati irányban, a Moldvai határszél hosszában, Gyer-
gyón, Moldván, Bukovinán át, 35 mérföldnyi hosszúságban 
egész Mármarosig terjed és itt megszűnik. 

Ezen palaalakulat 100 négyszög mérföldet foglalva el, 
terjedelmében képzi a vizválasztékot, midőn déli oldala 
vizeit az Olt, Maros és Szamosba küldi, északkeleti lejtői 
pedig a Moldvába siető aranyos Bistritza forrási táját képezik. 

Ezen öspalaalakulatból számos ásványforrás fakad egész 
Székely földön s ezek között Borszék hires ásványvizei is. 

Borszéknek környéke valóban nem csak könemeinek 
változatossága által nagyon érdekes, hanem nevezetes és 
igen ritka ásványok előjötte által is azon előnyös vidékek 
közé tartozik, melyekben a természet gazdagon ajándékozta 
meg a föld kebelét. 

Délnyugatra az öspalahegység trachytalakulat tal ha- -
táros, mely Gyergyóban a Maros forrásától kezdve ennek 
bal partján északnyugati irányban egészen a Kelemenha
vasig nyúlik. Trachytkupok ós rakatok conglomerátokkal vagy 
is görgyületekkal és szivaggal csillám-syenitpalában is jön
nek elő Borszék közelében, ügy szinte a Ditró és az Orotva-
völgy közötti tetőn is, melynek felső része syenitbe van 
ikelve; a Közrész magas nyergén, sőt Borszék közelében 
is a csillámpalából emelkedik a hegyes trachytcsucs a Csaló
sarkon, ügy szinte az északról a füvölgybe nyiló völgy az 
üvegcsür mellett — trachytszivaggal van eltelve, hói 
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egyszersmint barna kőszéntelepek is mutatkoznak. Ily tra-
chytáttörések a csillámpalában a Kelemenhavas közelében 
Bélbornál is "ismertetnek. 

Ezen vidék trachytja sok féle képen jön elő; legkö
zönségesebb a homályos veres, sötét- és világos-kék, ezek 
érdesek, kevéssé lyukacsosak és porfirféle belalkatuak. Az 
alapkőben számos, kissebb nagyobb, kitűnően hasitható Sa-
nidin-jegeczek vannak elszórva, és ezen földpátneme a 
trachyt jellemző tulajdonakint a szikélegen kivül még ha-
méleget is tartalmaz; ezen kivül kivált a sötétekben zöld 
amphybol is jön elő nagyon fényes oszlopidomu jegecekben; 
a fekete lyukacsos darabokban nem ritkán találhatni olivint is. 

A palahegységnek fölfeléi iránya, különféle iránybani 
széthullása, hőség által megváltozott tulajdonságai, menetes 
elágazása és a trachytnak rajai rakodása őskori hatalmas 
rázkodásokról és vulkáni kitörések tevékenységéről bizo
nyítanak e vidéken. 

Ezen öspalahegységnek északkeleti része üledéki kö
zetekkel, conglomerátokkal és fövénykövei van ellátva; 
mindezen könemek a Mbldovába folyó vizek által a harránj 
völgyekben, Tölgyesnél, Zsedánpatak és Békásnál le van
nak födve. 

A Bistritsoara bal partján, a Borszék és Tölgyes kö
zötti Szindseróza-hegységnek tetein a juramész szakgatott 
sziklatőmegként festői alakzatokban lép föl, s nagyszámú 
Kláris, Dicerátok, Pleurotomariák és roppant nagyságú 
Nerineák bizonyítják, hogy itt az őskorban egy óceán hullá
maiban laktak azon állatok, melyek ópitöi valának e hatalmas 
szikláknak, miknek romjai minket most arra emlékez
tetnek, hogy amazoknak is megkellett semmisülniök. 

A Borszék környékéni palás kövek közt a csillámpala 
a legközönségesebb; a tülle, kovapala, quarcit és gnaisz 



— 14 -

kevésbé gyakoriak. A tömeges kövek ugyanott főképen 
szemcsés mész, Syenit és granitnemü kövek által képvi
seltetnek. 

A Borszék és Tölgyes közti hegyoldalokon a csillámpala 
helyei helyei érces, ezüsttartamu olomfény, réz- és vasérc 
találtatván benne, noha csekély menyiségben. Azonkívül e 
csillámpalában gyakran van földpát és gnaisz, nemkülönben 
Sodalit, Nefelin és Lithioncsillám a Syenit határán. Tülle 
az Orotyavölgynek kevés helyein, ügy a Ditró és Putna-
völgy közti tetőn található, kovapala az Orotvavölgy felső 
részében, quarcit a Bükhavas oldalában Borszéknél. 

A már emiitett őspalaalakulatokba igen gyakran van 
szemcsés mészkő beikéivé, majd mérföldnyi hosszúságú 
vonatokat, majd körülirt tömegeket képezve. Leghatalma-
sabban tűnik ez elő Szárhegynél, hói oly finomszemcsés 
egyforma belalkata és oly tiszta fehér színű e mészkő, 
hogy a carrarai márványhoz hasonlóan a legszebb építé
szeti és mivószeti dolgozatokra lehetne használni, ha na
gyobb darabokban lehetne kivágni, min nagytömegű előjötte 
miatt nem kétkedhetni. 

A Ditrótól keletre 3000' magasságra emelkedő Piritske-
hegy főképen Syenitböl áll, melybe az Orotvavölgy vá
gódik és mely északra Borszék felé terjed, hői is csillám
palával végződik. E 3 négyszög mérföldre terjedő hegység 
sok átmenetet mutat gránitba, granulit és miascitba, és 
különféle tüllékböl álló meneteket mutat. Legújabb időben 
a Syenit és csillámpala közti határon a Taszópatakban, az 
Orotvavölgy egy'k mellék mélyedésében, egy igen érdekes 
kő találtatott, melynek Haidinger tanácsos*) „Haüynfels" 
nevet kíván adni, és ügy írja le mint a kék Sodalitnak 

*) A cs. k. bírod, földtani intézet 1861 Május 28án tartott üléseben. 
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Orlhoclassal, Cancrinit, Elaeotith, Oligoclassali szemcsés 
vegyületét, különféle fehér, szürke, vöröses szinvegyülettel 
és beleszórt apró részekkel fekete amphibol, csillám, delej
vas, Sphen, mészköböl s. a. t.; csiszolva tehát a legszehb 
színárnyalatokat mutatja, 

Ezen tulajdonainál nem különben mint keménysége és 
csiszolhatdságánál fogva a Haüynfels egészen a zöld sma-
ragdittal vegyült értékes Verde di Corsica duro-hoz tartozik. 
E kö szépségénél fogva nagyon alkalmas nagyobb dísz
tárgyak készítésére. 

Bányatanácsos Breithaupt tanár Freiburgban egy pa-
ragenesist tett közzé az ezen kőben előjövő ritka ásványok
ról, és a Miake által az Urálon, Brevignél Norvégiában, 
északi Grönlandban, a Somma-hegyen Nápoly mellett és 
Sedlowitvinél a fehér tenger mellett találtakhozi hasonla
tosságára figyelmeztetett. A benne eddig talált ásványok 
ezek: Mikrolin, Davyn, Nephelin, Sodalit, fekete csilló, 
Lepidolith, Cancrinit, Amphibol, Orthit, Wöhlerit, Zircon, 
Titanit, Pyrochlor, delejvasérc, kénköves vasérc, titanvas-
érc. *) 

A borszéki savanyu vizek csillámpalába ikelt ősmész-
cölöpből fakadnak, mely nem csak a borszéki völgy mélyjét 
képezi, hanem ezt egyszersmint északtól délre menő körkör 
(ellyptisch) alakban bekeríti. 

Ezen ősmész sötétzöld színű, átmenőén a kékszürkébe, 
szemcsés alkatú, többnyire palás törésű, nincsen szétrepe
dezve, és sok mészpátérrel van ellátva; mivel palás leme
zein ezüstszin fagyaglemezt mutat, és ezen kivül magnesiát, 
silicátokat, szónsavas magnesiát és vaséiecset tartaktasr,'< 
könnyen a Dolomithez sorozható. 

*) Berg- und hüttenmánnische Zeitung 1861 Niy X&y 



— 16 — 

A csaknem Borszékig- terjedő trachyt fölemelkedése 
által a pala rétegei az ösmésszel együtt nem csak 75 fok
nyi hajlásra emeltettek, de sok helyen el is szakadoztak, 
szétrepedeztek, mi által vulkáni tevékenység tüzhelyeiveli 
összeköttetésre és szénsav-kifejlődésre nyilasok keletkeztek. 
A légköri légnél nehezebb szénsavnak a legmélyebb utakon, 
tehát az ősmész repedékein kell kitódulnia. A borszéki 
ásványvizek höfokárál Ítélve, a forrás alig jöhet 115 lábnál 
nagyobb mélységből. 

A savanyu VÍZ forrásait tápláló vizek nyilván a Bükk-
havas oldalain gyűlnek össze, mire az ennek alyján talál
tató számos posvány és álló viz, ügy szinte a jegeces pala 
rétegeinek és ösmósznek szétmállásából, de még inkább a 
lobogótól 300 lépésre fekvő nem magas hegy alatt fakadó, 
édes vizű dus „nagy forrás"-ból következtethetni. 

Ha tékát a források fakadása közel van a fölülethez, 
ügy alkatrészei sem származhatnak nagy mélységből. 

A viz szénsav fölvétele által azon tulajdonságot kapja, 
hogy az útjában álló köveket szétbontsa és föloldja. Keser-
föld és vastartalmú mész az ösmószben meg lévén, a szén
sav folytonos hatásának vannak kitéve; az ősmészböl fa
kadnak az asványforrások is, melyek vizei a fönnebbi sókot 
magukba veszik. A szénsavas mész és a keserföld szabad 
szénsavban feloldatnak, és vízben elolvadva a szénsavat 
kötve tartják. Miután továbbá a jegeces palában levő Sodalit, 
Nephelin és Lithioncsillám a nékik sajátságos égvényeken 
kivül még halványt (Chlor) is bírnak, ügy ezen anyagoknak 
és a halványnak az ásvánzvizekbeni előjötte kimagyaráz
ható, mely körülmény a nagy forrás és nádas patak édes 
vizeinek bebizonyult halvanytartalmából is kitűnik. 

Valószínű, hogy ha a Bükkhavas oldalai erdösebbek 
volnának, a források sokkal több vizet adnának. Hogy 
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hajdan a vizmenyiség nagyobb volt, láthatni a hatalmas 
szivaglerakodásokból, melyek a maiakkal nem állanak arány
ban. — Mily roppant menyiségü meszet oldottak föl és 
részint ismét leraktak az idők folytán az ásványvizek, 
mutatják a nagyszerű mészszivag-lerakodások mind a bor
széki völgyben, mind pedig a kerekszéken, hói azok a 
tölgyesi utón 300 lábnyi vastagságot érnek el. Hosszki-
terjedésök e lerakodásoknak ugyanott legalább 1000 öl, 
szélességök pedig 500 öl; és igy ha középvastagságukat 
30 lábra tesszük, 540 millió köbláb a mészszivag me-
nyiség. 

