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Hosszú 11 év telt el az óta, hogy a magyar 
orvosok és természetvizsgálók hazánk Erdély-részét 
jelenlétükkel szerencséltették. Jelenben ugyanezen 
részben „Élőpatak" gyógyhelynek jutott azon ki-
tüntetés, hogy ezen nagyrabecsült testületet forrásai 
körül csoportosulva tisztelhesse. 

Nagy az áldozat, melyet a tudós férfiak  a 
hazának távol eső minden tájairól e délkeleti ha-
tárra jőve, a hazai tudományosságnak és igy a 
közügynek hoznak. Ezt meggondolva aggály szállta 
meg keblét az előpataki birtokosságnak arra nézve, 
váljon ezen gyógyhely nyujtand-e elég érdekest, 
tudós vendégeinkre nézve meglepőt. 

Azonban aggályainkot eloszlatja annak tu-
data, hogy tudósaink egyforma  hévvel karolják fel 
és teszik vizsgálódásaik tárgyává az e hazának bár-
mely távól eső pontján található természeti kin-
cseket ; megnyugtat továbbá azon körülmény, hogy 
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Élőpatak csak kiindulási pont lesz a székelyföld 
ásványokban gazdag és sok más tekintetben is 
érdekes részeinek meglátogatásában. 

Élőpatak csak is elszigetelt, Háromszék és a 
Barcaság közé beékelt kis területü pontja lévén 
az erdélyi részek déli vonalán más törvényható-
ságok között sajátszeriileg elszórt és 18 egymás-
tól egyenlőtlenül távol eső darabból álló Felső-
Fehérmegyének; leírásában csak magára a gyógy-
helyre szorítkozunk, érintetlenül hagyva a megye 
többi részét. 

E leíráshoz csatoljuk rövid vázlatban a Szé-
ketyföld  és Barcaság azon pontjait hol a gyűlés 
vándorlása közben a megállított előrajz szerint 
megállapodásokat tartva, üléseit folytatja  és be-
végzi. Es így e helyrajz — eltérve az eddigi szo-
kástól — a helyi vizonyokhoz idomítva, egyszers-
mind kalauzként szolgáljon a gyűlés területén, 
mely célból egy térkép-vázlat is van csatolva 
hozza. 

A terjedelmének megfelelő  zsebköny-alakot 
azért tartottuk célszerűnek, hogy könnyebben ke-
zelhető és mint utmutató kézi-könyv tulajdonosá-
nak honn és útközben egyaránt lehessen szolgá-
latára. 
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Óhajunk az, hogy a tudomány bajnokai, az 
emberi társadalom üdvén, anyagi és szellemi elö-
haladásán szüntelen működő e derék munkások, 
hazánk bármely tájáról, a szomszéd külföld  bár-
mely vidékéről jőve, szerény körülményeink között 
is találják megelégedésüket; itteni müködésök 
legyen áldásos gyógyhelyünkre, vidékünkre, ha-
zánkra és a társadalomra, inneni eltávoztuk után 
pedig még soká maradjon meg e gyűlés és vidé-
künk kedves emlékükben. 



Történelem. 
Csak a múlt század első felében  kezdették 

figyelemre  méltatni az akkori még erdős völgyben 
a patak közelében felbugyogó  forrást.  A terület, 
hol most a faluvá  fejlődött  gyógyhely van, Ara-
patak községhez tartozott, melyben a Gr. Nemes, 
Béldi, Geréb, Gr. Mikó, Székely, Tury, Antos 
és más családok birtak. 

Az első házat Élőpatakon 1770-ben Gr. Nemes 
János — Háromszék akkori fökirálybirája  épitette 
nem messze az ugy nevezett Béldi- vagy Anna-
kuttól, mely kezdetben egyedül volt használatban, 
a más források  csak azután válván szükségessé. 
E források  a székelyföldi  szokás szerint fa-köpübe 
vagy is kivájt fatörzsbe  fogattak  fel,  s igy hasz-
náltattak ujabb időkig. 

Ez ásványforrások  az árapataki összes bir-
tokosok közös vagyonának tekintettek — miért is a 
terület maga Felső-Fehérmegve kiküldött bizottsága 
közbenjöttével a megyei mérnök által a birtoko-
sok közt egyenlő részletekre osztatott fel  két osz-
tályban. Az első osztályba tartoztak a főforrás 
közelében lévő részletek, melyek 13 öl szélesek 
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és 100 öl hosszak voltak. A második osztályhoz tar-
tozó részletek szinte akkora kiterjedésüek voltak, 
azonban a forrástól  távolabb estek. Ezen osztály-
kor a második osztálynak 92-ed részénél nagyobb 
darab mint közös birtok maradott fenn  mostanig is. 

A felosztás  után a primitiv kis házak jobb 
móddal épült lakoknak kezdettek helyet adni, s 
1836-ban egyik birtokosi gyűlés Gr. Nemes János 
elnöklete alatt, az eddigi kunyhószerü lakok le-
rombolását és a betegek igényeinek inkább meg-
felelő  házak épitését, ugy nemkülömben vendéglők 
fölállítását  határozta el. Ugyanazon időben a pa-
tak árka szabályoztatott ugy szinte meleg és hideg 
fordök  létesíttettek. 1844-ben a birtokosság egész-
ségi, gazdászati, szépészeti és rendőri szabályokat 
hozott, melyek az akkori erdélyi főkormányszék-
töl helyben hagyattak, a fördő  fölügyelete  pedig 
egy nyilvános hivatalnokra bizatott. Ugyanekkor 
Gr. Nemes a fokutat  kökeretbe vétette és a patak 
hosszában sétányt állított. 

Még 1792-ben leírta Élőpatak fökutját  Dr. 
Barbenius ily cimü munkájában: „Chemische 
Untersuchungen einiger merkwürdiger Gesund-
und Sauerbrunnen des Székler Stuhles Háromszék, 
Hermannstadt, 1792." — 1820-ban Dr. Pataki 
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protomedicus vegybontotta és leirta ugyancsak a 
fókut  vizét. Azonban tüzetesebb vegybontása esz-
közöltetett az ivásra szolgáló mind a három for-
rásnak 1852-ben knrmányi rendelet folytán  ak-
kori kerületi foorvos  Dr. Knópfler  vezetése alatt 
Stenner és Schnell brassói gyógyszerészek által. 
A már eddig is jó hirben álló gyógyhelyet ezen 
időtől fogva  minden évben számosabb meg szá-
mosabb vendégek látogatták meg, főkép  a Du-
nafejedelemségekből.  — 1856 vége felé  a kor-
mány bizottság fölállítását  rendelte el, melynek 
tagjai voltak a sepsi-szent-györgyi járásfőnök, 
a brasspkerületi főorvos  és három elöpataki 
birtokos. Ezen bizottság intézte a gyógyhely 
minden ügyeit s az idény tarramára minden évben 
egy fizetéses  fördőbiztost  nevezett ki, ki a rend 
fenntartásán  kívül a jövedelmek beszedésével is 
meg volt bizva. Ugyanekkor jelentékeny összeget 
is kölcsönzött a kormány a gyógyhely célszerü-
sitése körüli költségek fedezésére,  s igy épült a 
terjedelmes és csinos födött  sétatér — Wandel-
bahn — a fókut  mellett 1857-ben a fökut  kor-
mányi rendeletből Albertha csehországi mérnök 
által uj keretbe vétetett, mi által az ásványvíz 
szaporodása és az édes viz tököletes elzárása ére-
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tett el. 1858-ban ugyan Albertha mérnök az uj 
kutat foglalta  uj keretbe, még pedig oly szeren-
csés sikerrel, hogy az eddig óránként csak 1655'/2 
köbhüvelyk ásványvíz 4494 köbhiivelykre vagy 
is 58 kupára szaporodott. 1859-ben a fokút  fölé 
bronzirozott öntött vas oszlopokon nyugvó csinos 
pléhfodélzet  illesztetett. — 1862-ben Meyr Ignác 
tr. volt brassó kerületi főorvos  leirta Élőpatakot 
francia  nyelven egy csinos monográfiában,  mely 
eddigelé egyedüli tüzetes leirása a gyógyhelynek 
s mely jelen leírásnak is alapjául szolgál. A mo-
nográfia  cinie: Traité des eaux minerales d'Elö-
patak en Transylvanie par le Dr. Ignace Meyr. 
Vienne, 1862 Guillaume Braumüller. Az emiitett 
monográfiának  magyar, román és német kivona-
tát a helyi viszonyokhoz és a látogatók szüksé-
geihez mérten adta volt ki Meyr tr., ki e gyógy-
hely felvirágozásán  lelkesen fáradozott.  Leíratott 
még Élőpatak Otrobán N. tr. által „Látogatás Er-
dély némely délkeleti fürdőhelyein"  cimü füzetben 
1864-ben, és legújabban Orbán Balázs „Székely 
földijének  3. kötetében 1869-ben. 

Az igazság kívánalmának tesszünk eleget, ha 
e helyen felemlítjük,  miszerint az akkori kor-
mány felfogva  a székelyföld  gyógyforrásainak 
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nemzetgazdászatí horderejét, Élőpatakot mint e 
fördőknek  csomópontját a kor színvonalára kívánta 
emelni s ez iparszegény vidéknek külföldi  láto-
gatók által akart jövedelmet szerezni, miért is a hely-
tartóság egészségügyi előadója, a kerületi főorvos  és 
a kerületi főnök  vállvetve törekedtek a célszerű 
javítások létrehozásán. Célját el is érte a volt 
kormány annyira, hogy az Élőpatakra tóduló 
oláhországi vendégek néha alig kaptak elegendő 
szállást s kénytelenek voltak onnan más szomszéd 
s néha külföldi  fördőre  is menni; noha bevett szo-
kásuk szerint legelőbb is Élőpatakra jőve, itt ivó-
kurát használtak 4—6 hétig és innen mentek 
Kovásznára, Tusnádra, Borszékre erősitő fördöket 
használni. Ahoz értők által többször ki volt szá-
mítva, hogy külföldi  vendégektől egy idény alatt 
minden irányú kiadások címén Előpatakán és vidé-
kén, ide értve a többi ismert székelyföldi  fördöket, 
fél  millió forintnál  több maradt ezelőtti időkben. 

Az alkotmányos élet helyreálltával megint a 
birtokosság vette kezébe a fördő  ügyeinek önálló 
kezelését, a maga kebeléből több tagból álló, bi-
zottságot, elnököt, alelnököt, pénztárnokot, jegyzőt 
választott. 1868-ban alapszabályait a kor igényé-
nek megfelelően  újra alkotta, és főhatóságilag  meg-
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erősíttette. Ezen alapszabályok által biztosítva 
van Élőpataknak mint gyógyhelynek saját, min 
den más beíolyástól független  kezelésmódja. 

Az ivókutak vize otthoni gyógyhasználatra 
és borrali italra széthordatván, évenkint néhány 
száz forint  haszonbért hozott ez előtt; de 1868-ban 
az árverés, az uj alapszabályok szerint nyilvános 
lévén, az évi haszonbér csaknem 1300 írtra ment 
fel;  az idéni haszonbér pedig 1900 frtot  tesz. — 
A lapszabály szerű rendes birtokossági gyűlés éven-
kint három tartatik; a fürdőidény  kezdete előtt 
annak derekán és végén. Az elsőben a követ-
kező idényre vonatkozó egyéb határozatokon kívül 
mindig megválasztatnak: a fördőorvos,  a fördöbiztos, 
ki a tordő területére nézve az idényre nyilvános 
rendőri hatalommal van felruházva,  továbbá a 
gazda és a zenekar. 