A vizmenyiségböl és mésztartalmából továbbá kiszá
míthatni, hogy ezen mészmenyiség lerakására a fökutnak 
tizenegy millió kétszász ötven ezer óv kellene. A mész-
szivagnak a k e r é k s z é k e n i egész vizirányos rétegeiből 
kitetszik, hogy azoknak képződése álló vizben történt. 

És ha a források egykor még annál gazdagabbak 
voltak is, még is évezredek kellettek e nagyszerű szivag-
képződésre, melynek rétegeiben számas maradványai van
nak a velők egykorú tenyészetnek, mely azonban a mos
tanitól annyiban különbözik, a mennyiben a mészszivag 
rétegeiben levő maradványok egyátalában a leveles fákhoz 
tartoznak, hollott a mostani tenyészet legnagyobb részt 
fenyönemü. 
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Éghajlati viszonyok, 
Tenyészet. 

A fürdőnek aránylag1 magas fekvése és azon körül
mény, hogy mindenütt hatalmas erdőktől környeztetik, 
minden esetre zordabb éghajtatra mutathatnak és bősége
sebb légköri csapadékokat gyanittathatnak. Igaz, hogy a 
számos erdők a felhőkre nagy vonzerővel bírnak és azért 
esős napok nem ritkák Borsaéken; az is igaz, hogy ta
vasszal és a nyár első felében többnyire mindig hűs az 
idő; azonban Július és Augusztusban a nap minden sza
kában mérsékelt a lég, sőt délben gyakran nagyon meleg 
is. Azon kivül ezen hónapokban gyakran igen szép és 
állandó idő van. 

Légtani észleletek különböző időben tétettek. Ered
ményeik következők: 

A lég hőfoka R. szerint Július és Augusztusban: 
1823 és 1826ban 1841ben 1855ben 

Scheint szerint Kurz szerint Salzer szerint 
Reggel 7 órakor 8 - 1 0 ° R. 10—11° 1005 
Délben 12 „ 19 -20° 2 2 - 2 3 ° 16-98 
Estve 7 „ 5 - 7 ° 9 - 1 0 ° 9-05 

Kurz szerint a legmagasabb hőfok az emiitett hóna
pokban 29°, a legalacsonyabb 7-0°; — Salzer szerint 22 
napon át a legmagasabb 22*8°, a legalacsonyabb 3-3°. 

Ebből kitetszik, hogy átalában véve a közép hőfok 
nyár derekán 12—14° R. lehet. — Hamar történő meg
változása az időnek nem ritka, ép oly hamar jön köd és 
eső is. Salzer 22 napból Uet esősnek, 7et ködösnek, 6ot ke
véssé felhősnek, 6ot egészen szomorúnak, 5öt vegyesnek, 4et 
nem egészen felhősnek és csak let talált egészen vidámnak. 

iJ\*. 
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Éles, hideg északi széltől itt nem sokat félhetni; 11 tol 
2 óráig naponta szelíd déli szél fuj, mely ha néha erösebb, 
a förödöknek alkalmatlan. Az estvék többnyire nagyon 
kellemetesek, s a lég csendes és tiszta. Egyátalán e für
dőhelyen a lég fölöttébb frisitö és éltető, az erdőkben 
pedig balzsamilag üditö, és ezen egészséges légnek tulaj
donithatni nagy részét az itt meggyógyuló kóros állapo
toknak. 

Az előbb mondottakból magában érthető dolog, hogy 
a Borszékeni gyógyhasználatra a nyár derekát kell vá
lasztani és hogy valóban nem tanácsos, gyógyczélból Július 
előtt Borszékre menni. Azonban egészen alaptalan, hogy 
a vendégek már Augusztus közepén, vagy legföllebb 20án 
mind elmennek. Az ősz e vidéken, valamint az egész 
keleti részén Erdélynek többnyire nagyon állandó és szelíd; 
és ha a reggelek és estvék' kissé hívesek is, mi miatt a 
vizitált későbbre kell hagyni, a nappal még is elég meleg 
arra, hogy Septemberben de sőt Októberben is a hideg 
lobogóban lehessen förödni. Az e vidéken lakó örmény
ség épen ezen időszakban használja Borszéket, midőn az 
idegen vendégek már elmentek, minek valóságáról az egy 
pár évig Borszéken fördőorvosként volt Dr. Maier bará
tom is tanúskodott. 

Borszéken és környékén érdekes a tenyészet, de e 
lapok tere elégtelen arra, hogy az itt előjövő minden 
növénynemet elősoroljunk, mi különben is csak tefmészet-
buvárt érdekelhet közelebbről. 

Legtermékenyebb itt a természet roppant kiterjedésű-
különösen fenyőerdökben; mik többnyire közönséges fe
nyőkből állanak (Pinus abies L.) és csak ritkán jön elő 
a tiszafenyö (Taxus baccata). Bükfa nagy menyiségben 
jön elő a Bükhavas déli oldalán; elszórva találhatni még 

2* 
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fehér juhart (acer pseudoplatanens.) veres bogyóu gala
gonyát (sorbus aucuparia), számosan egy nyirnemet, va
lószínűen a betula carpathiacát és ritkán raagyarófabokrot 
(coryllus avellana). Nagyok és sürüek itt a málnabokrok 
(Rubus Idaeus), mig a hermányi hegységeken nagy mér
tekben találtató fenyöbors vagy borsika (Juniperus com-
munis) csaknem egészen hiányzik. A falu körül nagy, 
virágdus rétek zöldellenek és virítanak, miken csak ritkán 
láthatni egy egy bokrot. Mezei vetemónyt itt nem igen 
termesztenek, azonban a zab helyei helyei megterem. 

Növénytani tekintetben a falut környező kis mocsárok 
több érdekes növényt szolgáltatnak, ilyenek: Pedicularis 
Sceptrum, Swertia perennis, Drosera rotundifolia, oxycoc-
cos vulgáris, Ligularia sibirica, carex fúlva, Buxbaumii 
stricta, flava, Cladium mariscus, Betula pubescens, oyico-
viensis, Salix pentandra etc. A Borszék körüli mocsár 
ásványforrásokból képződik, miknek nem lévén lefolyásuk, 
itt megállapodnak, s helyenkint vastartalmú lápokat képez
nek, melyek mindig jobban elterjednek. 

Keletre a falutól a Kerekszék egyik oldalán repedezett 
mészkö-szikla-csoportazatok vonják magukra figyelmünket. 
Ezekben több ölnyi mélységű üregek találtatnak, telve 
hideg nedves levegővel; nyilasaiknál buján tenyészik: a 
Cystopteris montana, Cheilanthus odora, Polypodium Rober-
tianum, stb., a sziklákon pedig: Campanula carpathica, 
Primula* auricula, Mochringia mucosa, Poa concinna stb. 
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Ásványforrások; 
végy- és gyógytani tulajdonságaik. 

Alig félórányi körben 11 ásványforrás fakad itt, melyek 
mind igen vizdusak, de melyek közül nem mindenik hasz
náltatik. 

I v ó f o r r á s u l szolgálnak jelenleg: 
1) A fökut a helység északi részén. 
2) A Lászlóforrás, délnyugatra az előbbitől, a zuhany 

közelében. 
3) A Lázárkut, északnyugatra az előbbitől és ennek 

közvetlen közelében. 
4) A lobogónáli ivoforrás, mely valószínűleg a lobo

góval egy és ugyanazon mélyebb forrásból fakad. 
5) A Jánoskut, édes vízzel, északnyugatra a szekér-

uttól. Hőfok 7%° R. 
6) Az erdökut valamivel távolabb az erdőben, dél

nyugatra az előbbitől, egy terjedelmes mésztuffdomb aljában. 
F ö r d ö ü l h a s z n á l t a t n a k : 
d) A lobogó, mely legmagasabban fekszik északon, 

és széles köz által 2 részre van osztva. A lobogó köze
lében vannak a fürdőkádakkal ellátott fürdő házak is me
leg fürdésre. Ilyek a huszárház fürdő-szobáiban is vannak. 

2) A Sáros vagy iszapfürdő, nyugatra a szekéruttól, 
a templom közelében. 

3) A L á z á r fürdő délkeletre a sárostól a szekérút 
mellett. Mindezen fürdők célszerű fakerítéssel vannak 
ellátva; tágas, 3—4 láb magas medrök van, és lábrostélyal 
bírnak. Van mellettök 10—12-öltöző szoba is, mely gyak
ran igen kevés. 

4) A zuhany, a Lázárfördötöl ós az úttól nyugatra, 
a völgy legmélyebb részében, 2féle vizböl áll; az egyik 
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a „ b o r p a t a k n a k " lefolyó, savanyu vízzel vegyült édes 
vize, a másik pedig tiszta savanyu VÍZ. 

A zuhany toronyidomu faépületbe van helyezve és 
három készülettel bír erösebb és gyöngébb zuhanyra és 
az esöfördöre. 

Nincsenek többé használatban: a pásztorfördő, a szar
vas, az Erzsébet- vagy is Kunfördö, mely föntebbi emlí
tésünk szerint elbontatott, és a Boldizsárfürdö. 

A vizbőség kivált a fökutban igen nagy. Ebből isznak 
többnyire a vendégek és ebből hordatik szét a víz. Nem csak 
hogy 6—10 pohárral isznak meg belőle egyenkint minden 
reggel a gyakran 400ra menő vendégek, hanem azon kivül 
még 3 oda alkalmazott vascsövön évenkint 1,600,000 ku-
pásüveg töltetik meg és vitetik szét ország- és világszerte. 
*"" Az 1852ben Schnell Péter és Stenner Gottlieb urak 
által végbe vitt vegybontása a fökutnak és lobogónak kö
vetkező eredményt mutatott. 

I. Fokiit, fons principális. 

E forrás vize tiszta, átlátszó, nagyon gyöngyzik, kel
lemetes csipös izü, szénsav utáni szaga nagyon érzik, ha 
frisen merített vizet jól felrázunk az üvegben. Ha a ki
merített VÍZ hosszabb ideig van a léggel érintkezésben, 
megzavarosodik és idővel sárgás fehér csapadékot képez. 
Ezt láthatni a több ideig használt, ügy nevezett borvizes 
üvegeken, melyek homályosokká, átlátszatlanokká és végre 
sárgás vörös és barnákká válnak. 

A mi ezen és a többi itteni források vizét más ha-
sonnemü, még több szabad szénsavat tartalmazó savanyu
vizek fölé helyezi, az, hogy nagyon kellemetes ize van, 
és hogy szónsavát állandóbban tartja kötve, miért is hosz-
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szab ideig lehet eltartani és messzebb el lehet vinni, mint 
más savanyu vizeket. A dugóval jól elzárt edényben tar
tott borszéki VÍZ évek múlva sem változtatja sem izét, 
sem szinét, sem hatását. A közép hőfok e forrás fenekén, 
többszöri vizsgálat után + 7-3° R. A legnagyobb kü-
lömbség 049° R. 

Fajsúlya + 12-4° R. hőfoknál 1 001842. 
Szénsavtartalma miatt visszahatása (reactio) savanyu, 

mi is a léggeli hosszasabb érintkezés által elvész. Szén
savát vesztve a VÍZ megzavarodik és sárgás fehér port csap 
le. Melegítés de még inkább főzés áltál bőséges csapadékot 
kap, s ekkor az átszűrt VÍZ égvényes visszahatásu, mi is 
szénsavas égvényes sóból származik. 

Vegyelemzés által 100 sulyrész vizben találtatott: 
A. S z i l á r d a l k a t r é s z e k : 

a) mérhető menyiségben: 
hamhalvag 0'0025 rész 
szikhalvag 0-0079 
szénsavas szikéleg . '. . 0-0778 

mészföld . . . 01507 
keserföld . . . 00707 

„ vasélecs . . . 00015 
agyagföld 0-0005 
kovasav 00076 

b) mérhetlen menyiségben: 
szénsavas haméleg, 
legsavas haméleg, 
szerves részek. 
A szilárd alkatrészek összege 0-3192 

B. I l ló a l k a t r é s z e k : 
szabad szénsav . . . . 01782 
minden alkatrészek összege 04984 
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Egy font = 7680 szemer vízben van: 

A. Szilárd i í lka t rész : 
. . 01920 szemer 
. . 0-6067 

szénsavas szikéleg . . . . 59750 5) 

„ mészéleg . . H-5738 J? 

„ keseréleg . . 5-4298 SS 

„ vasélecs . . . . 01152 55 

agyagföld . . 0-0384 55 

kovasav 0-5837 
összege a szilárd alkatrészeknek 24-5146 

B. Illó a lka t részek : 
szabad szénsav . . . . . 13-7626 
minden alkatrészek összege . 38-2772 „ 

13-7626 szemer szénsav megfelel (100 köb. centim. 
— 5-4710 köb. hüv.) = 523-3422 köb. centim vagy 
28-6321 köb. hüvelyknek + 7-31° R.nél. 

II. A fürdésre használt Lobogó forrás. 

A vizböl kifejlődő szénsav gyöngycsoport alakban 
tódul a fölület felé. A víz tiszta és tökéletesen átlátszó*, 
ize gyengén csipös. 

7szeri észlelet után közép hőfoka = 7-39° R A leg
nagyobb külömbség 095°, tehát csaknem 1° ?. Esős idő
ben hőfoka valamivel magasabb (valószínűen a bele cse
pegő esővíztől). A második meder i fokkal melegebb. 
Fajsúlya = 1-000967. 
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Vegybontási eredmény: 
I. 100 sulyrész vízben: 

A. S z i l á r d a l k a t r é s z e k : 
a) mérhető menyiségben: 

hamhalvag 00010 rész 
szikhalvag 0-0016 „ 
szénsavas szikéleg . . . . 0-0184 „ 

„ mészéleg . . . . 00764 „ 
„ keseréleg . . . . 00350 „ 

timföld és vaséleg . . . . O'OOIO „ 
kovasav 00073 „ 

b) mérhetlen menyiségben: 
kénsavas haméleg 
legkönsók 
a szilárd alkatrészek összege . 01397 „ 

B. I l ló a l k a t r é s z e k : 
szabad szénsav 01119 „ 
minden alkatrészek összege . 0 2516 „ 

II. Egy font = 7680 szemer vizben: 
A. S z i l á r d a l k a t r é s z e k : 

hamhalvag 00768 szemer 
szikhalvag 01229 „ 
szénsavas szikéleg . . . 14131 „ 

„ mészéleg . . . 5-8675 „ 
„ keseréleg . . . 2-6880 „ 

vaséleg és agyagföld . . . 0-0768 „ 
kovasav 0 5606 „ 
a szilárd alkatrészek összege 108057 „ 

B. I l ló a l k a t r é s z : 
szabad szénsav 85939 „ 
minden alkatrészek összege . 19-3996 „ 
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8-5939 szemer szénsav megfelel — 326-9500 köb.-
ccntim. vagy 17-8874 köbhüvelyknek + 7 30° R.tiél. 

A László- és erdöforrás, a Lázár- és sáros fördö 
1862ben Folberth Frigyes úr által vegybontattak következő 
eredménnyel: 

A L á s z l ó - f o r r á s vize nagyon tiszta, átlátszó, 
szénsavas szagú, savanyós tenta-utóizü és nagyon csipös. 
Hőfoka -+- 7-5° R. A forrás egy perc alatt 3-43 kupa 
vizet ad. 

Az e r d ö f o r r á s vize színtelen, tiszta, erősen szén
sav szagú, és kellemetesen savanyós csipös ize van. Hő
foka állandóan + 5-5° R, Yizmenyisége egy perc alatt 
2-88 kupa. 

Mind két emiitett forrásnak azon közös tulajdonsága 
van, hogy számos apró s nagyobb, sebesen a fölszinre 
törekvő léghólyagcsákot mutatnak. 

A L á z á r f ö r d ö vize elég tiszta, kissé opálszinü, 
szagtalan, kevésbé savanyós és csipös izü, mint az előb
biek; hőfoka, mint ezt nagyobb mederbe foglalt források
nál többnyire tapasztalhatni, a környező légtől többé ke
vésbé függő. MidŐn a lég + 12 R. fokot mutatott, a 
„Lázárnak" + 8° R. volt. Egy perc alatt vize 1-7 ku
pával szaporodott. 

A „ S á r o s " vize tiszta, átlátszó, szagtalan és szín
telen, kevéssé savanyu és csipös izü, a Lázárfördönél 
említett oknál fogva hőfoka nem állandó. A lég + 13 R. 
fokánál + 9 R. fokot mutatott. Medrében a vizszaporo-
dás egy perc alatt 6-6 kupát tett. 

Ezen most leirt két forrás felszínén bizonyos időkö
zökben felszálló nagyobb lógholyagokot vehetni észre. 

Mindegyik forrás efolyási helyén a vízből lecsapódott 
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mészkéreg látható, mi is a László ós erdőforrás mellj/lt 
és mindegyik forrás medrének falain vöröses barna szinü. 

Mind ezen források vize savanyu visszahatással bir, 
mely tulajdonság azonban főzés és a léggeli hosszabb 
érintkezés által egészen elvész és határozottan égvényessé 
változik. A légeni hosszabban tartás és mészviz hozzá
tétele által fehér váladék képződik, mely nagyobb menyi-
sógü ásványvíz hozzátétele által ismét eloszlik. Megme-
legitésnél ezen vizektől számos légholyagok válnak el, 
melyek a lakmuspapirt átmenőén megvöröeitik. 

Fövonásaikban ezen vizek hosonlitanak egymáshoz, 
miért is vegyelemeik sem sokat különböznek egymástól. 

A L á s z l ó f o r r á s 10 000 k. c. vizében van: 
szénsavas szikéleg . 5-783 grammé 

„ mészéleg . . 10-270 ;; 
„ keseréleg . . 5-592 ? j 

„ vasélees . 0-201 ; ? 

kénsavas hamélegnek . . . nyomai 
. 0-568 5? 

0-107 : ? 

agyag- vagy timföld . . 0-210 ) i 

0-540 )) 
semleges szerves anyago inak nyomai 

^ . 23-251 szilárd alkatrészek összeg 
inak nyomai 
^ . 23-251 )» 

félig szabad szénsav . . 9-870 ?? 

. 21191 )1 

összes alkatrészek összege . 54313 „ 
Fajsúly == 1-00184. 
21-191 grammé szabad szénsav a forrás hőfokánál és 

a légmérö 760 m. m. rendes állásánál megfelel 11019 11 k. c. 
szénsavnak, és igy egy tér-rész vizre 1 1019 tér-rész 
szénsav jön. 
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5) 

Az e r d ő f o r r á s b ó l 10 000 k. c. vizberi van: 
szénsavas szikéleg 

mészéleg 
keseréleg . 

„ vasélecs 
kénsavas hamélegnek 
hamhalvag . . . . 
szikhalvag . . . . 
agyagföld . . . . 
kovasav . . . . . 
semleges szerves anyagokból csak nyomok 
a szilárd alkatrészek összege 
félig megkötött szénsav . . 
szabad szénsav . . . . 
az összes alkatrészek összege 

Fajsúly — 1 00177. 

3582 grammé 
9 870 
4676 
0104 

nyomai 
0122 
0527 
0250 
0-510 

20-641 
8-280 

25-640 
54-561 

25-640 grammé szénsav a forrás hőfokánál és a lég-
mérő 760 m. m. rendes állásánál tesz 15,555-282 k. c. 
és igy egy tér-rész vizre jön 1-5555 tér-rész szénsav. 

10 000 

•5 

55 

A L á z á r f ö r d ő n e k 
szénsavas szikéleg 

mészéleg 
keseréleg 

„ vasélecs 
kénsavas haméleg 
hamhalvag . . 
szikhalvag . . 
agyagföld . . 
kovasav . . . 
semleges szerves anyagok 
a szilárd alkatrészek összege 
félig megkötött szónsav . 
szabad szónsav . . . . 
minden alkatrészek összege 

Fajsúly = 100177. 

k. c. vizében van: 
4041 grammé 

12166 
5-804 

nyomai 
nyomai 

0001 
0664 
0-270 
0580 

nyomai 
23-616 
10023 
12-423 
46062 
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12-423 grammé szénsav a forrás hőfokánál és a lég
mérő 760 m. m. rendes állásánál annyi mint 635349 k. c. 
és igy egy tér-rész vizre esik 06353 tér-rész szénsav. 

vizében van: 
2311 grammé 
5 770 „ 

A s á r o s fördö 10000 k. c. 
szénsavas szikéleg . . . . 

„ mészéleg . . . 
„ keseréleg . . . 4*411 „ 
„ vasélecs . . . . nyomai 

kénsavas haméleg . . . . nyomai 
hamhalvag 0055 „ 
szikhalvag 0*125 „ 
agyagföld és cselélecs . . 0180 „ 
kovasav 0390 „ 
semleges szerves anyagok . nyomai 
a szilárd alkatrészek összege 13-242 „ 
félig megkötött szénsav . . 5*778 „ 
szabad szénsav . . . . . 14-463 „ 
minden alkatrészek összege . 33-483 „ 

Fajsúly = 100114. 
14 463 grammé szénsav a forrás hőfokánál és a lég-

mérő 760 m. m. állásánál megfelel 7395-377 k. c. szén
savnak, és igy egy tér-rész vizben van 07395 tér-rész 
szénsav. 

A Lázár- és sárosfördök vizében csak nyomai vannak 
a vasnak; mely körülmény valószínűen onnan van, hogy 
a VÍZ a mederben! állása alatt vastartalmát nagyobb részt 
elveszti. Ugyan is a tágas mederbeni nagy vízfelületen 
könnyebben és hamarább élenyiti a lég élenye a vasat, 
mi által ez kiválik. 

Folberth vegyelemzésénél a vizet nem sulyilag de 
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térimileg mérte meg, és innen van, .hogy a vegykémlet 
eredménye térrészekben van kiszámítva. 

A szénsav menyisége Mohr nagyon pontos titrir-mód-
szere szerint határoztatott meg. 

Vegyelemzési átnézete a borszéki savanyu vizeknek 
Folbertli szerint. 