Ide tartozónak véljük megemliteni, hogy a 
helység alsó végén levő gör. keleti templomot 
1845-ben néhai Milosch Obrenovits, szerb fejede-
lem, ki Élőpatakot kegyelte |és látogatta — saját 
költségén épittette a néhai Béldi Albert előpataki 
birtokos által e célra felajánlott  helyen; 1848-
ban pedig néhai Erős S. gy.-fehérvári  kanonok' a 
kath. kápolnát épittette a forrásokon  felül  lévő és 

mostani nagy gyűlésünk elnöke, füméltóságu  Gr. 
Mikó Imre nr által ajándékozott helyen. 

A gyógyhely fejlődési  történetét illetőleg meg-
említendő még, hogy a szükséges kiadások fedezése 
a közjövedelmekböl történik; ilyenek: a kutak évi 
haszonbére, a zene- és gyógydíj, az áruhelyekérti díj. 
Mivel azonban ezen jövedelmek igen gyakran 
nem voltak elégségesek a felmerülő  kiadások fe-
dezésére, az egyes birtokosok házaikban lévő lakszo-
bák jövedelme az idény legjobb szakában, t. i. 
Julius közepén 3 vagy több napra kirovás utján 
vétetett igénybe. Ily módon lehetett az 1856-ban 
a kormánytól a födött  sétatér létrehozására kölcsön 
vett több ezer forintra  menő adósságot lefizetni; 
ily képpen lehetett az időnkint szükséges helyre-
állításokat és javításokat eszközölni. Idöfolytán 
azonban megmutatta a tapasztalás, hogy az eddigi 
közös kezelésmód elégtelen arra, miszerint Élőpa-
takon a kor igényelte reformokot  lehetővé tegye, 
a birtokosság 1874 julius havában tartott gyűlé-
sében elhatározta a maga kebeléből consortiumot 
alakítani, mely az egyes birtokosok házait meg-
határozott évi haszonbérért, a közvagyon jövedelmét 
pedig az évi költségek fedezéséért,  és a minden 
évben eszközlendő célszerüsités és javításért át-
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véve, a fördőt  kellő irányban fejlessze.  Ily értelem-
ben már alakult volt is consortiurn, mely a birtokos-
ság korszerű eszméjét valósitsa. Azonban az ez évi 
idény nagyon közeledvén, ezen ügy keresztülvitele 
a jövőnek van fenntartva. 

H e 1 y i r á s. 
Élőpatak Erdély délkeleti részében, Felső-Fe-

hérmegye Hidvég-járásában fekszik,  Brassótól 3, 
Arapataktól 3/», a legközelebbi vasúti állomástól 
Földvártól pedig egy mérföld  távolságban. Azon 
völgy, melyben fekszik,  északkeletről dél-nyu-
gatra Szemeriától Arapatakig összeköti az Olt 
két völgyét, miután e folyó  patkó alakú kanyaro-
dását megtéve, szinte párhuzamos, de ellenkező 
irányt követ a két völgyben. Fekvése az északi 
szélességnek 45° és 21', a keleti hosszaságnak pe-
dig 43u és 20' közé esik. A legújabb mérések 
szerint 1971'4 bécsi-láb magas a tenger szine fö-
lött. Mérsékelt magasságú hegyek által védve van 
a zord szelek ellen minden oldalról, a nélkül azon-
ban, hogy a lég szabad menete és a napsugarak 
bár mely oldalról is el lennének zárva. 
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Brassóból Élőpatakra jó karban tartott ország-
út vezet Szent-Péter és Botfalva  tekintélyes szász 
helységeken és az Arapatak előtti solid Olt-hidon 
át: Ki a keleti vaspályán jőve, Brassóba — mint 
jelenleg e pálya végpontjára — bejöni nem akar, 
3 mérföld  vasúti utazást gazdálkodva meg, Föld-
váron leszáll és tengelyen Hidvégen és Arapata-
kán át jut Élőpatakra. Egy harmadik országút 
északkeletről jön Háromszékről Szemerián át, mely 
Élőpatakhoz 3/4 mérföldre  van. 

Az Előpatakát környező hegyek nyár-, bükk 
és tölgyfával  vannak benőve, de a patak mentén 
az egerfa  játszik főszerepet  A völgyben folyó 
patak ki áradásai által az ut alantabb fekvő  ré-
szeit gyakran megrontja. 

A lakások a völgy és az országútnak is hasz-
nált utca hosszában a patak mentén két sorban 
állanak. Hogy a sétatér nagyobb legyen, a mel-
lette folyó  patak be van deszkázva és két partja 
vad gesztenye, — szádok — és más fákkal  van beül-
tetve. Lakóinak száma GOO-ra megy, kik nagyobb 
részt románok. Összesen 130 ház van a helység 
ben, de csak a nagyobb birtokosság e célra épitett 
házai szolgálnak a fórdö  vendégeknek kényelme-
sebb lakásul. Ily vendég-szoba jelenleg 420 van. 
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1862-ben 29 jobban épült ház volt 230 szobával. 
Ha ezen számokat összehasonlítjuk a fonnebb  em-
lített jelenlegi ház- és szobaszámmal, meglehetős 
gyarapodását láthatjuk a fördőnek  lakásokra nézve. 

Még csak két évtizeddel is ez előtt az Élő-
patakra jövő vendégek ágyneműt — az előtti idők-
ben pedig konyha-eszközöket, edényt és cseléd-
séget hoztak magukkal egész társzekerekkel; a 
szobák is csak néhól és gyarlón voltak bútorozva. 
Azonban e körülmény azóta nagyon megváltozott, 
mert nem csak az uj házak lakosztályai, hanem a 
régiebbek is el vannak látva a szükséges búto-
rokkal, egy része pedig a szobáknak butorozat 
tekintetében magasabb kényelmi igényeknek is 
megfelel.  — Most már bátran jöhetni Élőpatakra 
minden cselédség nélkül is, mert minden háznál 
meg van a szolga-személyzet; konyhát tartani pe-
dig fölösleges,  miután öt vendéglőben táplálko-
zási és inyélvezeti cikkek a nap bármely szaká-
ban találhatók. Azonban a saját konyhát tartók 
számára minden háznál van gondoskodva a szük-
séges helyiségről. Élelmi cikkeket a szomszéd 
községek szorgalmas lakói bőségesen hoznak a 
fórdőre  elárusitás végett. 

Valamennyi ivásra és iördésre szolgáló ásvány-
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források  a gyógyhely utcája mentén vannak 
csekély távolságban egymástól. A meleg fórdőre 
az ásványvizet egy a fördöház  mögött lévő bö 
forrás  adja a helység alsó végén a patak bal 
partján, a felső  végén pedig ugyancsak az ut 
mellett az úgynevezett „lobogó" hideg tükörfodőt 
két ásvány forrás  látja el a szükséges vizzel. 

A „Károly fejedeleméhez  cimzett meleg 
ásvány- és hideg tükörfördő  ezen még tul és föl-
lebb fekszik.  Ezen — zuhannyal összekötött tükör-
fördő  egy az erdőből oda vezetett csermélyből 
kapja bőséges vizét, a meleg fördőnek  pedig két 
ásványforrás  ad tápot. 

A most épült gyiilési csarnokon alul van egy 
uj forrás,  melyet csak e nyáron fogtak  köpiibe. 
Vize hasonlónak látszik a többi ivókutakéhoz, de 
tüzetesebben vizsgálva és megnevezve még nincs. 

Az 1858-ban szép stylben épült födött  sétatér 
a fokút  szomszédságában fekszik.  Hossza 40 öl 
mélysége 4 öl. Olvasó-szóba és több áruhelyiség 
van benne, és esős időben a fórdő-vendégeknek 
kellemetes sétahelyül szolgál. Az olvasó-terem-
ben hazai lapok mind a három hazai nyelven 
ós külföldi  lapok állanak az olvasók rendel-
kezésére. Azonkívül itt tartattak eddig a tánc-
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mulatságok is, keleti részét eltávolítható deszka-
falakkal  zárva el e célra. Ugyanitt van el-
helyezve az idény alatt nyitva lévő gyógyszertár is. 

Az orvosi teendőket a minden idényre újra 
választott fürdőorvos  teljesíti. Azonkívül a brassói 
és ^epsi-szent-györgyi orvosok gyakran megláto-
gatják a fürdőt  az idény alatt, és a felső-fehér-
megyei tiszti főorvos  minden évben itt tölti a 
nyarat. 

Brassó és Élőpatak között minden nap levél- és 
személy-posta, úgyszintén gyorskocsi is közlekedik 
azonkívül aBrassóbólTusnádrajáróWeissféle  gyors-
kocsi is Élőpatakon megy át, és igy a közlekedés a 
közönség számára nagyon meg van könnyítve. Ta-
lálhatni ezenkívül Élőpatakon ernyős szekeret és 
kényelmes hintókat a bárhovai utazásra is. A fördő 
idény alatt Élőpatakon rendes távirda-állomás van. 

Brassóból és Sepsi-Szent-Györgyről a keres-
kedők nyáron át mindenféle  cikkek árulására nyi-
tott kereskedéseket tartanak Élőpatakon. A közel 
eső Brassóban, mint nagy kereskedő városban 
ped]g minden cikket találhatni. 

Kirándulásokat tehetni Élőpatakról több irány-
ban: Sepsi-Szent-Györgyre, Málnásra, Szent-Anna 
tóhoz, Büdösre, Kovásznára, Zajzonba, Tömösi 

-

szorosba, Törcsvárra, az „Almási kőlikba" és 
Brassó városának ritka szépségű környékére. 
Ezen kirándulásokat Élőpatakról egy néhány órá-
tól kezdve egy nap szakáig mind megtehetni; csak 
a Büdös és almási barlang kényelmesb megtekin-
tése igényel két napot. 

Ezen emiitett pontoknak, ugy nemkülönben 
az egész székelyföldnek  és a Barcaságnak vagy 
is Brassó vidékének érdekes, részletes és hü leírá-
sát adja Orbán Balázs „A székelyföld"  című 
becses munkájában, melyet mindenkinek melegen 
ajánlunk, kí a hon ezen részét, ugy a hogy van, 
ismerni akarja. 

Az előpataki vizet gyógyhasználatra és luxus-
italul nemcsak a közel eső vidékekre, de a hon 
távolabb részeibe, söt a szomszéd Dunafejedelem-
ségekbe is viszik, noha utóbbiakba aránytalanul 
kissebb mérvben, mint a borszékit. 

A szétvitel kupás az az pintes vagy félkupás 
— icég — üvegekben bedugaszolva, beszurkozva 
és kupakkal .ellátva történik. Ha a töltés és du-
gaszolás gondosan vitetik végbe, a viz egy évig 
is megáll használható állapotban. 
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Földtani viszonyok. 
Az erdélyi részek dél- és keleti határát ké-

pező kárpátok a keleti oldalon ős sziklákot mu-
tatnak és nagyobb részt csillámpalá'ból állanak 
váltakozva chlorit-, agyag-, kovany- és mész-palával; 
néhol gránit és gneiss, ugy nemkülönben porphyr-
és syenit-sziklákot is foglalnak  magukban, a vég-
határon pejiig átmeneti közeteket mutatván. A gránit 
ezen hegyekben csak egyes szikla-alakokban lép 
föl.  A délen és dél-nyugaton emelkedő hegyek 
juramész és éozén gyülegböl állanak s a kárpáthi 
fövénykö  jellegét mutatják, mely Felsö-Tömösnél 
finom  szemcsés alkatú. Ezen kivül a vulkán-
trachyt egy 30 mértföld  hosszú menetben jelent-
kezik és 5000 láb magasságra emelkedik, elvá-
lasztván a keleti hegyek vidékét a belső terület-
től és több ágakra oszolván, u. m. a Hargita, a 
hermányi, baróthi és háromszéki hegyekre. 