10000 térrészben 

F o r r á s o k n e v e 

3 
E3 

Lá
sz

ló
 

fo
rr

ás
 

E
rd

ő 
fo

rr
ás

 

Lá
zá

r 
fö

rd
ö 

Sá
ro

s 
fö

rd
ö 

Lo
bo

gó
 

hőfok Reaumur szerint 
7-3° | 7-5° | 5-5° [ 8" | 9" 7-39° 

szénsavas szikéleg 
„ mészéleg 
„ keseréleg 
„ vasélecs 

Uamhalvag . . . 
szikhalvag . , . 
timföld . . . , 
kovasav . . . . 
szilárd alkatr. összege 
félig megkötött szénsav 
szabad szénsav 
mind. alkatrész. összege 

7-780 j 
15070 
7-070 
0-150; 
0-250 i 
0-790 
0-050 
0-760 

5-783 

31-920 

17920 
49-840 

3-582! 
9-870 
4-676 
0104 
0-122 
0-527 
0-250 

_0-510 
2Ö-64Í 
8-280 

25-640 

4041 
12166 
5-804 

nyom. 
0-091 
0-664 [ 
0-270, 
0-580, 

2-311 
5-770 
4-411 

nyom. 
0055 
0-125 
0-180 
0-390 

1-840 
7-640 
3-500 

nyom. 
0100 
0-160 
0100 
0-730 

23-6161 

10-0231 
12-423 

- I . 

13-242 
5-775 

14-463 

13-970 

11-190 

10-250 
5-592 
0-201 
0-107; 
0-568 
0-210 
0-540 

2ÍT25Í 
9-870 

21-192 
5T3l3 | 54-561, 46-0621 33-483 25-160 

A fennebb kimutatott vegyelemzés szerint a borszéki 
vizek az égvényes földes savanyu vizek közé tartoznak 
csekély vastartolammol. Különös jelentőséggel bir e vi
zeknek dus szénsavtartalma és alacsony hőfoka. Sok más 
hires és hasonló gyógyhatású ásványvizekkeli vegyelemzeti 
összehasonlítást mutat az alább következő összeállás. A 
szárnak egy polgári font vízben lévő szemereket jelen
tenek. 
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Ezen összehasonlításból, mely még azért is érdekes, 
mert a felhozott savanyu vizek közül a legtöbb neveze
tesen Selters, Rohitsch, Gleichenberg, Preblau, Bilin és 
Franzensbad a borszéki vízként szétküldetnek, még azon 
észrevételt is húzhatni, hogy csekély hőfokára nézve Bor
szék az említett vizeket mind fölülmúlja, mely körülmény " 
kivált hideg fördők használatánál nagy fontosságú, mint 
alább látandjuk. 

Mi a szabad szénsav menyiségét illeti, Rohitschon 
kivül, a nevezettek minyájának több van Borszéknél, s 
valóban Borszéken a forrásbóli merítés alkalmával aránylag 
csak csekély felgyöngyözését látja az ember a kis Iég-
holyagcsáknak. Azonban bizonyos, hogy e viz a szabad 
szénsavat sokkalta bensőbben tartja kötve, miután a szén
savnak vizbeni oldhatósága a légnyomástól és höfoki vi
szonyoktól annyira függ, hogy oldhatósága egyforma lég
nyomásnál a hőfok alább szállásával növekszik. Ez utóbbi 
tulajdonságnak köszönheti Borszék, hogy vize a tengeren 
Amerikáig vitethetik romlatlanul, és hogy sokáig meglehet 
tartani eredeti jóságában és friseségében. 

Szilárd alkatrészekre nézve is csak Füred szegényebb 
Borszéknél a nevezett savanyu vizek között; de épen azért 
m^g gyönge gyomrú ember is ihatik és jól elbir belőle 
nagyobb menyiségét is, és mint átalánosan tudva van, mint 
fényűzési ital (JLuxusgetránk) nagy elterjedésnek örvend, 
mivel más alkatrészekbeni csekély tartalma a szénsav ha
tását nem zavarja. 

Borszék aránylag szegényebb halvanysókban Selters-
nél és a gleichenbergi Constantinforrásnál, melyek ugyan
azért az égvényes halvanyos savanyu vizekhez tartoznak. 
Legtöbb hasonlatossága van erre nézve Preblauval, Ro-
hilschal és Füreddel. 
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A szénsavas sóknak nagy bőségében van Borszék, 
különösen szénsavas mészélegje csaknem annyi van mint 
Rohitschnak. Ez alkatrész mindig oldott állapotban van a 
sokáig tartott 's szétküldött vizben is, mi is könnyen 
emészthetőségét elősegíti. Szénsavas szíkélegje Borszék
nél sokkal nagyobb mértékben van Bilin, Preblau és Glei-
chenbergnek. Kénsavas sók nincsenek Borszékben, míg 
Bilin és Franzensbad nem csekély menyisógü kénsavas 
mészéleget tartalmaznak. A kénsavas sók hiánya minden 
esetre éldelhetöbbó teszi e vizet, és azt okozza, hogy 
nincs hashajtó tulajdonsága. 

Vastartalomra nézt csak Franzensbad múlja felül 
Borszéket; ós épen e csekély vastartalom teszi a borszéki 
vizet hatalmas gyógyhatásúvá, mert tapasztalat szerint az 
erős hatású vasvizeknél sem határoz csak is a viznek vas-
menyisége. Közönségesen a vastartalomnak tulajdonítják, 
hogy a borral vegyitett borszéki VÍZ hosszabb állás után 
feketés szint vált. Azonban valószínű, hogy e körülmény in
kább tulajdonitathatik a bor föstenye sajátságos elváltozá
sának. 

A nevezett ásványvizeknél több kovasavval bir Bor
szék, s csak is Preblau áll erre nézt hozzá legközelebb, 
's tapasztalatom szerint mémely gyogyhatásában is hason
lít Borszékhez. 

Továbbá különbözik Borszék az elöpataki őskuttól ab
ban, hogy ez utóbbiban nagyobb menyisége találtatik a 
szilárd alkatrészeknek, halvagsókban és különösen vasban 
gazdagabb, 's ugyanazért inkább olvasztó és hashajtó ha
tással bir. Erdély számos gyógyforrásai közül, a nélkül 
azonban hogy hirét és jelentékenysógét osztanák, Bor
székhez közel állanak még: Kászon-Jakabfalva, Korond, 
Radna (Szent-György és Dombhát forrásaival) és Stoikafalva, 

3 
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melyek közül a két utóbbi azonban inkább számitható az 
égvényes halvanyos savanyu vizek közé. 

Legtöbb hasonlatossággal bir Borszék alkatrészeire, 
sajátságos izére és kivitelére nézve az ösmeretes Bilin, 
Preblau, Rohitseh es Gleichenberg Constantinforrás vizével. 
Gyógyhatási tekintetben is kitűnik eszekhezi hasonlósága. 

Élettani és gyógy-hatása. 
Borszék gyógyforrásai részint ivásra, részint és kü

lönösön hideg ásványos fürdökül használtatnak; miért is az 
italként a szervezetbe fölvett és a fürdőül használt viznek 
hatását külön tárgyalandjuk. 

Az ázványvizek gyógyhatásának pontos ösmeretére 
részint azok természettani ós vegytani tulajdonságaiknak 
szorgalmas tanulmányozása, részint az erre nézt gyűjtött 
tapasztalatok, és a vizzel egészségeseken és betegeken tett 
kísérletek és vizsgálatok vezettek. A legkülönbözőbb és 
legtávolibb helyenken orvosok és mások által gyűjtött 
tapasztalatok e VÍZ gyógyhatását a legszebb színben tün
tetik elö; épen oly számosak a fördés által észlelt ked
vező eredmények, söt meglepő az itt gyakran sikerült 
gyógyítása idült makacs betegségeknek. 

Mint már mondatott, a borszéki ásványvizek az ég
vényes földesek közé tartoznak csekély vastartalommal. 
Nagyobb menyiségüek benne a mészsók, a szénsavas ég-
vények, kivált a szénsavas szikéleg; különös befolyása van 
gyógyerejére nagy mértékű szabad szénsavtartalmának és 
csekély hőfokának. A frissen meritett viznek ize kelle
mesen savanyós, kivált a nyelven csipös és hűtő. A fel-
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hágó gáz az orrban gyönge viszketést és néha könyezést 
is okoz. Többnyire nem lehet kezdetben egy egész po
harat egy húzómban kiinni, mivel mind hidegsége, mind 
pedig szénsava a szabad lélekzetet mintegy akadályozza 
és az ivét az ivás közbeni kinyugvásra kényszeríti. A ki 
rövid időközökben néhány pohárral megivott, elveszti a 
kezdetbeni hidegség érzetét, jótékony meleg keletkezik 
gyomrában, mely lassankint egész testebén elterjed ügy, 
hogy néha könnyű izzadás is követi ezt. Nagyobb számú 
pohár VÍZ elhasználása után, különösen a fölvett szénsav 
hatása által néha nem kellemetlen érzésű, könnyű kábulás 
jö létre, mely állapotot forrási itasságnak (Brunnenrauseh) 
lehetne nevezni, mely azonban nem sokára eloszlik, AZ 
ivott VÍZ hatása lassankint mutatkozik nagyobb vidámság, 
az étvágy ébredése és bővebb vizeilés által. 

Miután az ivott viznek menyisége, szint ügy mint an
nak alkatrészei részt vesznek hatásában, ennélfogva először 
a viznek mint olyannak életttani és gyógyhatását, és azu
tán a szónsavnak, a mészsóknak a szénsavas szikélegnek; 
és a zasnak fogjuk hatását tárgyalni. 

A VÍZ lévén alapföltétele minden anyagcserének, ha 
nagyobb menyiségbon vétetik föl a szervezetbe, ez anyag
cserének ez által szükségképen fokoztatnia kell, a test elvá
lasztásai gyarapodnak és az emésztet meghigul. Genth kí
sérletei azt bizonyítják, hogy nagyobb vizmenyiség bevé
tele által a vizellet szilárd alkatrészeinek különösen, pe
dig a hugyanynak (Harnstoff) elválasztódása gyarapodik, 
a testből kiválandó vér- és szervezetrészek élenyitése 
élénkebb lesz, és a hugysav hugyanyá váltóztatik; 
hogy ellenben a rendes állapothozi visszatérésnél a 
kiválás meglassul és a fokonkinti'szövetképzÖdés elősegí
tetik. Hasonló eredményt mutatnak föl Boeker kísérletei. 

3* 
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Bidder és Schmid kísérletei szerint nagyobb menyiségii 
víz fölvétele által az epe meghigul és könyebb én válik ki. 

Ha a VÍZ csekély höfoku, akkor éldelete által a test 
meleget vészit el, hosszabb használata által pedig tartósab
ban vonatik el a test melege. A hideg víz itala serken
tően hal a gyomorra és a bélhuzamra is, növeli a csill-
mozgást és a belek működését. A hidegnek nagyobb 
fokai a gyomornak rendellenesen fokozott érzékenységét 
a rendes állapotba képesek vissza hozni. Mindezekből 
kitűnik, hogy a különféle ásványvizek használatánál a VÍZ 
maga jelentékeny szerepet játszik. 

Legnagyobb jelentőséggel bír a borszéki víznél a benne 
lévő szénsav. Ettől van kellemes ize, csípőssége és hossza
som eltarthatása, főtermékét képezvén a visszafejlődő a-
nyagcserének. Ha e légnem italban a gyomorba jut, nagy 
része felböfögés által megint kijö, de jelentékeny része a 
gyomor és belek által gyorsan felszívódik és legnagyobb se
bességgel a véredényrendszeren átvitetik, mit is az ily 
szénsavtartalmu italok ivása után közvetlenül bocsátott vi
zeltet nagy szénsavtartalmán láthatni. A gyomorba föl
vétetve a szénsav frisitöen és üdítően hat; a gyomor- és 
bélnedvek elválasztását és a csillmozgást elősegíti, a tak-
hártyák idegeire serkentően hatván. Ez által az emésztő 
erő gyarapul, a véredények tevékenysége először a has-
zsigerekben, aztán az egész testben fokozódik. Hogy a 
vizellet-elválasztást is gyorsítja, már emiitettük. 

Lehmann szerint a gyomorba fölvett szónsavnak a vérbe 
és hugybai átvitele éhgyomorra leginkább megtörténik, mig 
a tele gyomorból felböfögés által csaknem egészen eltá-
vólitatik. Szerinte a szénsavas italok gyarapítják a sóska
savas mészéleg és a szabad szénsav menyiségét a hugyban, 
és enyhítőén hatnak a gyomor idegeire. Nagyobb menyi-
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ségben fölvett szénsav ingerlőén is hat a szivre és az idegek 
központjaira, gyomorpuffadást, mellszorulást, szívdobogást, 
nyugtalanságot és kábultságot okoz. A szénsav tehát a 
gyomor-idegekre nézt valódi csillapító szernek tekintendő, 
mely a takhártyák és a hugy elválasztását elősegíti és gyógy-
erövel bir a rendellenes ingerlékenységben, izgultságban 
és az idegrendszer különféle fájdalmas, kóros állapotjaiban. 

A mész-sók a szervezetre nézt igen nagy fontos
sággal birnak, mivel a legtöbb szövetek, kiváltkópen a 
csontok, izmok, ós az idegek szöveteinek föalkatrészét ké
pezik. A mészsóknak eledelekbeni hiánya többféle kóros 
állapotot okozhat. A mészsóknak a test szöveteibe és a 
vérbe való fölvétele tagadhatlan tény. A gyomorba fölvett 
szénsavas mész a gyomor savaival oldható sót képez. A 
gyomor és bél folyadékaiban oldható tejsavas mész átmegy 
a vérbe, hói is szénsavas mészé váltóztatik át, az el nem 
változott szénsavas mész a kiürítéssel megy ki a testből. 
A szénsavas mész továbbá a gyomorsavvali egyesülése által 
a gyomorban levő fölösleges savat semlegesíti és igy sav
ellenesen hat, s mint ilyen a gyomor és bélhuzam többféle 
betegségeiben használtatik. Szárító tulajdonságánál fogva 
jdte'kony befolyást gyakorol a takhártyák kisebzett állapo
tában. 

Az ásványvizekben levő mészsóknak nem lényegtelen 
hatása az is, hogy az ásványvizek használata alatt a gyo
morban kifejlődő savak hatását mérséklik, korlátozzák, ez 
által az ásványvizeket könyebben emészthetökké teszik és a 
különben keletkezhető emésztési bajokat eltávolítják. 

A szénsavas szikéleg is rendes véralkatrészt képez. 
A gyomorban különösen mint 2szer szénsavas só (a hogy 
ásványvizünkben elöjö) savellenesen hat, mivel a szabad 
gyomorsav a szénsavas sót szótbonjta, magát annak alap-
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jávai kötve össze és a szénsavat szabadon bocsátva. Egy 
része a szénsavas égvénynek felszíva tik és a vért égvényesé 
teszi. Mivel égvényes folyadékokban sok oldási folyamat, 
mint a hugysavé és a proteinátoké — és sok élenyitési 
folyamat, mint a hugysavé, cukoré s a zsiroké, sokkalta^kó-
nyebben történik, mint savas folyadékokban, ennél fogva 
már elméletileg is látható az ásványvizzeli gyógymódnak 
nagy becse sok jelentékeny táplálati bajokban. Továbbá 
nagy befolyása van a vér natroncarbonátjának az epe el-
választódására, mivel általa a zsírsav szappanyá lesz és 
azon kettős savak natronsói képződnek, melyek a legeny-
tartalntu párokkal az epe í'öalkatrészeit-, a glycochol- és 
taurochol-savakot képezik. Tapasztalat szerint a natron-
carbonat a sűrű epét meg is higitja, söt ennek megke-
ménykedettségét is feloldhatja. Nagyobb menyiségben jutva 
a testbe, a vizellet által válik ki, melynek égvényes tulaj
donságot ad. 

Noha a borszéki vízben lévő vasnak menyisége nem 
nagy, mindazáltal észre vehetjük annak a szervezetre! ha
tását. Ösmert tény, hogy vas van az ember vérében is, 
mely közelebbi viszonyban áll a vértekecsek vörös színé
vel; tudva van az is, kogy a vasnak a vérbeni hiánya az 
egészségnek és az idegrendszernek többféle kóros változása 
által nyilvánul s ugyan azért már a legrégibb időktől 
fogva a vas fontos gyógyszert képezett. Noha némely 
kísérletek alapján a vasnak a testbeni felszivatása és a 
vérbei felvétele kétségbe vonatott, még is a legtöbb 
észlelök által (Schroff, Bequerel, Berzelius, Tiedemann, 
Gmelin Quevenne) a vasnak a hugybai átmenete bebizo-
nyitatott. Ezen kísérletekből kitűnik, hogy a vaskészit-
mények a gyomorba jutva, ennek savai által elváltoznak, 
a gyomornedvei lecsapódnak, de ennek fölöslegében ré-
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szint újra feloldhatók. Kis vasadagok ugyan azért sokkal 
jobban hatnak, mint nagyobbak, mivel ez utóbbi eset
ben a vasnak legnagyobb része az emésztettél ismét 
kiválik a testből, mi alatt a bélben lévő kénköneny szét
bontása által vaskéneget képez, mely ásványvizek hasz
nálata alkalmával az emésztetnek az ismert zöldes-fekete 
szint adja. A fölvett vas részt vesz a vértekecsek ujra-
képzósében, az ólenynek a szövetekbei juthatását elősegíti, 
s ugyan azért az elégést, az anyagcserét és a meleg kép
ződósét is előmozdítja. Tiedemann és Gmelin szerint a 
veröcóren át a vérbe átmegyen és a májban nem kis me-
nyisége van jelen e fémnek, melynek rendes megléte az 
epében ez utóbbit a hugytól megkülönbözteti. Mind ezek
ből kitűnik, miszerint a vas a vérkeringésre, a test eré-
lyére és erejére hatalmas befolyással van, az izomrostok 
és a bélhuzam zsongját (tónus) növeli, és az által sok, 
gyengeségen és hiányos vérkészitésen alapuló kQros állapot 
eltávolítását eszközli. Ezen üdvös hatását pedig tapasztalat 
szerint leginkább nyilvánítja, ha ásványvízben vétetik föl. 

Ha tehát a borszéki víznek egyes alkatrészei szerinti 
hatását egybe foglaljuk, átlátjuk, hogy az gyógycélra italul 
használva, savanyellenesen hat, a gyomor kóros ingerlé
kenységét ós túlságos elválasztását mérsékli, a belek mű
ködésót célszerűen fokozva az emésztést hatalmasan segiti 
és szabályozza, olvasztó hatásánál fogva a vértömülést és 
ennek következményeit eltávolítja, a hugyelválasztást gya
rapítja, szilárd alkatrészeknek a hugy általi kiválását elő
segítve öszenövésőket akadályozza, és átalában az egész 
szervezetbeni anyagcsérére előmozditóan hat. Ezen hatá
sokból az ideg- és az izom-rendszernek szabad és aka
dálytalan tevékenysége is következik, mi által a testnek 
frisesége, erélye és élénksége jelentékény gyarapodást nyer. 
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Nem csekélyebb fontosságot, de sót sokkalta határo
zottabb gyógyhatást tanúsít a borszéki hideg fördök hasz
nálata, s bátran lehet álitni, hogy Borszéket e tekintetben 
semmi más ásványos hideg fórdök el nem érik. Az ala
csony hőfok és a szénsav azon tényezők, melyeknek e 
nagy gyógyerö tulaj donitható. 

Noha azon kérdés: valljon a bőrön keresztül jut e VÍZ a 
testbe — még nincs tudományilag elégségesen megoldva, 
mindazáltal tény, hogy a fórdök lényegesen hatnak az 
anyagcserére. Valószínű, hogy a szilárd forrásalkatrészek 
a bőrtől nem szívatnak föl. Nagy fontossággal bir azonban 
a fördő hatásának meghatározásánál a VÍZ hőfoka. 

Hideg fördö által mindenek előtt meleget veszt el a 
test. A test hőfoka hideg fördöben 2 R. fokig száll, de 
kijövetel után mind inkább meg inkább növekszik, sőt a 
fördö előttit is fölülmúlja. Hideg fördöben az ütér ve
rése is lassabb ós gyengébb, de fördés után lassankint 
sebesebb és erősebb lesz. A hideg fördöknek, a testrei 
közvetlen hatásai abban állanak, hogy a lélekzési moz
gások szabályszerűségét megváltoztatják és a bőröni ki-
párolgást csökkentik, a bör izmai és edényei összehúzódnak, 
mi által a vér inkább a test beljébe szorul és fölülete meghűl. 
A bőr érzékenysége, tehát érző idegeinek ingere a hideg 
fördö által alább száll. Fördés után az anyagcsere a test
ben kétség kivü'l növekszik, mivel mind a hugyany, mind 
a hugysav mind pedig a halvagok ós más szívtelen ösze-
köttetések menyisége gyarapul. A vizellet menyiségének 
nagyobbitására a fördö nem azonnal, hanem csak azután 
(mint egy fél óra alatt) hat. Az idegeknek a fördöbeni 
ingereltetése höfoki ingerek által történhetik, melyek a 
hideg fördöben annál tartósabban hatnak, mivel a víz hütö 
befolyásának a vér melegítő tulajdonsága működik ellen. 
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A bőr érző ideigein történt inger természetesen az agyra 
és gerincagyra is befolyással van, még pedig annál inkáhb, 
mert ezen ingerek nagyon terjedten és tartósan hatnak, BE 
agyban és gerincagyban pedig az elválasztott ingerek össze
sülnek. Mivel továbbá a hideg fördö a börizmok ingerét 
is megváltoztatja, még idült izomguzsorodások is meggyó
gyulhatnak, elgyengült izmok megerősödhetnek és görcsös 
rángatódzások megszüntethetnek általa. 

A vizben felszálló szónsav a bőrre ingerlőén hat; a 
könnyű borzongás után csak hamar meleg érzete követ
kezik, a bör megveresedik, az idegdus bőrrészeken, külö
nösön az ivarrészeken. sajátságos csipkedés .érezhető és 
a gyöngéd börizmok összehúzódnak. Miután a szénsav egy 
része a bőrön keresztül a vérbejut, a vérkeringés is meg
gyorsul, az idegek központjai ingereltetnek és ez által az 
életerő gyarapul. 