Erdélynek belseje 400 négyszög mértföldnél 
nagyobb területü sós talajból áll, melynek mély-
sége még nem ismeretes, és melyből csaknem 
800 sós- és keserű forrás  fakad. 

A már emiitett, Brassótól délre fekvő-hegyek 

több nagyon magas csucscsal birnak, juramész és 
gyülegböl állanak. Legmagasabbak a Bucsecs 
(7881'), Királykő (7042'), Nagykőhavss, Kiskö-
havas, Diákok havasa (5723') és a Csukás (6217'). 
A Királykőtől nyugatra a trachyt-tufból  ál'.ó per-
sányi és a juramészből álló feketehalmi  hegyek 
emelkednek. A persányi hegyek déli kinyulásai 
porphyrszirteket képeznek, Holbach és Uj-Sinka 
mellett agyagas csillám palával váltakozva, melyek-
ben ércek is találtatnak. Itt a márga-mérzben 
kitűnő szenespalát, az alantabb fekvő  oldalokban 
pedig pala-kövületeket tartalmazó liás-mész talál-
tatik. A Brassó közelében lévő fövényköben  za-
mit-benyomatok, neocom-marga, világosan kive-
hető kövületekkel, és sajátságos barna neme van 
a fövénykönek,  számas belemit- és ritka cammo-
nitekkel. 

Bácsfalu  mellett egy trachyt-tömb és tovább 
Hosszufalu  melett a Barcaság éozén-gyülegének és 
a baróthi meg háromszéki kárpáthi fövénykőnek 
van a határa. — Ezen hegységek három völgye halad 
észak felé,  melyeknek középsőjét és nyugatiját az 
Olt a folyó,  a keletit pedig a Fekete-ügy szeli át. 
Az Olt völgye alluviumból áll, mely fölött  a folyó 
bal partján diluviai fokozatas  emelkedések látha-
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tók, állván homokos agyagból, és itt amott mo-
lasse-képződékbe menvén át. 

Élőpatak éozén kárpáthi-fövénykön  fekszik, 
mely főkép  Árapataknál gyülegbe megy át és 
harmad képződésü fossil  kövületeket tartalmaz 
homokos agyagba zárva. Oonchiferák  is talál-
tattak itt u. m. congeria spathulata (Partsch); 
trachelipedek: paludina lenta (Hauer), neritina zebra 
(Bast), orbis rotella (Link) stb. A völgy Ara-
pataknál végződik harmad képzödésü hegyek közt, 
melyek sok nagelfluet  tartalmaznak. 

Az Olt völgyének kivált északi részében, 
Bikszád mellett, traehyt kőzetekre találunk. Oltszem 
községen tul pedig a kárpáthi fővénykő  egészen 
a völgyig száll le, és sok helyen homokos agyag-
tömegek által fedetik.  Mentől közelébb jutunk a 
traehyt hegységhez, annál több savanvu-vizre talá-
lunk s tapasztaljuk, hogy minden falunak  nem-
csak egy, de több forrása  is van. így Bodok, 
Málnás, Bikszád, Tusnád. Az erdélyi részek ke-
leti tája versenyez e tekintetben Magyarhon észak-
keleti vidékével. 

Tekintve e források  alacsony hőfokát,  7 — 12 
— 18°-ig R., kénytelenek vagyunk hinni, hogy a 

-

viz nem ered nagy mélységben, hanem a földből  fej-
lődő gázok felvétetnek  a vizek által földalatti 
folyásuk  közben. 

E tájakon emelkedik ki a „Büdös" nevezetű, 
nagyobb részt trachytból álló érdekes hegy is 
(3578'), számas hasadékokkal ós repedésekkel el-
látva, melynek lába fölött  70 öl magasságra van 
a magából folytonosan  kéne3- és szén-savat ki-
fejlesztő  üreg, melynek trachyt-falai  és szomszéd-
sága át vannak lyukgatva és meglágyulva a sziin-
teleni szétbomlás által. 

A mint fönnebb  is meg volt említve, Erdély 
keleti része nagyon gazdag ásványforrásokban, 
melyek nagyobb részt a vasas savanyu vizekhez 
tartoznak s melyeknek egy része már is jó hírnek 
örvend gyógyhatása miatt. Ezen források  eredő-
töket a legmélyebben fekvő  ásványtesteknek ma-
gasabb hőfok  és nagy nyomás által előidézett 
szétbomlásából, az úgynevezett catogen átalakulás-
ból veszik és ásvány-alkatrészeik, u. m. az agyag, 
a szénsavas-mész, a magnesium- és vaséleg-sók, a 
kovany-magnesium, a szikeny összetételei és a 
szikhalvag már eredetileg meg vannak ezen he-
gyekben, különösön pedig az éozén képletekben. 
A szénsav ezen működésben főszerepet  játszik. 
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A hegyek vulkáni munkálkodása által nagy 
mennyiségű széneny, kén és halvany fejlődik  ki. 
A széneny mohón szivja magához a légkör éle-
nyét, behat a földbe  és az abban lévő vizbe, és 
képezi a szénsavat, mely több vizzel találkozván, 
ez által felvétetik  a mélyebb rétegek nyomása 
segélyével. Valószinü, hogy a szénsav képződése 
átalában nagy kiterjedésű és a föld  vegyi műhelye 
határain sokkal tul terjed, és hogy a vulkáni mű-
ködés csak az utat késziti meg a gáz kijutására, 
a föld  felületének  annak mélységéveli közlekedé-
sét eszközölvén. Struve és Bischof  Gr. kisérletei 
szerint a bazanit és más plutói képletek a viz 
által feloldatván,  ebben hagyják nemcsak a soda-
sókat hanem a szabad szénsavat is. Ezen köze-
tek átváltozásai a vegytani törvények szerint a 
légköri viz segélyével képesek a savanyu vizfor-
rásoknak és a hövizelcnek alkatrészeiket adni. A 
légköri viz a magába felvett  szénsavgázzal a talaj 
felületesb  réteigeiben lévő és mindenhói található 
szénsavas mész-, keser- és vas-éleg egy részét old-
ható kétszerszénsavas sókká változtathatja, magá-
ban feloldhatja  és a legnevezetesebb változásokat 
hozhatja létre a legkeményebb közetekben, s igy 
ezen szétbontás és oldás által előkészítheti az 

ásványvizeknek szilárd alkatrészeit. Ennél fogva 
az ásványvizek vegyalkatrészeik már előre vannak 
képződve a kárpáthi fövénykönek  a forrásvizek-
ben lévő szénsav általi szétbomlása folytán,  és azért 
nem szükséges, hogy a szénsav képződési helye 
nagyon mély legyen. A szénsavnak nagy meny-
nyi ségével vegyült, sok gázholyagcsákkal forrongó 
édes vízforrások  csak is a föld  felszínén  vegyül-
nek a szénsavval. 

Az előpataki vizek hőfoka  nem lévén magas^ 
feltehető  hogy nem fakadnak  nagy mélységből. 

Égalyi viszonyok. 

Nem bírván Elöpatakán a helyszínén észlelt 
lebészeti adatokat, a közel eső Brassóban tett ész-
leletek eredményét mutatjuk fel.  Az észleleti pont 
magassága 1906 bécsi láb. 

Tiz évi tapasztalat szerint a közép hömérsék 
+ 5-960 R 

Az 1851-
ménye: 
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K. szerinti hörnérsék 
• Légköri nyomás. 0" 

párisi \onul 
közép E v lhőfok 

leg- I leg-
nagyobb)! kissebb körén 1 leS" 

P nagyobb kissebb 
1851+6-89 
1852 4-6-28 
1853 -+• 7-17 
1854 + 5-91 
1855 + 6-88 
1856 + 5-33 
1857 + 5-25 
1858 + 4-20 
1859 -+- 5-87 
1860 + 6-72 

+ 24-61 — 13-5 
+ 23-7— 9-1 
+ 24-9 —10-0 
+ 23-2 - 13-1 
+ 25-1 — 14-5 
-+- 24-8 - 13-4 

20-4 —13-0 
-+- 21-9 — 20-0 
+ 22-7 — 16-4 
-H 261'— 9-8 

i 

314-951 320-72 307-75 
314-81 321-47 306 61 
314-78 320-49 305-87 
315-24 322-90 307-44 
314-821 321-081305-72 
315-36 321-72! 305 69 
315-38 323-49 306-52 
315-75 322-10 303-98 
315-27! 322-36 307-97 
314-66 319-55 306-34 

i 
A nyári közép hörnérsék volt 

év 1851 + 14-19 év 1856 - 13-94 
j, 1852 + 14-10 » 1857 -f-  13-38 
Yf 1853 + 14-44 „ 1858 -+- 12-97 
n 1854 + 13.71 n 1859 -j- 13-49 

n 1855 + 15-95 „ 1860 - 15-08 
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J u n i u s , j u l i u s , a u g u s z t u s és s e p t e m b e r 
h a v a k b a n i i d ő j á r á s . 

Év derült részben 
borús komor esö zivatar 

1851 15 81 26 53 19 
1852 19 78 25 62 16 
1853 41 74 7 53 28 
1854 22 77 23 67 18 
1855 33 72 17 44 22 
1856 35 65 22 53 15 
1857 15 87 20 55 17 
1858 19 93 19 47 20 
1859 23 65 17 62 27 
1860 34 83 22 57 28 

1858-ban Élőpatakon a közép hőmérsék reg-
gel + 9°, délben + 1 7 ° és estve H- 14° R. volt. 
A légköri ózon 7-es számat mutatott. 

Brassónak már fekvésénél  fogva  is zordabb 
levegője lévén, ellenben Élőpatak az északi szelek-
től több liegy által védve és az Oltón inneni kö-
zép hörnérsék rendesen magasabb lévén, könnyű 
belátni, hogy Élőpatak égalji viszonyai kedve-
zőbbek mint a Brassóéi. 

Több évek tapasztalataiból kitűnik, hogy e 
fördőn  május és junius gyakran nedves és azért 
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híves, ellenben julius, augusztus és septemberben 
az időjárás állandó. Az ősz rendesen kellemetes. 
A reggelek és estvék ugyan kissé küvesek, de 
nem oly mérvben, mint magas hegyek közelében 
fekvő  helyeken 

Mivel a tél itt zord, a tavasz hideg és vál-
tozékony szokott lenni, a legkellemesebb és leg-
kedvezőbb időszak a betegekre nézve junius kez-
detétől fogva  september végéig. 

Az elég magasan fekvő  és dús erdőktől kör-
nyezett fördö  légköre üdítően és jótékonyan hat 
az ott idözökre s rendesen tapasztalhatni, hogy a 
beteges kinézésű elgyengült nők és férfiak  néhány 
héti rendes gyógyhasználat után szembetűnően 
javulnak. 

A lakosság halandósága a hivatalos kimuta-
tások szerint kedvező s a tájkórok ritkán mutat-
koznak e helyen. 

Növényzet. 
Bárha e völgy növényzete nem is a legdú-

sabb, mindazáltal talaja elég termékeny. A lan-
kás hegyoldalok nagyobb részt kaszálókul és le-
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gelökül használtatnak. Flórája hasonlit a hason-
tekvésü más kárpáthi vidékekéhez. Az erdők bükk-, 
csere-, nyár- és juharfából  állanak. A szomszéd 
Szemerián ezelőtt kitűnő dohányt termesztettek, 
de e termelés egy idő óla nagyon csökkent; bor 
azonban valamint ez egész vidéken, ugy itt sem 
terem. Az itt bőségben termő eper és málna 
nagyon zamatos és jó izü csemegekint használ-
tatik. 