A borszéki vizekben különösen pedig a lobogóbani 
első fördés az embert valóban egy kissé meg is rázza, és 
sok esetben elhatározottság igényeltetik a fördöbeni hosz-
szasabb maradásra. De ha néhány perc múlva a testnek 
gyors melegvesztós által okozott s sokszor a lélekzetet is 
nehezítő borzadása elmúlt, még a fürdőben jótékony me
leg érzete következik be , mely a fördöbeni maradást 
még egy fél óráig is nyújthatja. Érzékeny egyének, 
gyöngéd gyermekek is rövid időn megszokják e fördöket, 
ügy annyira, hogy bátran bele ugranak, s örömest benne 
maradnak. A vizbeni mozgás, nyakig ragy pedig egészeni 
alábuvás könnyíti a förödést. A vizböli kijövet után már 
öltözködés közben, vagy hamar azután a hőfoknak a test-
beni kiegyenlítése által oly érzés támad, mint ha hideg 
lehellet hatna a test beljéböl ki felé. Csak idő telve, sé
tálás közben tér lassankint vissza a test melege, az élet-
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erö növekszik, a vérkeringés * gyorsul, jóllét, fokozott 
élénkség és friseség érzete követi tartósan a fördóst. A 
lobogóhoz hasonlóan hatnak Borszéknek többi hideg fördöi 
is (Sáros és Lázáríördö), csak hogy ezekben a hőfok 
valamivel magasabb, és a szénsavnak a testrei hatása cse
kélyebb. 

Borszéknek meleg fördöi sokkal csekélyebb jelentő
ségűek. Mivel a szénsav nagy részben elillan, a kettős 
szénsavas sók szétbontva mint egyszer savas sók leülep
szenek, e fördök hatása bízvást, nem több mint a közön
séges meleg vize; mi azonban egy részt az által pótolta-
tik, hogy a melegített ásványvízhez még hideg lo.bogóyiz 
bocsátatik, és igy a szénsav nem illan el gyorsan és hasz
talanul, hanem lassankint kis holyagcsák alakjában a test 
fölületére rakodik. A meleg fördök ügy hatnak, hogy a 
test hőfokát emelik, a vérkeringést gyorsítják, a test fö
lületére, különösen a bőr idegeire és izmaira enyhítőén és 
nyugtatóan hatnak. 

A sáros fördö körül lévő iszap borogatásul szolgál 
a kóros tagokra; hatása fájdalomcsillapító és oszlató, lszap-
fördökrei célszerű készületek a • fördök érdekében volnának 
kívánatosak. 

Javaslatok a borszéki ásványvizek 
használatára. 

Ez ásyányvizek hatásáról mondottakból már kitűnik, 
minő állapotokban légyen használatuk célszerű. Azonban 
összetétel és hatásrai tekintettel ós szorgalmas észleletek 
alapján Borszéket sikerrel használhatni: 
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1. az e m é s z t ő s z e r v e k k ó r á í l a p o t a i b a n , 
melyek a takhártyák gyöngeségéböl és petyhüdtségéböl és 
a belnedvek kóros elváltozásából származnak. Ugyana
zért a borszéki fökut vizének ivása hatással bir túlságos 
zahában (Pyrosis), idült gyomorhurutban, az ez által, ügy 
szinte a gyomoridegeknek kóros ingerlékenysége és rend
ellenes savképzés által okozott idült hányásban. Ez ese
tekben az ivott vizmenyiségnek kicsinynek kell lenni, és 
csak lassankint kell vele hágni. 

2. a.májbai v é r t o r l ó d á s és m é r s é k e l t n a g y 
ságú m á j d a g o k , különösen gyönge es ingerlékeny 
egyéneknél, a borszéki égvényes vizek itala, meleg för-
dök használata ós célszerű mozgás által szerencsésen 
meggyógyitathatnak. Még határozottabb hatása van e 
viznek az e p e k é s z i t é s r e n d e t l e n s é g e i b e n , 
kiváltkópen pedig sok és igen sűrű epe-elválasztásban, és 
epeköbajokban. Égvónytartalma által a viz folyékonya te
szi az epét, szónsavával pedig ingerli a vezetöcsöveket. 
Nem ritkán gyógyultak meg epeköbántalmak egyedül e viz 
használata által. 

3. Hansonló jó sikere van e viz használatának a 
bólhuzam lassú elválasztása ellen, aranyeres dugulásokban 
és különösen az úgy nevezett nyálkás aranyérben, mely 
ellen e viz csőre alakban is jó szolgálatot tesz. 

4. A lélekzési szervek takhártyáira erösitöleg, és a 
nyálka kiválására elösegitöen hat. Ugyanazért sikeresen 
használhatni az i dü l t h ö r g h u r u t b a n , hói nincsenek 
igen nagy ingerlési jelenségek, hanem inkább a takhártyák 
gyöngesége és petyhüdtsége mutatkozik. A kezdődő gü-
mökórban is sikerrel használhatni, ha az edényrendszer 
nem hajlandó az ingerlékenységre és nem félhetni vérkö-
péstöl. Ily esetben a viz az emésztésrei jótékony hatása 
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és a hurutos állapot csökkentése által használ. E célra 
a vizet meleg kecsketejjel kell inni, mi állal a szénsav
nak ingerlő behatása mérsékeltetik. Minden esetre kétség 
kivüli gyógyulásai vannak följegyezve a vérköpésnek a 
borszéki VÍZ belső használata által; mindazáltal azok oly 
esetek lehetnek, melyekben a tüdővérzés- altesti vérpan
gás és megakadt vagy elnyomott aranyeres vérzés által 
jöttek létre 

5. A hugyelválasztási szervek némely bántalmaiban 
a borszéki viznek hatása kitűnő. Ide tartozik mindenek 
előtt a h o l y a g h u r u t és a hugysav azon hiányos éle-
nyülése, mely a h u g y s a v a s kórv 'egyet és h u g y k ö -
k é p z é s r e i h a j l a m o t okozza. Ily esetben a borszéki 
viznek célszerű életrenddel párosult használata rendesen 
tökéletes gyógyulást idéz elő. Továbbá hihető, hogy a mé
zes hugyárban is (Diabetes) nagyon jót tesz e VÍZ, noha 
ez iránybani észleletek még hiányzanak. 

6. E hideg fördők használata kitűnő fényes sikert 
biztosit az i v a r s z e r v e k b i z o n y o s ba ja iban . Ilye
nek az izgultság, petyhüdtség és gyöngeség állapotjai; mi
ért is a magár, éji magömlés és kezdődő tehetlenségben, 
idült méhtakárban és az ebből, ügy mint általános gyönge-
ségböl következő havi tisztulási bajokban, és magtalanságban 
csaknem bizonyos és tartós sikert tanúsít, még pedig rö-
vit idöni használat után, ügy hogy e tekintetben semmi 
más gyógyszer fölül nem múlja e VÍZ gyógyerejét. 

7. Az i d e g r e n d s z e r k ü l ö n f é l e b a j a i b a n na
gyon üdvös hatást gyakorol ez ásványvíz használata. Itt újból 
a kóros izgultság és gyöngeség állapotjaiban várhatni 
meglepő sikert a szénsavas hideg fördöktöl. És valóban 
a VÍZ belhasználatával párosult következetes használata e 
hideg fördöknek nem csak soknemü idegfájdalmak és gör-
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csös állapotok, hanem kezdődő hüdés, gerincagy- és izom
sorvadás esetei gyógyultak meg, s méltán alíthatjuk, hogy 
Borszék ásványvizei valóban felséges gyógyszert képeznek 
a nevezett kórállapotok ellen. Igen gyöngéd, izgékony, 
gyönge egyéneknél a hideg fördök használatát több me
leg fördö vétele előzheti meg. Különféle nöszenvi és 
rásztkóros idegbajok, az ideggyönge személyeknél oly 
gyakori főzsába (migraine) itt rendesen megjavuljak vagy 
egészen meg is gyógyulnak. 

8. Azon általános kórállapotok, melyekben a borszéki 
viznek mind ital-mind pedig fördéskénti használata jó 
sikert tanúsít: a táplálati tevékenység gyöngesége, a szer
vek petyhüdtsége ós elgyöngültsóge, a vérhiány s követ
kezései, a sápkór, a lázvegy, a görvélykórnak minden ne
me. Átalánosan Borszék mind kiállott betegség által, mind 
pedig feszült munkásság és kimerülés, vagy minden nemű 
kihágások által okozott gyöngeségben sikerrel használtat-
hatik, miért is Borszék teljes joggal megérdemli, hogy 
valóban erösitö gyógyforrásnak neveztessék. 

Köszvényes és csúzos bajokban is jó sikerrel hasz
nálhatni e vizeket, ugyan is járni képtelen, összekucorodott 
tagú egyének nyerték itt vissza egészségüket, kiket a fürdőbe 
vinni kellett. Főkép a hugysavas köszvény hugysavas le
rakodásokkal, ós az ideges köszvény kezdődő hüdéssel a-
jánlható e gyógykezelésre. Ily esetekben nem csak a hideg 
fördök használata, de egyszersmint az ásványiszappali bo
rogatások is jó szolgálatot tettek. Némely fekélyekben, 
zúzódások következéseiben és csonttörésekben is jó sikere 
lehet e fürdőknek és iszapborogatásnak. 

A mint a borszéki gyógyvizek hatásából kitűnik, azok 
némely állapotokban káros következést is idézhetnek elő, 
miért is használatuk tilos: a) rendkívüli nagy gyöngeség-
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ben és kimerültségben, hói a hidegnek oly nagy foka kön
nyen idézhet elő veszedelmes jelenségeket; b) előre ha
ladott gümökórban és e betegség oly eseteiben, hói az 
izgékonyság és a vérkópésreí hajlam meg van; c) cselekvő 
vérzéseknél és vértorlódási állapotokban, ügy szinte a szél-
hüdésrei hajlamnál; d), szerves szívbajokban és nagyobb 
edények érdagaiban; e) fontos szervek rákos és másféle 
elfajulásaiban; végre f) oly idült börkütegekben és különösen 
izzagokban, melyek a bőrnek nagy ingerlékenységével és 
bőséges kiizzadmánnyal vannak egybekötve, és melyeket 
a szénsavdús hideg fördök csak jobban izgatnának s ez 
állal a bajt még gyarapítanák. 

A borszéki gyógyvizek használati módja. 

Habár az elörebocsátottakban a borszéki ásványvizek 
élettani és gyógyhatása részletesen ki is jelöltetett és azon 
betegségek is elösoroltattak, melyekben azokat jó sikerrei 
kilátással használhatni, s habár e szerint az orvos betegé
nek szükséges utasításokat adhat; mindazáltal föfontosságu 
dolog, hogy a gyógyhasználatnak módja és azon szabályok 
kijelöltessenek, melyeket a vendégeknek a fürdöni létök 
és a fürdők használatának ideje alatt meg kell tartaniok, 
mivel az ásványvizzeli gyógymód használatánál megtar
tandó életrendi szabályok megnemtartása nem csak hogy 
már sokszor okozta a gyógycól eluemérhetését, de söt 
káros következést is szült. 

Önmagától értetik, hogy a betegek csak orvosaik ta
nácsára kezdhetnek Borszéken gyógyhasználatot, mivel a 
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nélkül a gyógyhasználat vagy sikertelen vagy az egészségi 
állapotnak még káros is lehet. Nagyon szükséges továbbá 
az is, hogy a vendég Borszéken megérkezve hallgassa meg 
a fürdöorvos tanácsát, mint a ki a körülményeket és a 
források gyógyhatását alaposan ismeri. 