A kárpáthi vidékeken honos, érdekesebb 
növények közül találhatók itt: „Hepatica angu-
losa, Ranunculus crenatus, Delphinium fissum, 
Erysimum Wittmanni, Banffia  petraea, Dianthus 
compactus, Dianthus banaticus, callizonus et sero-
tinus, Silene dinarica, Geránium alpestre, Semper-
vivum Ileuffelii,  Saxifraga  luteo-viridis, Peuceda-
num arenarium, Asperula capitata, Gentiana phlo-
gifolia,  Linaria transilvanica, Populus repanda, 
Czekelia transilvanica satb." 

A szomszéd falukban  sok szép kerti virágot 
termeszt a nép, s a kivált vasárnap utazót Szent-
Péter szász faluban  egész sereg gyerek kiséri s 
kinálja mindkét kezében lévő virágfüzéreit  néhány 
krajcárért. 

2 
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Természet- és vegy-tani tulajdonok. 
Mint már említve volt, az ásványvíz Élőpa-

takon tíz forrásból  jön. Három italul szolgál. 
Egyik gazdag lefolyással  biró forrás  az alsó meleg 
fórdőbe  adja vizét, szinte ily célra szolgál két 
úsványforrás  a felső  fürdőben,  kettő pedig hideg 
tükörfórdőül  használtatik a „lobogó"-ban. — Egy 
iható ásványtorrás a Gr. Nemesféle  ház pincéjé-
ben van. 

A fónnebb  már említett és e nyár folytán 
köpübe vett ásványforrás  is alkalmasnak mutat-
kozik az italra. Az eddigi három ivóforrás: 
„Fokút", „Anna"- vagy is „Béldi"-kut és „Uj-
kut" 1852-ben vegyelmeztetett Schnell Péter és 
Stenner Teophil brassói gyógyszerészek által. 

I . p S K U T . 

E kut vizbösége Albertha mérnök által határoz-
tatott meg az uj kököpü behelyezése után, midőn is 
12 óra alatt 25312-5 köbhüvelyk vizet adott. Ezt 
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órára számítva, jön egy órára 2109-333 köb kiiv. 
= 108-984 meszely = 26-246 kupa. 

E kútnak most merített vize tiszta,1 átlátszó, 
gyöngyöző, csípős izü, itt ott látni benne sárgás 
pelyheket úszni s a gáz gyongyözése által mozogni. 
Ezen részecskék forraszcsövei  platinon vizsgálva 
szerves anyagoknak bizonyultak be. 

A víznek közép hömérséke — a nap külön-
böző szakaiban és különböző kiillégi hőmérséknél 
három napon át telt tíz észlelet szerint = + 8-8° R. 
mutatott. Legnagyobb hömérséki külömbség 0-5°R. 
volt. Ezen három nap alatt a légmérö 317-78 
pár. von. volt 9° R. küllégi hőmérséknél. 

Fajsúlya a viznek = 1-005092, -f-  12° R. 
melegnél. 

Födetlenül a lég behatásának kitéve, de még 
inkább megmelegitve, a viz megzavarodik és sok 
szénsavat veszít. Az ezen vizet tartalmazó üveg 
edény feneke  sárgás barna, oda tapadó csapadék-
réteget kap; hosszabb használat után pedig az 
üveg egész falzata,  nyaktól fenékig  elveszti átlát-
szóságát s mindenütt ily csapadékréteggel húzó-
dik be, mely annál vastagabb, mentül tovább hasz-
náltatik az üveg. Főzés által dús csapadék támad, 
s a fölötte  maradó viz égvényes visszahatásuvá lesz. 

2* 
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Ezen csapadékban a vegyelemzés szénsavas 
vaséiecset, vilsavas timföldet,  szénsavas mészéle-
get és szénsavas keseréleget mutatott ki. Mind-
ezen alok, a timföldet  kivéve, kétszerszénsavas 
alakban vannak meg a vizben, mert egy sulyrész 
szénsav elvesztése után oldhatlanná lesz és kiválik. 

A megmelegített és átszűrt vizben szikeny, 
hamany s a lithionnak és ammóniának nyomai 
találtattak. 

A savak és az azokat helyettesítő testek kö-
zül szénsav, chlomatriura és nyomai a jodnatrium-
nak, vilsav, kovasav és szerves részek voltak fel-
fedezhetők. 

Az elemzés nemleges eredményeket adott a 
kén- és legsavat, a brom, fluor  és mangánt illetőleg. 

A tudományos pontossággal véghez vitt menyi-
leges elemzés következő eredményű volt: 

1) 100 rész vizben 
A. szilárd  alkatrészek. 

a) mérhető mennyiségben. 

Chlorkali 0-0032 
„ nátron 0-0082 
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Szénsavas nátron 0-1285 
„ mész 01176 
„ magnésia . . . . 0-0780 
„ vasélecs : . . . 0-0209 

Vilsavas timföld  0-0032 
Kovasav 0-0073 

b) mérhetlen mennyiségben. 
Jodnatron 
Szénsavas lithion 
Ammónia-sók 
Szerves anyagok 

A szilárd alkatrészek összege =• 0-3644 

B. Illó  alkatrészek. 
Szabad szénsav , . . . 0-1984 

Minden alkatrészek összege — 0-5628 
0-1984 gramm szénsav megfelel  104-1629 

köbcentimeternek -+- 8-83° R.-nél. 

1) font  = 7680 szemer vizben: 
A. Szilárd  alkatrészek: 

Hamhalvag • 0-2458 szemei-
Szik „ . 0-6298 
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B. Illó  alkatrészek. 

Szabad szénsav 15-2371 szemei-
Minden alkatrészek összege 43-2231 szemer 

15-2371 szemer szénsav megfelel  33-3331 köb-
küvelyknek •+• 8-83° R.-nél. 

I I . j J j - K U T . 

Ez a fokuton  alól fekszik  és Albertha tapaszta-
lata szerint egy óra alatt 4494 k.-h. vagy 58 kupa 
vizet ad. 

Ezen forrás  vize physikai tekintetben a fokút  vi-
zétől vasas utóize által különbözik. Hőmérséke három 
napnak különböző időszakaiban történt megfigyelés 
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után -f.  8-32° R. volt. A legnagyobb külömbség 
0-95" R. volt. 

Fajsúlya -+- 12-4° R. melegnél 1-004856. A 
légmérő állása olyan volt, mint előbb a főkutnál 
említetett. 

Felfözés  által nyert csapadékában nagy meny-
nyiségben találtatott: szénsavas mész- és kese-
réleg; kis mennyiségben: vasélecs, timföld  és ko-
vasav. A timföld  a vizben szintén alas vilsavas 
timföld  alakban van jelen, a vas kíséretében pedig 
gyenge nyomai mutatkoznak a mangánnak. A heví-
tett víz az alokból hamanyt, szikenyt, és az ammo-
niasóknak nyomait mutatta; a savak és a sóképzök 
közül szénsav és halvany mutatkozott. Nemleges 
eredményt mutatott az elemzés a lithion, kénsav 
legsav, jod, brom, fluor  és a forrássavra  nézve. 

A mennyileges elemzés eredménye: 

1) 100 rész viz larlalraaz: 

A. Szilárd  alkatrészeket 
a) mérhető mennyiségben: 

Hamhalvag 0-0021 
S z i k » 0-0069 
Szénsavas nátron 0-0922 

Szénsavas nátron 9*8688 szemer 
„ mészéleg 9-0317 „ 
„ magnésia 5-9904 „ 
„ vasélecs 1-6051 ' „ 

Vilsavas timföld  0-2458 „ 
Kovasav 0-3686 „ 
A szilárd alkatrészek összege = 27-986Ö szemer 
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Szénsavas mészéleg 0-1383 
„ magnésia 0*0581 
„ . vasélecs 0-0306 

Alas vilsavas timföld  0-0043 
Kovaföld  0-0034 

b) mérhetlen mennyiségben: 
Szénsavas mangan 
Ammonia-sók 
Szerves anyagok . 

A szilárd alkatrészek összege 0-3359 

B. Illó  alkatrészek: 
Szabad szénsav 0vl537 

Minden alkatrészek összege 0-4896 
100 téiTész viz tartalmaz = 80,9052 térrész 

szénsavat. 

2) Egy font  = 7080 szemer Tizben: 
A. Szilárd  alkatrészek: 

Hamhalvag 0-1613 szemer 
Szik „ 0-5299 „ 
Szénsavas nátron 7-0810 „ 

„ mészéleg 10 6214 „ 
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Szénsavas magnésia 4-4621 szemer 
„ vasélecs 2-3501 „ 

Vilsavas timföld  0-3302 „ 
Kovaföld  0-2611 „ 
A szilárd alkatrészek összege — 25-7971 szemer 

B. Illó  alkatrészek: 
Szabad szénsav 11-8042 szemer 

Minden alkatrészek öszege — 37-6013 szemer 
11-8042 szemer a viznek + 8-32° R. mele-

génél megfelel  24-6672 k.-h.-nek. 

I I I . ^ N N A K U T , 

E forrás  a két föllebb  emiitettek közt fek-
szik. Vegyrészei ugyanazok, mint a két más 
forráséi,  csakhogy kissebb menyiségben. 

Három napnak külömbözö szakaiban tizszer 
tett megfigyelés  szerint hömérséke -+- 8-81° R. — 
s a legnagyobb külömbség 0 -5° R. volt. 

Fajsúlya a viz + 12 R. és a lég + 14 4 R. 
fokánál  = 1-003846 volt. 

A minöleges vegybontás e vizben is ugyan-
azon alkatrészeket mutatta ki, mint a többiben. 
Találtatott az alok között: mész, magnésia, vas-
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élecs, timföld,  hamany és szikeny; a savak s az 
ezeket helyettesítő testek közül: szénsav, kovasav 
és halvany. Mérhetlen mennyiségben: ammónia, 
vilsav és vonatnyák mutatkoztak. A szénsav, leg-
sav, jod, brom, fluor,  mangan és lithonra nézve 
a vegybontás nemleges eredményű volt. 

Mennyileges vegybontás. 

1) 100 rész vizben 
A. Szilárd  alkatrészek: 

a) mérhető mennyiségben: 
Hamhalvag 0-0016 
Szik „ 0-0077 
Szénsavas nátron 0-0817 

„ mészéleg 0-0781 
„ magnésia 0-1013 
„ vasélecs 0*0189 

Vilsavas timföld  0-0124 
Kovafold  0-0057 

b) mérhetlen mennyiségben: 
Ammonia-sók 
Vilsav 
Vonatnyák 

A szilárd alkatrészek összege = 0-3Ö74 
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B. Illó  alkatrészek: 
Szabad szénsav 0-1583 

Minden alkatrészek összege ~ 0T4657 

2) Egy font  = 7680 szemer vizbcn: 
A. Szilárd  alkatrészek: 

Hamhalvag 0-1229 szemer 
S z i k > 0-5914 „ 
Szénsavas nátron 6-2746 

„ mészéleg . . . . . 5.9981 "„ 
„ magnésia 7-7798 
„ vasélecs 1-4505 

Vilsavas timföld  0-9523 
Kovaföld  0-4378 l 
A szilárd alkatrészek összege = 23-6074 

B. Illó  alkatrészek: 
Szabad szénsav , 12-1574 szemer 

Minden alkatrészek Összege = 35*7648 szemer 
12-1574 szemer megfelel  25-4612 k.-h. szén-

savnak + 8-81° R.nél. 

Összehasonlítván a három kutat egymással 
egy. font  = 7680 szemer vízben találunk: 



Sz-iláril  alkatrészek: Fokút. Ujkut. Antiakut. 

Hamhalvag 0-2458 0-1613 0-1229 szemer 

Szik n 
0-6298 0-5299 0-5914 n 

Szénsavas nátron 9.8688 7-0810 6-2746 n 

„ mészéleg 9-0317 10-6214 5-9981 » 

„ magnésia 
vasélecs 

5-9904 
1-6051 

4-4621 
2-3501 

7-7798 
1-4505 

n 

n 
j) 

Vilsavas timföld 0-2458 0-3302 0-9523 n 

Kovafold 0-3686 0-2611 0-4378 » 

A szilárd alkatrészek össszege 27-9860 25-7971 23-6074 n 

Illó  alkatrészek: 

Szabad szénsav 15 2371 11-8042 120574 szemer 
Minden alkatrészek összege = 43.2231 37-6013 35-7648 szemer 
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Ebből láthatni, hogy a fökut  leggazdabb szi-
lárd alkatrészekben, az Uj- és Annakut pedig ke-
vésbé. Az uj-kut ellenben több mész- és vassót 
tartalmaz a fokutnál,  mig az Annakutban legtöbb 
magnésia van. 

Ezeknek alapján tehát az elöpataki ásvány-
vizek az égvényes vasas savanyuvizek közé soro-
zandók, melyek kiválóan sok szénsavas nátront 
tartalmaznak. 

Az elöpataki vizek értékének helyes mélta-
tása tekintetéből nem leend fölösleges  közöttök 
és a hason gyógyhatású, hason vegyalkatu, jó hír-
ben álló vizek között összehasonlítást tenni. Ilye-
nek a vastartalmú vizek közül: Bártfo,  Füred, 
Franzensbad,Gleichenberg, Rohitsch, Pyrmont, Spaa 
és Schwalbach; az oldó — hajtó — vizek közül: Kis-
singen, Marienbad és Carlsbad. A szárnak egy pol-
gári fontban  tartalmazott szemereket jelentenek. 

E táblázatban vegybontásuk eredményét [lát-
hatjuk : 
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E táblázat következő fokozatot  mutat: 

1) A ras viszonyára nézve: 
Élőpatak fókut  1-60 
Schwalbach . . . " . . . . 0 -83 
Pyrmont . 0 7 3 
Gleichenberg (Klausnerbrunnen) 0'66 
Bártfa  0-40 
Spaa 0-37 
Marienbad 0 -34 
Füred 0-32 
Kissingen 0-24 
Franzensbad 0 23 
Rohitsch 0-06 
Carlsbad 0-02 

2) A szikbalvagra nézve: 
Kissingen _ 44-71 
Marienbad 11-16 
Franzensbad . . . . . . . 9-23 
Carlsbad • . . 7-52 
Bártfa  3-30 
Füred 1-08 
Rohitsch 0-72 

9 -

Élőpatak 062 
Spaa 0-44 
Pyrmont 0-40 
Schwalbach 0-18 

3) A szénsavas nalronra nézve: 

Élőpatak 9.86 
Marienbad 8-86 
Carlsbad 8-85 
Bártfa  6-70 
Rohitsch 5-83 
Franzensbad 5-18 
Pyrmont 4-51 
Füred 1-10 
Spaa 0-73 
Schwalbach 0-17 

4) A szénsavas uiészélegre uézve: 
Rohitsch 11-87 
Élőpatak 9-03 
Kissingen 8 14 
Füred 6-98 
Pyrmont . . . . . . . . 5-87 
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Marienbad 463 
Carlsbad 2-39 
Schwalbach 2-11 
Franzensbad 1'80 
Spaa 0-98 
Bártfa  0-75 
Gleichenberg 0'46 

5) A szénsavas magnésiára nézve: 
Rohitsch 9-93 
Élőpatak 5*99 
Marienbad 3-56 
Schwalbach . . 3-12 
Carlsbad . 1-17 
Spaa 112 
Füred - . 1.10 
Franzensbad 067 
Pyrmont 0-31 

6) A szénsavra nézve: 
Pyrmont 44"52 köb-hüv. 
Kissingen 41-7 „ 
Franzensbad . . . . 40 0 „ 
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Füred . . 
Élőpatak . 
Schwalbach 
Gleichenberg 
Rohitsch . 
Bártfa  . . 
Carlsbad . 
Marienbad 
Spaa . . 

. 38-11 köb-hüv. 
. 33-33 „ 
. 26-00 „ 
. 25-63 „ 
. 25-00 „ 
. 22-65 
. 17-30 „ 
. 15-46 „ 
. 8-19 r 

7) A szilárd alkatrészek összegére nézve: 
Marienbad . . . . . . . 66-7 
Kissingen . . . . . . . 65-52 
Rohitsch . . . . . . . 43-93 
Élőpatak . . . . . . . 43-22 
Franzensbad . . . . . . 42-22 
Carlsbad . . . . . . . 38-79 
Pyrmont . . . . . . . 20-62 
Füred . . . , . . . . 17-33 
Bártfa . . . 13-50 
Sehwalbach . . . . . . 6-59 
Spaa . . . 4-35 
Gleichenberg . . . . . . 1-73 
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Ezen összehasonlításból kitűnik: 

1. Hogy Élőpatak egyike a legszénsavdusabb 
forrásoknak  s e tekintetben csak Pyrmont, Kis-
singen, Franzensbad és Füred múlja fölül. 

2. A vastartalomra nézve fölülmúlja  az eddig 
ismert vasas vizeket, nem kivéve Pyrmont, Spaa 
és Schwalbachot sem. 

3. A vasas vizek között az által tűnik ki, 
hogy hajtó sókat tartalmaz, melyekkel a szőritó 
dugó hatásnak ellene működik. 

4. A szénsavas natronra nézve felülhaladja 
az összes emiitett vizeket, mi által világos lesz a 
gyomorrai jótékony hatása. 

5. A szénsavas sókat illetőleg csak Rohitsch-
nak enged a mész- és jnagnésia-tartalomban. 

6. Carlsbad- és Marienbadtól a kénsavas 
sók hiánya által különbözik, miért is hajtó hatása 
nem gyengítő az emésztő szervekre. 

Előnyös vegyi összetételével vonta magára 
Élőpatak figyelmet  még a legtávolabb országok-
ban is, s nagy megelégedéssel olvashatjuk Dr. Seegeu 
Józsefnek  - a bécsi egyetemen a vizgyógvászat taná-
rának „Compendiuni der Heilquellenlehre. Wien 
1857" cimü müvében (II. rész 89. 1.) e szavakot: 

3 

„Élőpatak nem csak az élén áll a jelenleg hasz-
nálatban lévő vasas savanyu vizeknek, hamen azo-
kat felül  is múlja, — s az által külömbözik tölök -
ide értve Spaat és Schwalbachot is, hogy oldó 
sókat tartalmaz, melyek a tulajdonképpeni vasas 
vizek szorító hatásának ellent állanak. Erdélynek 
Élőpatakban oly forrása  van, mely nagy jelentő-
seggel birand, ha a közlekedés meg lesz 
könnyítve. 

Élettani és gyógyhatás. 

Mivel ezen hatás az ásványvíznek vegyi 
összetételétől függ,  meg kell ismerkednünk először 
is a legjelentékenyebb alkatrészek hatásával. Erre 
nézve előnyös leend, megismerni a víznek mint 
italnak jó hatását átalában, és azután szemügyre 
veendjük a szénsavnak, a natronsóknak, a mész-
nek és a vasnak hatását a szervezetre. 

A viznek hatása általában igen nagy részt 
vesz azon gvógyeredményben, melyet az ásvány-
vizekkeli gyógykezelés által elérhetni. A víznek 
bőséges használata által a szerves test átváltozasa 
gyorsittatik, az elválasztások élénkittetnek, az 
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emésztet meglágyul és meghigul. Genth által ez 
irányban tett kísérletek igazolják azt, hogy a szer-
vezetbe jutott nagy mennyiségű viz a hugy szilárd 
részeit főkép  a hugyanyt növeli, hogy a vér ele-
meinek és a kiválandó szerveknek élenyülését, 
ugy szinte a hugysav hugyanyá változását elősegíti. 
Bocker kísérletei is ugyanazon eredményt mutatták. 
Nagyobb mennyiségű viz használata által az epe 
elválasztása is gyarapul s az epe meghigul, mint 
ez a Bidder és Schmidt észleletei által is bebi-
zonyult. 

A viz hömérsékét illetőleg bizonyos az, hogv 
az üde viz élénkitőleg, serkentőleg hat a gyomorra 
és a bélhuzamra, gyorsítván a peristalticus moz-
gást és az emésztő szervek működését. Hatása 
hűtő és üdítő. 

Lersch szerint egy közepes ember mintegy 
4 R. fokot  hül 9 liter hideg viz megivására. 

Ugyanezen okokból a nagyobb mennyiségű 
víz-ital tetemes befolyással  van a betegségeknek 
ásványvizzeli gyógykezelésenél és különféle  bajok 
gyógyíthatók egyedül a viznek rendszeres bei-
használata által. 

> 
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A szénsav hatása. 
A szénsav izgatóként hat a bőrre: előre csi-

pést, később jótékony meleget idézvén elő, — 
fokozza  a bőr működését, a véredények tevékeny-
ségének csak kis mérvbeni gyorsításával. 

A gyomorba felvéve  a szénsav üdítően hat, 
eloltja a szomjat, fokozza  a gyomor- és bélnedv 
elválasztását, ugy nemkülömben a peristalticus moz-
gást is, elősegíti az emésztést és az edények te-
vékenységét előbb a has szerveiben, később az 
egész testben. A húgyszervek elválasztó képes-
ségét fokozza,  melyen át ugy mint a bőrön és a 
tüdőkön át kiválik a testböL Lehmann szerint 
csak az éh gyomorba bevett szénsav megy át a 
vérbe és a hugyba; ellenben a tele gyomorból fel-
böfÖgéssel  tér vissza s nem szívódik fel.  A szén-
savat tartalmazó italok Lehmann szerint sokasítják 
az oxalsavas mészéleget és a szabad szénsavat a 
hugyban. Azonkívül csillapítóan hat a gyomor-
idegekre. A gyomorban nagyobb mennyiségben 
fejlődvén  ki, ennek puffadását  idézi elő s ezzel 
kapcsolatban nyugtalanságot, szorongási érzést, sőt 
néha kábultságot is okoz. A szénsav tehát valódi 
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csillapító szer a gyomor idegeire nézve, vizelethajtó-
képen hat és a takhártyák működését fokozza;  nagy-
hatása van az ideges nyugtalanságban, izgatott-
ságban és az idegrendszer különféle  fájdalmaiban 
és bántalmaiban. 

A vas hatása. 
A vas már régi idők óta mint hatalmas gyógy-

szer volt ismerve. Tudjuk, miként a vas a vér-
ben jelen van s a vértestecsekhez különös vi-
szonyban áll. Minden napi tapasztalat tanúsítja, 
miként ha a kellő mennyiségű vas hiányzik a 
vérben, a legkellemetlenebb s nehéz zavarok álla-
nak elő az életműködésben, melyeket a vaskészit-
mények célirányos használatával el lehet távolí-
tani; mely tény dacára annak, hogy különféle 
elméletek a vas hatását kétségbe akarják hozni, 
— elvitázhatlan. Bárha jótékony hatása abban is 
állhat, hogy a gyomorban fejlődő  s az eledeleknek 
oldékony tápnyává változását akadályozó ártalmas 
gázokat felszívja,  s ez által elősegíti a vérkészités 
folyamát  : kétségen kívül áll, hogy a vas a gyo-
morban és a bélhuzamban felszívódik,  és minden-

57 -

napi eledeleinkkel ez ércnek tetemes mennyisége 
jut a szervezetbe. Ilyen alakban és ásványvízben 
feloldva  hamarább külölheti erősítő hatását a testre. 
Gyomorsipolyai biró kutyán észlelte Quevenne, 
hogy a gyomorban emésztett tápanyag vassal ve-
gyítve alkalmasabb a vértestecsek képzésére. A 
vasnak hatása a vértestecsekben oda látszik irá-
nyulni, hogy könyitse az éleny áttételét a szervi 
szövetre s ez által elősegítse az elégést, a szervi 
átváltozást és állati meleg képződését. Tiedemann 
és Gmelin kísérletei szerint a vas nem csak a 
bélhuzamon át jut egyenesen a vérbe, de a verö-
céren át is. Az epében tetemes mennyiségű vas 
van jelen, s az epe az által is különbözik a hugy-
tól, hogy rendesen vasat tartalmaz. Ezen körül-
mény azért is jelentékeny, mert a máj a színes 
vértestecseknek ha nem is kizárólagos, de még is 
fő  képződési helye. 