Az évszakot illetőleg már megmondottuk, hogy Bor
széket magas fekvése és zordabb éghajlata miatt csak a 
nyár derekán (Július kezdetétől fogva Augusztus végéig) 
látogatják; mindazáltal a gyógyhasználati időt még Sep-
tember végéig, de sót Október közepéig is meg lehet ho-
szabbitani, ekkor lévén az időjárás a legállandóbb és szelíd.^ 

Mivel Borszék útja több időt vesz igénybe s ennél 
fogva ott megérkeztekor az ember el van Járadva, na
gyon ajánlandó, hogy a megérkezési napon a gyógyhasz-
nálathoz ne kezdjen, hanem egy vagy két napot pihenjen 
ég szokjék az égalyi g más ottani viszonyokhoz. Ez utóbbi 
tekintetben szükséges, hogy a vendég a könnyű nyári öl
tönyön kivül még melegebb öltönyökkel is el legyen látva. 
Ez elővigyázat! rendszabály különösen gyöngébb egyének
nek ajánlandó, mivel a gyógyhasználat alatt minden hű
estől gondosan kell óvakodni. 

Tartózkodjék továbbá a vendég minden megerőltető 
szellemi munkától, minden életgondtól és más kellemetlen 
befolyásoktól, hogy gyógyhasználatát zavaratlanul folytat
hassa. 
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Ivásnáli szabályok. 
Átafában áff azon szabály, hogy kevés pohárral kell 

kezdeni, lassankint hágni, és a gyógyhasználat vége felé 
megint 2 - 3 pof%ra ie kell szálni. A poharakot nem kell 
egyszerre hamar kiüritni, hanem megszakgatva és csendesen, 
mivel különben a Síénsav nagyobb menyisége könnyen okozhat 
zavarokat, u. m. nehéz lélekzést, szédülést, föfáj dalmát és vér-
torlódást. Mivel a? éhgyomorra ivott ásványvíz sikeresebben 
hat, legalkalmasabb idö az ivásra reggeli 6 órától 8ig. Csak 
gyengébb, és éhgyomorra ásványvizet inni nem tudó egyének 
ihatnak előbb egy kis csésze méhfü-, narancsvirág- vagy 
fodormintatheát, kevés fekete kávét vagy levest. Az ily 
egyéneknek nagyon szükséges, hogy gyomortájukat és al
testüket jól eltakarják. Némely esetekben főkép a lélek-
zési szervek ingerültségében, idült hörgtakárban és gümő-
kórrai hajlamban az ásványvíznek meleg kecsketej vagy 
forró savóvali itala nagyon célszerű. Ezen hozzátétel fő
kép az által hasznos, hogy a melegítés által a fölösleges 
szénsav elszáll; s ugyanazért mindenütt meg kell ezt tenni, 
hói a szénsav a föllebb emiitett bajokat fokozza. 

fíi'a'eg, neavíjs ítfó'óen jő" az eíső pofiarafeoí ofínon 
inni meg, és csak később kell jól öltözködve a kúthoz 
menni. 

Az egyes poharak közt tartandó 10—15 percnyi szü
net szabadbani, vagy esős időben az oszlopsikátorbani 
sétára használható,; ez azonban ne legyen felhevítő vagy 
fárasztó. Gyönge és idős emberek jól teszik, ha séta köz
ben megnyugosznak. 

Az utolsó tiohár után egy fél vagy egy óráig még 
sétálni kell, s ezután kinyugodva kell reggelizni. A reggeli 
legyen tejes kávé fehér kenyérrel vagy zsemlével, kakaó 
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vagy gyönge füszertelen Chocolade. A chinai thea cser-
savtarlalma miatt, mely az ásványvizet szétbontja, még az 
ahoz szokott egyéneknek sem ajánlható. 

A többi délelőtti órákot mérsékelt sétára, vagy kelle
mes olvasásra fordíthatni. 

Ebéd közben nem jó ásványvizet inni, mivel idején 
kívüli használata könnyen idézhet elö emésztési bajokat, 
melyek a gyógycél elérését akadályozzák. Az ebéd ne 
legyen nagyon dús, hanem aljon tápláló és könnyen emészt
hető étkekből. A testalkat, szokás ég a betegség neme 
irányadó e tekintetben. 

A táplálék legyen húsos és növényzeti. Ez utóbbi in
kább pozsgás, vérdus egyéneknek ajánlható, kik altesti tö-
mülésekben és köszvényben szenvednek; ellenben gyön
gélkedő, kevés vérű, ideges, izgékony egyéneknek jobb a 
huseledel. A szeszes italok a fürdővendégeknek átalában 
meg nem engedhetők; azonban elgyengült és a légzésszer
vek izgékonyságától ment betegeknek könnyű bornak viz-
zeli mérsékelt használata, vagy egy egy pohár jó sör meg 
nem árt. 

A gyógyhasználati idő alatt ártalmasok: a zsíros, sa
vanyu, nagyon fűszeres, puffasztó étkek, zsíros és füstölt 
hus, sertéshús, vén réce- és ludhus; ang'olna ós vén poty-
kák; a leveles zöldségek és sós káposzta, aszalt hüvelyes 
vetemények, savanyitott saláta, gomba, keményen főtt tojás, 
sajt, vaj, élesztős sütemények, iróstészták, fekete kenyér, 
savanyu tej, nyers gyümölcs, ügy szinte a vaníliás ós gyü
mölcsfagylalt. 

Ajánlandók ellenben következő eledelek: jól készített 
s nem nagyon zsíros husieves zsemle-, ris- vagy árpaká
sával stb., jól megfőtt marhahús, becsinált; bárány-, borjú-, 
berbécs- vagy ürü- nyúl- és Özhus, fiatal majorság, fo-

4 



- 50 — 

golymadár, magyaros tyúk, fürj mint sültek; halakból a 
fiatal potykák, csuka, pisztráng; gyönge zöldség, spinat, 
répanemek, zöld borsó és bab vagy is erdélyiesen paszuly 
vagy faszujka, spárga, karfiol, jó burgonya, könnyű tojásos 
étkek ós oly tésztás étkek, melyek nincsenek élesztővel 
vagy sok vajjal készítve; befőttek szárított vagy is aszalt 
cseresnye, szilva, alma, körtve ós barackból, ós jól kisült 
fehér kenyér. 

Ebéd után az ahoz szokottak egy findzsa fekete kávét 
ihatnak, de nem azok, kik nagyon pozsgások az az vér-
dusak, és szivdobogásra vagy fő felé való vórtódulásra 
hajlandók. 

Ásványvízzel élőknek rendesen nem tanácsos délután 
alunni, kivéve azokat, kik már hozza szoktak s a mellett 
jól találják magukat. A vacsora legyen mérsékelt, mivel 
a gyomornak estéli túlterhelése a következő reggeli viz-
ivásra hátrányosan hat. Egy kevés befőttet, levest, tejet, 
kávét vagy egy kevés csirkebecsináltat vagy csirkesültet 
enni elégséges. 

Noha az estve nem alkalmas a gyógyczélu vizivásra, 
még is lehetnek esetek, melyekben egy pár pohár megitala 
— de csak tökéletesen bevégzett emésztés után — ajánl-
tatik; de az ilyeneknek estve nagyon keveset kell enni. 
Havi tisztulás alatt a nőknek kevesebb pohárral kell inni. 
Ha pedig azt vehetni észre, hogy az ásványvíz itala fel— 
hevülést, vértódulást, szívdobogást vagy nagyobb vérfolyást 
idéz elő, akkor az emiitett idö alatt az ivással egészen föl 
kell hagyni. Ily esetekben az orvost mindig meg kell kér
dezni. Terhesség alatt Borszéken mind a vizivás, mind 
pedig a hideg fördök ártalmasok lehetnek, mivel könnyen 
elvetélést és veszedelmes vérzést okozhatnak. Csak kevésbé 
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izgatag és inkább tompa idegzetű nőknél lehet ilykor is a 
víznek gyógycélbóli rendes itala előnyös. 

Atalában nem lehet meghatározni, hány pohárig hág
hatni az ivásban, irányadó lévén itt a testalkat, a baj sa
játsága, valamint a gyomor és az egyén fogékonysága az 
ásványvíz iránt. A gyógyhasználatnak különös ok nélküli 
félbeszakitása kerülendő. 

Vannak esetek, melyekben időnkint más savanyu vize
ket is ihatni Borszéken; igy makacs székdugulásban időn
kint egy egy pohár elöpataki vagy marienbadi ásvány
vizet, vagy pedig budai — és ivándai keservizet célszerű
en ihatai a gyógyhasználat megzavarása nélkül. Hasme-
néses állapot beálltával a borszéki VÍZ italával nem kell 
mindjárt fölhagyni, ellenben cselekedni kell ezt minden lá
zas változás keletkeztével. Hasonlóképen meg kell szűnni 
a vizitallal vagy legalább a poharak számát csökkenteni 
kell, ha a víz használatára szédülés, vértolulás, gyakori fö-
fájdalom vagy vérzés rnatatkozik. 

A fördők használatánál! szabályok. 

Miután a borszéki hideg fördők használata a legeré-
lyesebb és legbehatóbb gyógyszerek közé tartozik, fődo
log és elkerülhetlenül szükséges, hogy a vendég e tekin
tetben az illető orvos rendelvényeihez szorosan alkalmaz
kodjék. Habár nagyon elgyengült és köszvény által csak
nem nyomoréká lett egyének gyógyultak meg gyakran e 
hideg fördők használata által, mindazáltal vannak esetek, 
mint például gümőkórosok, szerves SZÍV - - és vérérbajban 
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szenvedők s szélhűdésre hajlandóknál, melyekben e hideg 
fördök használata a legnagyobb veszélyt idézhetné elö. 

Melyiket kelljen használni a hideg fördök közül, a 
testalkattól, a fogékonyságtól és a baj természetétől függ. 
Mindenik hatása csaknem ugyanaz, még is a gyöngéd, iz
gékony és gyöngébb egyéneknek jobb, ha előre a kevésbé 
hideg Lázár- vagy Sárosfördöt használják. A Sárosfördőt 
inkább használják megrögzött csúzos és köszvényes bajok
ban, noha csak szokásból, nem lévén tudományosan eléggé 
indokolva, miért volna jobb az erösitö s ily esetekben is 
kitűnő lobogónál. Mind a mellett nem árt, ha ez utóbbi 
használatát a Lázár vagy Sárosbani többszöri fördés előzi meg. 

A fördésre legkellemesb idő délelölt 9—12ig, reg
geli után mindig egy két órával. Az ásványvízzel belsőleg 
nem élők reggeli 7 és 9 közt is fürödhetnek, kiknek a-
jánlandó, hogy egy órával előbb reggelizzenek. Délután 
is lehet förödni, de csak az emésztés tökéletes bevégez-
tével, ebéd után 3—4 órával. Kétszer napjában olyanok 
förödhetnek, kik különben elég erősek lévén nem nagyon 
pozsgások (vórdusak) és a fördés nem idéz elé bennök 
nagy változást, rendszerint elég napjában egy hideg fördö. 

Hideg, nedves időben kivált érzékenyebb egyéneknek 
nem jó förödni; a kik pedig förödnek, lássák el magákat 
fördököpönyökkel, hogy meg ne hűljenek. Havi tisztalás 
alatt nem szabad hidegben förödni. Terhes nők is csak 
orvosi beleegyezéssel és nagy elővigyázattal förödhetnek 
hidegben. 