A vas tehát bizonyos hatással bír a vérkészi-
tés- és keringésre, eló'segiti az izomrostok és az 
emésztö-csö zsongját, mi által a hajtó-sók gyen-
gítő hatását ellensúlyozza, s ezen hatását az ás-
ványvizek segélyével annál jobban eszközli, mentől 
több szénsavat tartalmaznak. 
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A mész-sók hatása. 
Ezeknek felvétele  elkerülhetlen szükséges a 

test szilárdságára nézve, mert a szövetek, és kü-
lönösön a csontok képződése csak általa történhe-
tik. A ver sejtjeiben és sok más szövetben lévén 
jelen a mesz, felszívódása  kétségen kívüli. A gyo-
morba felvett  szénsavas mész oldható sóvá válik a 
gyomor savaival. A tejsavas mész a gyomor és 
bélhuzam nedveiben a vérbe átmenvén, szénsavas 
messze válik; a szénsavas mész változatlanul ürül 
ki az emésztettek A szénsavas mész a gyomor 
savaivali egyesülése által semlegesíti a túlságos 
savakot, tehát savellenesen hat és előnnyel hasz 
nalhato a gyomor és emésztö-cső több bántalmai-
ban Szántó hatása által gyógyitólag hat a tak-
hartyak fekelyeire  is. 

Még meg kell említenünk a mész-sóknak azon 
előnyös hatását is, hogy' az ásványvizek vétele 
alkalmaval a gyomorban kifejlődő  savakot ellen-
súlyozzák és ez által az ásványvizet éldelhetőbbé, 
hatásosabbá teszik, a savak zavaró hatásától a 
gyomrot megkímélvén. 

- 9 -

A szénsavas égvényes sók hatása. 
Az említett sók, főkép  a nátron, lényeges ré-

szét képezik a vérnek. A szénsavas s különösen 
a kétszer szénsavas nátron bárminő összeköttetés-
ben is jöjjön elő az elöpataki vizben, savellenesen 
hat a gyomorban; egy része felszívódik  abban és 
a vért égvényessé teszi. Innen van a szervi át-
változásnáli nagy jelentősége. Azonkívül a szén-
savas nátron az epe elválasztására is közrehat, a 
zsiros savakot szappanyá változtatván és ezen 
egyesült savaknak sóit képezvén, melyek az 
azótos anyagokkal az epének fó  elemeit teszik. 

A szénsavas natronnak nagyobb mennyisége 
a szervezetbe fölvéve,  a hugynak is égvényes jel-
leget ad. 

A fentebb  említettekből kitűnik, miszerint az 
elöpataki ásványvíz hatalmas savellenes szer, mely 
a bélhuzam, a máj és a vesék elválasztását fo-
kozza, a szervi átváltozást elősegíti, a vérképzö-
dést és a szövetek megszilárdulását könnyíti. 

E viz tehát könnyű kiürüléseket idéz elő a 
bélhuzam és a máj fokozott  tevékenysége által; 
azonban soha sem okoz hirtelen és bőséges 
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hasmenést, mint a cathartieus vizek, melyek 
nagy mennyiségű kénsavas nátront és magnésiát 
tartalmaznak. 

Azért is e viz nem hat gyengitően, de ellen-
kezőleg a bélhuzam rostjait erősiti, s innen van, 
hogy a betegek 3 viz használata után magukat 
soha sem érzik elgyöngülve, hanem éppen erő-
sebbeknek, vidámabbaknak és az izmok tevé-
kenységére képesebbeknek. 

A székletétel és vizelet előidézése által az 
elöpataki viz hüsitöen és elvonóan hat — főkép 
a före  — fokozza  a vérkeringést, különösen az 
altestben és csökkenti vagy eltávolítja a vérpan-
gást a has zsigereiben. Ezen hatása és a vér-
képzésrei befolyása  által a test táplálkozása sza-
bálvozódik és gyarapodik, némely szerveknek ren-
dellenes túltengése meggátoltatik és eltávolittatik, 
mely hatás főkép  a májra és lépre vonatkozik. 

Potrohos egyéneken gyakran tapasztalhatni 
Élőpatakon, hogy a vizek több héti használata 
után testök súlya csökken, hasuk terjedelme pedig 
néha 6—8 hüvelyket is vészit. 

Ha tekintetbe vesszük a nagy befolyást, 
melyet a szabad vérkeringés, rendes el- és kivá-
lasztások, jó vérképződés és rendes anyagcsere 

gyakorol az egész idegrendszerre átalában és an-
nak szabad működésére, azonnal át kell látnunk, 
hogy ezen vizek szabályozott használata jótékony 
hatással van az idegrendszerre és nagy számát 
képes eltávolitni azon bajoknak, melyek az ideg-
rendszernek mozgó vagy érző körében mutat-
koznak. 

E szerint az elöpataki vizet használhatni: 
a) az emésztő szervek működésének ébresz-

tésére, javítására; 
b) az anyagcsere könnyítésére, a táplálko-

zásnak rendes utbai terelésére, a szabad vérkerin-
gés előmozdítására, főkép  az altesti szervekben, 
és ezek rendellenes tultengésének meggátlására, el-
távolítására ; 

c) a vérképződés gyarapítására és a véralkat 
javítására; 

d) a hártyák és szövetek idült gyengesége, 
petyhedtségének megszüntetésére, a szerves rostok 
zsongitására, erősítésére s ezzel kapcsolatban az 
idegrendszer szabad működésének előmozdítására. 



Az elöpataki vizek gyógyjavalata. 
E vizektol következő bántalmakban várhatni 

gyógysikert: 

1. A z E M É S Z T Ő S Z E R V E K R E N D -
E L L E N E S S É G E I B E N . 

Ide tartoznak: 
a) a gyouior betegségei. A gyomor zsongta-

lanságán, túlságos nyálka- és szabad savany-gyü-
lemen alapuló, étvágy hiánnyal jenkezö rosz emész-
tés ezen viz használata által legtöbb esetben töké-
letesen meggyógyul és az ezzel járó kellemetlen 
érzések végkép elmúlnak. 

Hasonlókép megszünteti e viz a gyomor-gör-
csöt és gyomor-zsábát, mely altesti vérpangás és 
kóros elválasztások által okoztatik. A takhártyák 
idült izgatottsága és az ezzel kapcsolatos túlságos 
nyák- és savanyképzödés által előidézett gyomor-
és bélzsába s hányás ellen előnyös eredményeket 
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tanusit az elöpataki savanyúvíz. Noha az emész-
tés-zavar , gyomor-görcs és fájdalom  és há-
nyás tüneteivel járó idült gyomorfekélynek  több 
esetei javultak meg az elöpataki viz kis adagbani 
vigyázatos használata által, mindazonáltal e bán-
talom ellen kevésbé van javalva ez ásványvíz, 
mert hatása főkép  a kóros emésztő szerveknek az 
elválasztásra serkentésében nyilvánul. 

b) .Májbajok. A szerves elfajulásokat  kivéve 
ezen bajokban kitűnő hatást tanusit Élőpatak. Jde 
tartozik a májbani vértorlódás és pangás, vagy a 
mint mondani szokták—májdugulás; az idült máj-
lob sejtszövetképződéssel, továbbá a zsírmáj, mely 
terime nagyobbodással és a máj hártyaburok fe-
szültségével jár és az altesti vérpangás jeleit küleli, 
milyenek: gyomorhurut, emésztetlenség, puffadás, 
rendetlen székelés és aranyeres dagok. A colloid-
beszürömködés, hói a máj szintén nagyobb téri-
méjü és keményebb, s mely hasonlóképpen vér-
keringési és epeelválasztási zavarokat szül, a va-
sas savanyuvizek használata által viszont gyógyit-
ható, ha még nagy mérvet nem öltött és vízkóros 
tünetek még nem mutatkoznak. A szövetközi vagy 
is szemcsés májlob is gyógyítható kezdetben az 
elöpataki viz által. A zsírmájnak kissebb foka 
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alkati hajlamként öröklődhetik, miért is számas 
altesti zavar észlelhető kövér hassal párosulva né-
mely családban. Az ilyeknél az elöpataki viznek 
jótékony hatása mindig tapasztalható. Az epe el-
választásának menyiségi és minőségi bárminő ren-
dellenességében és az azt követő sárgaságban az 
elöpataki ásványvízben hatalmas gyógyszert bírunk. 
Azonban a heveny májsorv és e szervnek rákos el-
fajulásából  származó sárgaságra, a baj természe-
téből kifolyólag,  e viznek sem lehet semmi be-
folyása. 

c) Lépdag. Ha e bántalom a posgerj vagy 
más okokból származott makacs váltóláz által jött 
létre, Élőpatak vizében gyógyszerét találja. 

2. J k V E S É K É S H Ú G Y H Ó L Y A G BAJAI. 

A vesék és húgyhólyag hurutja, valamint a vese-
és hugyköbántalom kezdetleges esetei is gyakran 
találtak gyógyulást az elöpataki viznek nem csak 
az idény alatt, hanem azután is több ideig tartó 
belhasználata által; mi is könnyen megmagyaráz-
ható a szénsavnak enyhe hugyhajtó és a mész-sóknak 
a kóros takhártyákrai szorító és gyógyító hatásából. 
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y V l ÉH—BÁ N TA LM A K, 

melyek gyakran a vér betvegyén vagy az altesti 
szervekbeni vérpangáson alapulnak, legtöbb eset-
ben eltávolíthatók e viznek bel- és külhasználata 
által. Ide tartoznak főkép  a méhnek idült tömü-
lései, dagai, fehér  folyás  és rendetlen havadzással 
párosulva. Azonban a túlságos havadzásban az 

4 elöpataki ásványvíz használatával nagyon ovatos-
nak kell lenni. 

4. 
Kedvező eredményt tanúsított e viz egyáta-

lában az altesti vérbőségben, pangásban és az 
ebből eredő kóros állapotokban u. m. az emész-
tetlenség, puffadás,  aranyér, mellszorulás, nehéz 
lélegzés, komorság, méhszenv és rásztkorban, szo-
kásos székrekedés, sőt néha kolika és bélhurut-
ban is. Jó hatása van a nyákhártyák bántalmai, 
idült hörghurut, tüdölégdag, az emésztő készülék 
és húgyszervek fennemlitett  bántalmaiban és a 
tulhizottságban. 

5. 
A vérhiány és sápkórban és az ezekkel járó 

bajokban, ha szerves elváltozásokkal nincsenek 
3 
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kapcsolatban, e víztől jó eredményt várhatni dus 
vastartalma és szerencsés vegyi összetétele miatt. 

6. 
Tekintettel arra, hogy ezen viz oldó tulaj-

donsága mellett az emésztő szerveket zsongitja, 
a vér és nyirk menetét a kis edényekben elő-
segíti és a táplálást valóban előmozdítja, bizton » 
következtethetünk eredményes használatára a g ö r-
v é l y - k ó r b a n , és különösen ennek torpid alak-
jában, mely a szervek erőtlenségében és az edény-
rostok gyöngeségében találja okát. 

7. 

Bizonyos lévén az, miként sok idekbetegség 
s különösön a rásztkór ;és méhszenv sokféle  tünetei 
a vérnek altesti pangásától vagy a vérnek minő-
leges elváltozásából származnak, nem szenved két-
séget, hogy ezen gyógyvíz jó sikerrel használható 
ezen idegkórokban is. 