Fördés előtt minden kedélyi fölindulás ós testi fölhe-
vülés gondosan kerülendő. A vizbe csak akkor kell bele
menni, ha a tüdők csendesen lólekzenek, s bemenet előtt 
a fejet, karokat és mellet szivacscsal jól meg kell vizezni. 
A hideg fördök első megrázó behatása alatt némi mozgást 
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kell tenni a vizben j de miután a megrázkodás szűnt s a 
test melege visszatért, csendesen maradhatni a vizben s 
néha fővel is alámerülhetni. A vizben maradás ideje az 
egyén érzékenységétől és szokásától függ. Kezdetben ren
desen csak kevés percig lehet benne maradni, lassankint 
azonban ügy megszokja az ember, hogy 15—20 percig, s 
leg föllebb egy fél óráig is kiállja. Nem kell bevárni a 
fördöben a testnek annyirai meghűlését, hogy ajak és orr 
megkéküljön, az arc szine megváltozzék és a fogak ko
cogjanak, hanem azonnal ki kell jöni a fördöböl, ha ily 
érzések jelenkeznek. Hasonlót kell tenni, ha főfájás, szé
dülés, mellszorulással jelenkezö mell feléi vértódulás mu
tatkozik. 

Fördés után fördököpöny vagy lepedővel a testet gyön
gén dörzsölve meg kell szárítani ós gyorsan fel kell öltözni. 
Az erre bekövetkező, mintegy a test belsejéből kifelé tó
duló hideg érzete rövid ideigi mozgás után hamar elmúlik. 
A járni nem tudó egyéneknél e mozgást gyapjukelméveli 
tovább tartó dörzsölés pótolja. Mindjárt hideg fördö után 
alunni, meg nem engedhető. 

Meleg fördök használatánál is kerülendő a hülós. In
gerlékeny gyönge személyeknél, kikre a fördö nagy ha
tással van, és csúzos, köszvényes bajokban tanácsos, fördés 
után a pamlagon vagy ágyban könnyen betakarva megpi
henni. A meleg fürdőben nem kell igen sokáig ülni. 

Hideg zuhanyfördöt, mely többféle, ingerlékeny
séggel járó idegbajok, idült csúz, görvélykór és több bör-
küteg ellen sikerrel használható, vagy ebéd előtt egy órá
val, vagy a későbbi délutáni órákban vehetni. Egy zu-
hanyolás néhány perctől egészen egy kis órantjgyedig tart
hat. A nők hajaikot viaszas tafotából készült fökötövel 
védik az átnedvüléstöl. Érzékeny testrészek, mint a fő és 
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gyomortáj stb. nem állják ki az erős sugárzuhanyt; ugyan
azon testrészt nem kell sokáig veretni a zuhannyal. Hossza
sabb és erösebb zuhanyolást a hát és végtagok állhatnak ki. 
Zuhanyolás után len- vagy gyapjúszövettel kell megsurolni 
a testet, és a hüléstől s léghuzumtóí gondosan óvakodni 
kell. A felhágó hideg vagy meleg zuhanyok, ha a szük
séges készületek meg vannak hozzá, végbél- és méhba-
jokban használhatók. 

A hideg zuhany után a test. megmelegedéséig mérsé
kelt mozgást kell tenni. Hideg kellemetlen napokban a 
zuhany vétele célellenes. 

A Borszékem tartózkodás idejét és a veendő fördők 
számát előre nem határozhatni meg, mivel ez a betegség 
nemétől és természetétől, ügy szintén a viznek a szerve-
zetrei hatása fokától és a szervezet fogékonyságától függ. 
Régi, makacs, megrögzött bajok gyógyítására 6 - 8 hét 
szükséges; kissebb bajok elhárítása vagy a testnek erősí
tése céljából! gyógyhasználat rövidebb időt igényel. Tudok 
eseteket, melyekben csak H —12 lobogófördönek is a leg-
örvendetesb sikere volt. Azonkívül Borszók más gyógyfor
rások használata utáni erősítő gyógyításul is vétetik igénybe, 
s ekkor annál inkább bizonyul be erötadó befolyása. De 
tanácsos is némely betegnek, hogy előbb elögyógyhaszná-
latot tegyen más alkalmas fördön, nevezetesen altesti be
tegségekben, májtömülésben, lépdagban és székszorulásban 
szenvedők Élőpatakot használják, mi által szervezetük oly 
állapotba tétetik, hogy azután a borszéki fördönek sokkal 
nagyobb hasznát tapasztalják Hasonlót mondhatni más gyógy
vizek elöhasználatáról is, mire nézt azonban mindig meg 
kell hallgatni az illető vizek hatását alaposon ismerő orvos 
tanácsát. 
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Hátra van még, hogy néhány szót mondjunk a szét
küldött borszéki víz használa táról , miután eléggé 
tudva van, minő mennyiségben és távolságba vitetik ez 
ásványvíz. Mint fényűzési italt borral isszák és fontos ke
reskedési cikket képez. Hamisítások meggátlása tekintetéből 
jó volna, csak oly üvegeket használni, melyek fenekén F. 
K. (fökut), horgany- dugaszboritékán pedig a töltési évszám 
és a haszonbérlő heve (Mandel és társa) legyen. A bor
széki VÍZ átalában igen egészséges, üdítő, frisitö ital, és az 
ottani lakósok, ügy mint a távolabbi környéken lakó szé
kelyek szorgalmason használják italul, egészségesen és jól 
érezve magukat általa. Ürmös- és más édes borral Cham-
pagni-hoz hasonlító italt képez, citromlével és cukorral a 
felséges borszéki borviz-limonádot és puntseszenciával az 
ügy nevezett bojárpuntsot. Más gyümölcsnedveket is lehet 
vele vegyíteni, mi is izét fölöttébb kedvesé teszi. 

De mint gyógyszer is nagy s eddig még kevéssé mél
tatott becse van a borszéki borviznek, s már Dr Vering 
Jós. lovag e víznek sok esetbeni hasznáról dicséröen nyi
latkozik (Eigenthümliche Heilkraft verschiedener Mineral-
wásger. Wien, 1833). Számas tapasztalatok szerint jó si
kerrel használhatni a szétküldött borszéki vizet a gyomor-
gyöngeség- és izgultságban, gyomorhurutban, sok gyomor
sav vagy a gyomor igen nagy érzékenységéből származott 
makacs hányásban, igen sűrű epe meggyülósében, epekő-
bajban, nyálkás aranyérben, holyaghurut és hugyköbeteg-
ségben, különösen a hugysavas betvegyben. Meleg tejjel 
iva sokat használ a legzésszervek idült hurutos állapotában 
ég kezdődő gümökórban. 
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Gyóg-yhasználati és fürdői élet. 
Az elszállásolást illetőleg Borszéken ugyan több na

gyobb és kissebb házak állanak készen a vendégek elfo
gadására, de azoknak némelyike még nagyon is hiányosan 
van berendezve és tetemes javításra vár, s reménylhelö, 
hogy e tekintetben legközelebb sok fog történni. Nagyobb 
épületek közül megemlithetö a közönségek fogadója 21 
szobával, a szék háza 18 szobával, a volt 1. székely gyalog 
ezred háza 14 szobával és a volt szék. huszár-ezred háza 
8 szobával; továbbá van a községi tagok birtokában még 
14 ház, több örmény kereskedőkében 8, a Lázár grófoké
ban 7, a szárhegyi sz. ferencrendiekében 1, és több más 
tulajdonosokéban még néhány és igy egészen 39—40 ház. 
A kissebb épületek nagyobbrészt egyes családoknak adatnak 
ki, egyes szobák pedig az imént emiitett nagyobb épüle
tekben kaphatók. Azonban főkép Júliusban a fürdőhely tele 
lévén látogatókkal, nagyon célszerű, korábban gondoskodni 
alkalmas szállásról, mely tekintetben a fürdőfelügyelöség, 
a fürdöorvos, a vizek haszonbérlője vagy a vendéglőshöz 
kell fordulni. A szükséges ágyneműt a látogatók hozzák 
magukkal. Istálók csak a nagyobb épületekben és a fo
gadóban vannak. 

A vendégek élelmezése a fürdőidény alatt elégségesen 
biztosítva van. A vendéglön kívül, hói 50—70 kr.-ért 
table d' hőte ehetni, még van egy más vendéglő és kávé
ház a fökuton fölüli kertben. Sok család hon főzet, minden 
szükséges élelmi cikk kapkató lévén a piacon (mint: hus, 
tojás, vaj, tej, majorság, vad, hal, gyümölcs ós más élelmi 
szerek), noha kissé drágábban is mint nagyobb falvak kö
zelében. Egy,éb apróbb szükségeseket is kaphatni az idény 
alatt ott áruló örmény kereskedők boltjaiban. Az idény 
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tetőpontján e szerint igen élénk világ van itt s ekkor na
gyon hasonlít Borszék egy mindennap megújuló sokada
lomhoz. 

A fördök árai meg vannak határozva (meleg fördö 
35 kr., hideg fördő 10 kr. o. é.). Fördöjegyek mindig 
kaphatók a haszonbérlőnél a töltöházban. Egy fürdöfel-
ügyelö gazda 1856tól fogva állandó alkalmazásban van, ki 
a vendégeknek szóval tettel kész segédkezet nyújtani. 

Dittró és Szárhegy községek orvosa az egész idény 
alatt mint fürdöorvos Borszéken lakik, tartván magánál házi 
gyógyszertárt is. ' Lakása a község hazában van, hói egy-
szersmint a fürdöfelügyelö lakása és a cs. k. posta is van. 
A levólposta hetenkint 2szer érkezik Gyergyó-Sz.-Miklós-
ról ide. 

A vendégek szórakozására társas összejövetelek tar
tatnak a sétatéren, kávéházban és a táncteremben. Az 
ivókuton fölüli kertben rendesen öszvegyül estvénkint a 
vendégek nagyobb része társas időtöltés végett. Rendesen ( 
több főrangú magyar család tagjai és a szomszéd Duna-
fejedelemségekből számos tekintélyes bojár család látogatja 
Borszéket. A látogatók száma körülbelül 400ra megy egy 
idényben, s ezeknek egy része a szomszéd fejedelemségek
ből való. Egy kis zenekar is játszik itt minden reggel és I 
estve a fökut közelében. 

Kissebb sétákra Borszék és környéke sok kellemes 
pontokkal bir, nevezetesen a kerekszeg nevű hegy glo-
riettjével, a lobogó fölötti szomszéd erdők, a kis vízesés, 
az érdekes mészszivagképletek, hói egy jégbarlang is van. 
Az erdöforrásig sétatér vezet. 

Fél vagy egész napot igénybe vevő kirándulásokot 
tehetni Holló nevű faluba, Tölgyesbe a vámba, a moldvai 
határszélekre, hói a táj vonzó szépségű, ügy szinte Bél-

5 
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borba is. Ez utóbbi helyre csak gyalog vagy lóháton me
hetni, de minden esetre megérdemli a megnézést, Erdély
nek legmagasabb lakott helye lévén (3640' a tenger fölött)-
Ez Borszéktől északnyugatra fekszik, 4 óra távolságra, és 
erős szénsavas vizeiről nevezetes, melyeket azonban eddig 
még nem használtak gyógycélokra. A szénsavdus forrá
sok, melyeknek számuk itt lOOra megy, és melyek közül 
3 nagyon hatalmas, vegytani tekintetben nagyon hason
lítanak a borszéki vizekhez, és hasonlóképen igen csekély 
hőfokkal bírnak (1—9%° R.). Valószínűen Összeköttetés 
van a borszéki ós bólbori vizek között, mely utóbbiak szintén 
mészből látszanak jöni, miután némelyike körül természetes 
meder képződött mészszivagból. 
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