Ezek után megemlitendők azon bántalmak 
is, melyekben az elöpataki viz használata nem 
tanácsos. 
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Ilyenek: 1) nagyobb fokú  vértorlódás a 
főhöz  és a szélhtidésrei hajlamban, mivel itt a 
szénsav és vas veszélyes lehet; 

2) a tüdő, gyomor és méhvérzésrei hajlam, 
főkép  vérdus és plethoricus egyéneknél, mert ilye-
neknél e vizek használata veszélyes vérzéseket 
idézhet elő; 

3) a vérkeringés szerveinek szöveti elválto-
zásaiban (szerves szivbaj, ütérdagok). Ezen bán-
talmakra nézve meg kell jegyeznünk, hogy dyna-
micus múlékony szivtágulat, szivdobogással, a 
szívverés félbenhagyásával,  melszorulással, — mely 
állapotok gyakran az altesti szervek, a máj rend-
ellenességein alapszanak — e vizek használatát 
megengedi, ugyszinte a sápkór által okozott sziv-
müködési zavarok sem tiltják az elöpataki viz 
használatát; 

4) a gümőkóros bántalmak átalában, különö-
sen pedig a már előhaladott és nagy izgék^jjvság-
gal párosult esetek. 



Az ásványvizek használati módja. 

fr.  G Y Ó G Y H A S Z N Á L A T ALATTI É L E T R E N D . 

A legalkalmasabb és leghathatósabb gyógy-
szer is eltévesztheti a célt, sőt nagyon is árthat, 
ha az helytelenül alkalmaztatik. Ez áll főkép  az 
ásványvizekről, melyek a szabályok és életrend 
szigorú megtartása nélkül a bajt csak öregbítik. 
Bárha e műben az egyes esetekre szóló szabvá-
nyokkal nem foglalkozhatunk,  feladata  lévén ez 
inkább a beteg orvosának és a fördö-orvosnak, 
mindazáltal némi általános szabály fölállítását  el-
kerülhetlenül szükségesnek találjuk itt is. 

Egy betegnek sem kellene elkezdeni az ás-
ványvizek használatát addig, mig oly orvossal nem 
tanácskozik, ki betegségét és az ásványvizet ta-
nulmányozta. Az olyan csak véletlenre, [komoly 
tanácskozás nélkül kezdett gyógyviz-kurák ren-
desen szomorú következésüek. 

Megérkezve a gyógyhelyre, a beteg nem kez-
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dendi meg azonnal a kúrát, hanem egy pár napig 
kinyugossza az utazás fáradalmait  s ezen időt az 
orvossali tanácskozásra használja fel.  Alkalmas, 
tiszta, száraz, légvonal nélküli szállást keres, 
melyet naponta gondosan kiszellőztet. 

Rendesen kis adaggal kezdődik a viz itala, 
2 — 3 félmeszelyes  pohárral, melyei fokozatosan 
hág s viszont a használat vége felé  fokozatosan 
leszáll 2—3 pohárra. Nem kell a vizet hirtelen 
inni, hanem lassan s csak hol a szénsavnak a gyo-
morbai jutására van suly fektetve,  lehet hamarább 
inni; a hol a szénsav izgatást és zavart okoz, a 
vizzel tele poharat előbb állani kell hagyni egy 
kissé a szénsav kevesbülése céljából. Az egyes 
poharak ivása között mérsékelt sétamozgás teendő 
10 — 15 percig. 

A megivandó viz mennyisége az eset minő-
ségétől függ.  Rendesen elég annyi, mennyit a 
gyomor minden kellemetlen érzés nélkül eltűr, s 
mennyitől naponta 2—3 sürü szék lesz. Veszélyt 
hozható tévedés az, hogy mentől több vizet kell 
inni a gyors hatás előidézésére. 

Reggel éhgyomorra legjobb inni az ásvány-
vizet. Vannak azonban kivételek ezen szabály 
alól; azon esetekben t. i. midőn az emésztő szer-
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vek működése nagyon gyenge, nem árt előre 
melissa-, menta-, narancsvirág-theát vagy kevés 
fekete  kávét venni a viz könnyebb eltűrése céljából. 

Délutáni órákban is lehet a vizet inni, de 
csak 4—5 órakor, és 2 - 3 pohárnál nem többet. 

Rendesen hidegen isszák a savanyuvizet. 
Azonban néha szükségessé válik a vizet melegeb-
ben adni különösön a gyönge gyomrú, köhögésre 
hajlandó é3 elgyengült egyéneknek. Ezeknek kü-
lőmben is ellenszenvök van a hideg italok iránt, 
miért is legalább az első poharakot nekik kissé 
megmelegítve kell adni. Megmelegithetni az ásvány-
vizet megmelegített tej vagy savóval, vagy az 
úgynevezett viz - fürdőben,  meleg vizet tartalmazó 
edényben tartván a poharat a vizzel. Az ily ve-
gyítés és melegítés által a szénsav izgató hatása 
csökken. 

Hideg, nedves időben a gyenge és ideges 
egyének jobban teszik az ásványvizet lakásukba 
vitetve, egy-két pohárral honn meginni és azután 
menni a kúthoz. 

Az ivás közbeni séta ne legyen megerőltető, 
kimerítő és fárasztó,  de történjék a mig lehet mindig 
a szabadban. Gyengébb vagy korosabb egyének 
le is ülhetnek néha a sétálás közben. 

-

Az ásványvízzel való élés idején a meghűlés-
től gondosan kell ovakodni, miért is melegebb öl-
tönyökre a nyár élső szakának hivesebb reggelein 
szükség van. A gyenge, ideges betegeknek azon 
fölül  nem árt vékony gyapjúszövetből haskötőt 
hordani a meghűlés elleni oltalom céljából. 

A reggeli kura után még egy pár óranegye-
dig sélálni kell és csak azután jön a reggelizés, 
mely egy pohár tejes kávé vagy levesből pirított 
kenyér vagy zsemlyével, nem fűszeres  chocoladé 
vagy cacao-italból álland. A thea meg van tiltva, 
mert csersav tartalmánál fogva  az ásványvíz szét-
bontását eszközlené és igy a várt sikert nem csak 
meghiúsítaná de emésztési zavart is idézhetne elő. 

A még délig tartó üres időt nem megerőltető 
sétával vagy mulatságos olvasmánnyal kell betöl-
teni, kerülve a nehéz szellemi munkát. 

Ebéd közben nem jó savanyu vizet inni, ugy 
szinte ártalmas- a bőségés étkezés is. A beteg táplá-
léka megfelelő  húsos és növényi eledelekből álland, 
tekintettel a testalkat, szokás 03 a betegségre. 

A meg nem engedhető eledelek közé tartoz-
nak: minden zsíros, savanyu, fűszeres,  puffasztó 
és nehéz emésztetii étkek; a füstölt,  sózott-, ser-
tés-, vaddisznó- és vén baromfi-hus;  a halak közül: 
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a vén potyka, angolna és lazacz; a vetemények 
közül: a gombák, káposztafélék,  sós káposzta, 
ecetes saláta; továbbá a kemény tojás, a nehe-
zebb tésztanemüek és az élesztősök, a sütemények, 
savanyu- és aludt tej, a zöld gyümölcs és a fagy-
laltak. 

Megengedett étkek: törtkása-, rizs-, árpakása 
és zsemlekása-leves; becsináltak; jól megfőtt  mar-
hahús ; sültek; borjú, ürü, nyul, őzhus, csirke, fia-
tal galamb, réce, fogoly,  magyaros tyúk, füij;  a 
halak közül a fiatal  potykák, csuka, pisztráng; 
zsenge zöldség, spinat, zsázsa, sárga és fehér  répa, 
zöld borsó és paszuly, spárga, kárfiol,  jól megért 
burgonya, könnyű — és kevés vajjal, meg élesztő 
nélkül készült sütemények, buzakása vagy rizs 
tejben, lágy tojás, gyümölcs-befőttek  és jól kisült 
fehér  kenyér. 

Egy findzsa  fekete  kávét ihatnak azok, kik 
hozza vannak szokva, de nem azok, kik nagyon 
vérdusak és a fohözi  vértórlodásra, meg szivdobo-
gásra hajlandók. 

Ásványvízzel élőknek rendesen nem tanácsos 
délután alunni és azért csak azoknak megenged-
hető, kik hozza vannak szokva és jól érzik ma-
gukat utána. 

- -

A vacsora mindig mérsékelt legyen, mivel a 
gyomornak estvéli túlterheltsége a reggeli viz-
ivásra hátrányosan hat. Kevés leves, befőtt,  po-
ronyó csirkesült, vagy egy findzsa  kávé elégséges. 

A napnak a gyógyhasználaton kivüli óráit 
legcélszerűbben eltölthetni valamely kellemes tár-
saságban vagy a sétatéren vagy a környékbeni, 
nem messze eső kirándulással. A tánc nem fér 
egybe semmiképpen az életrend szabályaival. 

Vannak esetek, melyekben az ásványvíz semmi 
széket sem csinál, s ilyenkor puffadás  s az altest-
ben kellemetlen érzés támad, t. i. ilykor a viz ha-
tása inkább a hugyhajtást eszközli és a székhajtó 
hatás 8 — 10 nap alatt áll elő, mivel a viz odáig 
csak lassan oszlat. Ily esetben a viz hatását elő 
kell segíteni az által, hogy az első és második 
pohárhoz egy kis adag keserű, vagy karlsbadi sót 
vagy pedig bizonyos adag pillnai, budai vagy iván-
dai vizet adnak. Ezen hozzátét kimarad, mihelyest 
a viz magára is megteszi a várt hatást. Makacs 
székrekedések esetében esti időben ásványviz cső-
rét is adhatni. Kis körre szorítkozik azon esetek 
száma, melyekben hathatósabb hajtó-szerhez kell 
nyúlni. 
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Midőn májbetegeknél a viznek egy ideigi hasz-
nálata után a májnak nagyobbdása é tv agyatlanság, 
szorongás és izgatottság mutatkozik, a viz hasz-
nálatát nem kell azonnal félbe  szakitni, megemlé-
kezvén, hogy ily jelenségek előzik meg gyakran 
a gyógyulást, mi tapasztalatilag be van bizonyítva. 
Ily esetben kevesebb ásványvizet adunk a beteg-
nek; az étrendet megszorítjuk, nyugvást és lan-
gyas fürdőket  rendelünk. 

A havadzás időszakában a viz mind belső, 
mind külső használatával megszününk, mihelyt 
annak izgató és nagyobb vérzést előidéző hatását 
tapasztaljuk; de azonkívül is ez időszakban mindig 
csökkentjük a poharak számát és a fÖrdést  egy-
átalában beszüntetjük. A terhesség első havaiban 
az elöpataki viz használata nincs ellenjavalva, de 
sőt sok esetben a szokásos székdugulás és az ily 
állapotbani altesti pangás ellen jó hatása van. 
Azonban a pozsgás, vérdus és elvetélésre haj-
landó nőknek a viz belhasználata megtiltandó. 

Elöpatakán a gyógyhasználat tartamát nem 
lehet előre tüzetesen meghatározni, a bántalom 
természetétől és egyéni sajátságoktól függvén  az. 
Rendesen 6 héti gyógyhasználatot igényelnek az 

-

idült altesti bajok, sok esetben még többet is. Ha 
csak a szervezet zsongitása, vagy a kórok meg-
előzése céloztatik, 3—4 hét is elégséges. De őriz-
kedni kell a már megkezdett gyógyhasználatot 
szükség nélkül félbeszakitni,  — közbejött heveny 
bántalmakot, váltólázat és lobokot kivéve. 

Az ásvány viz-fordök  lényeges elősegitői a viz 
belhasználatának. Élőpatakon két meleg ásvány- és 
egy hideg ásvány- (lobogó) s azonkívül egy hideg 
édesviz fördö  van, e két utóbbi zuhany készülékkel. 

A has-szigerek bántalmainak legnagyobb ré-
szében, a máj és a lép bajaiban langyos fordök, 
ellenben a gyomor-zsába bizonyos eseteiben, a 
vérhiány, átalános gyengeség, eröhiányos fehér-
folyás  és a görvély-kóros bántalmakban a hideg 
fordök  előnyösek. Az elgyengült aggoknak a lan-
gyos fördö  van javalva. Az ideges izgékony nők 
kezdetben gyakran nem tűrik el a hideg fördőt, 
mikre őket több langyos fórdö  vétele által fokon-
kint kell szoktatni. 

A meleg fördö  hőmérséke azonos a vérével, 
körülbelül 29° R.; a 32 fokú  és azon felüli  már 
nagyon meleg. A langyos változik 28 és 24° R. 
között. 24°-töl 20°-ig üde — friss,  és 20° R. -on alul 
hideg. A 16°-on aluli és a 34-en felüli  édesviz 
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fördök  azonos hatással bírnak, a vese és bör fo-
kozott elválasztása által a test súlyát csökkentvén. 
A hideg fördök  az idegrendszer visszahatása és 
kezdetbeni hövesztés által a vérkeringés gyorsí-
tását okozzák. A meleg fördök  direct hatás által 
ugyanazt idézik elö. 

Eulenberg kisérletei szerint a viz beszivódása 
magasabb hőfok  által elösegittetik. A beszivódás 
a délelőtti órákban élénkebb, mint délután, mi is 
igazolja a délelőtti fördés  szokását. 

A savanyúvíz - fördök,  melyekben a szénsav 
a bőrrel érintkezik, jelentékeny ingert gyakorol-
nak utóbbira, s még nagyobbat a vérkeringésre, 
mely hatás a fürdőben  azonnal jelenkezik az ütér 
sebesebb lüktetésében, mellszorulás- és nyugtalan-
ság-érzetében, s az agy és gerincagy előre izga-
tott, később csendesült és csökkent működésén 
alapszik. Ezen hatás csak is a szénsav behatása 
által megváltozott anyagok fokozott  kiválása által 
szűnik meg, mely kiválás a hugyban a bör- és a 
takhártyákon mutatkozik. E tünet a szénsavnak 
a légzési szervek általi felvételéből  magyaráz-
ható kí. 

Szabályszerüleg 3 - 5 napig kell előre a vizet 
belsőleg használni, s ha a viz jól eltüretik, s nem 

-

okoz vértódulást a föhöz  és a mellhez, csak akkor 
lehet a fördést  is kezdeni. Legcélszerűbb a meleg 
fördöt  a vizitál után 2 — 3 órával használni, reg-
geli után pedig 1— 1% órával. A meleg fördö 
vétele előtt gondosan kell kerülni a felhevülést  és 
minden fárasztó  mozgást. Az izgékony és fövér-
torlódásokra hajlandó egyének a fördőben  fejökre 
hideg vizbe mártott szivacsott vagy nyomfoltot 
tegyenek. A fördöbeni  dörzsölése a testnek na-
gyon ajánlandó. 

A fördőben  addig maradhatni, mig a fö  és 
mell szabad és a közérzés még kellemetes. Ren-
desen csak egy fördöt  kell használni napjában, s 
ezt addig folytathani,  mig javalva van a kór-álla-
potrai tekintetből. 

Szép időben a fördö  után kis sétát tehetni, 
de ha a fördö  után fel  van a beteg hevülve, el 
van gyengülve vagy lankadna, jobb lesz lepihenni, 
de nem alunni. 

A túlságos ingerlékenységgel járó különféle 
idegbajokban, idült csúzban, görvély-kórban és a 
börbajok némely alakjaiban használandó hideg 
zuhany legjobban alkalmazandó délelőtt vagy pedig 
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ebéd után 4—5 orávtíl. Ennél a viz-sugarat nem 
tanácsos folytonosan  egy és ugyanazon szenvedő 
részre irányozni. A főre  és hasra vigyázattal 
és többszöri félbeszakításokkal  kell alkalmazni a 
zuhanyt. A hát és végtagok a sugár-zuhanynak 
erösebb alkalmazását is kiállják. Zuhany után jó 
a testet posztó vagy flaneldarabbal  ledörzsölni. 

A gyenge és vérszegény gyermekeknek, kik 
nem fürödhetnek,  a napjában többször alkalmazott 

. — ásványvízzel való lemosás nagyon jót teszen. 

Az ásványviz utóhatásáról és a 
kiegészítő gyógy eljárásról. 

Atalánosan tudva van, hogy az ásványviz-
zeli gyógymód csak később mutatja üdvös ered-
ményét, midőn az illető a fbrdöt  már rég oda-
hagyta, mert az idült betegségek következményei 
lassan enyésznek el. Ily eredményt még inkább 
várhat az, a ki a gyógyhely odahagytával honn 
is még egy ideig rendszeresen használja az elö-
pataki vizet. Téves azon nagyon elterjedt véle-
mény, mintha az Élőpatakon kiállott kura után 
más fördöre  kellene menni, s gyakran megtörténik 
hogy a betegek vagy mástól rábeszélve, vagy saját 
ötletökböl éppen akkor hagyják oda e helyet és men-
nek más fordökbe,  midőn e viz jótékony hatását a 
szervezetre gyakorolni kezdette, és ilykor a gyógy-
folyamat  az illetők kárára félbenszakad.  Azonban 
vannak kóros szövődmények, melyeknek tökéletes 
gyógyítása más fördőket  is igényel, s ily esetben az 
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elöpataki gyógymód befejezésével  elmehetni Mál-
násra, Tusnádra, Csik-Zsögödre, Borszékbe, Ká-
szon-Jakabfalvára,  Kovásznára és Zajzonba, mely 
fördök  mindenikének meg van a maga sajátsága 
és saját gyógyjavalata, miket e mü függelékében 
is röviden, — de azonkívül nagy részének külön 
helyrajzában is olvashatni. — Azonban tévedések 
és káros következmények kikerülése tekintetéből el-
kerülhetlenül szükséges, hogy a beteg ne csak gon-
dolomra és hallomásra induljon a fórdőre,  hanem 
saját minden irányú érdekében — a vzek termé-
szetét ismerő szakértő orvos tanácsát kövesse. 

A málnási Jbugyogótt-fördő. 
Erdély dustartalmu és legváltozatosabb vegyü-

letü ásványvizei közül egy sem lett oly gyorsan 
felkarolva  és elhagyatott |ősállapotából a gyógy-
fürdők  sorába emelve, mint a málnási bugyogó. 
Ezen már fekvésénél  fogva  is annyi kellemmel 
kinálkodó kis fórdö-hely  ivó és fördö  vizekkel 
a természettől annyira gazdagon áldatott meg, 
hogy tágosabb körben leendő méltánylásra jogos 
igényt tarthat. 

Fekszik Háronszéken, a Sepsi-Szent-Györgyről 
Tusnádra menő országút mellett, Málnás községen 
felül  egy negyedórányira, az Olt folyó  jobb part-
ján, egy regényes völgyelet, erdő-rétek, berkek 
és az Olt által körülövedzett szép térben. 

A fördö  területén lévő számas források  közül 
használatra célszerűen be van rendezve fördöül: 
a „ H e r k u l e s " , ezzel egy sorban az ugynenezett 
„ v a s a s fördö"  jvagy „ N e p t u n " , alább a zu" 
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hannyal ellátott - az elsőhöz hasonló r é g i 
f ö rdö ,  mely mellett a szegények számára egy 
díjtalan tükörfórdö  van; ivóvízül szolgálnak: az 
i v ó k ú t , szemben a „Neptun"-nal, és fennebb 
az oldalban lévő „uj források." 

Ezek közül a „Herkules," „Uj-forrás«  és az 
ivókút Fleischer Antal tr. kolozsvári egyetemi 
vegytanár által ez évben vegyelmeztettek; az 
eredményt itt közöljük. 

^ A „Herkules" vegyalkata. 
1000 rész vizben 

Chlornatrium 0-1211 
Szénsavas nátrium 0-2972 

» m é s z 0-2827 
„ magnésia 0-0055 
» vas és aluminium . . . . 0-1134 

J 0-0420 
Szdárd alkatrészek összege " 0-86Í9 
Félig kötött szénsav 0-2862 
Szabad szénzav 0-8312 

Összeg . . 1-9793 
Hömérsék 12-5° C. 
Szabad szénsav 436-67 köbcentimeter. 

— 3 

A z „uj-forrás" vegyalkata. 
1000 rész vizben 

Chlornatrium 0-1435 
Szénsavas nátrium 0-1780 

„ mész 0-3797 
„ magnésia 0-0594 
„ vas és aluminium . . . . 0-0228 

Kovasav 0-0606 
Szilárd alkatrészek összege 0-8440 
Félig kötött szénsav 0-2810 
Szabad szénsav 0-8338 
Szabad szénsav 437-69 köbe. 
Hőfok  11" C. 

A z ivókút vegyalkata. 
1 po lgá r i fontban  s z e m e r 

(Jhlorlithium 0*0042 
„ kálium 0-6107 
„ nátrium 3-5583 
„ magnesium . . 1-1508 

Jodnatrium 0-0060 
Szénsavas nátrium 10-2801 

„ mész 4-8742 
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Szénsavas mangan . . . * . . . . 0-0268 
„ vas 0-2708 
„ magnésium 0-3468 
„ ammónium 0-0278 

Phosphorsavas alumínium 0-0559 
Bórsavas nátrium (bórsav) 1-2045 
Kovasav 0.4289 
Szilárd alkatrész 22-8423 
Szabad szénsav 34-94 köbhüvelyk. 
Hörnérsék 10-5° C. 

Ezen elemzés szerint a málnási ívóviz az 
„égvényes konyhasós" savanyuvizekhez tartozik. 
Alkotása hasonlít a gleichenbergi, emsi s. a t. 
vizekéhez. A jelentékeny v a s n a k egy része állás 
után kiválik, de más része mindig oldva marad. 
Nevezetes a m a n g a n nem éppen csekély meny-
nyisége. Tudományos tekintetben kiváló érdekkel 
bir a b ó r sa v - tartalom, mely mint b o r a x hoza-
tott számításba. Nyomai vagy kissebb mennyi-
ségei á bórsavnak több ásványvízben mutattattak 
ki, de ily nagy mennyiségben (?!) az eddig ismert 
vizek közül egyben sincs. Végre szénsav-tartal-
mára nézve vetélkedik a legszénsavdusabb ásvány-
vizekkel. 
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A forrás  kristály tiszta, gyöngyöző és kelle-
mes italul szolgál, s az étvágyat nem kis mérték-
ben serkenti, s mint égvényes konyhasós vizet, 
elméleti következtetés utján általánosságban ajánl-
hatj uk mindenütt, hol az anyag felhasználását 
élénkiteni kell ugyan, de egyúttal az anyagterme 
lést is elősegíteni, továbbá, hol a gyomor és bél-
állapota a nedvelválasztás élesztését kívánja. 

Kóralakok, melyek ellen ezen ivóvíz haszná-
laté gyógysikert igér — a következők: 

1) görvólykór; 
2) köszvény; 
3) hurutok (légzőszervek), gyomor, belek, to-

vábbá méh-, hüvely és húgyhólyag idült hurutjai. 
4) lobok után visszamaradt daganatok (izzad-

mányok); 
5) a májnak és lépnek vértorlódásos daga-

natai, és ezzel társuló elkövéredés és aranyeres 
(hámorrhoid) bajok, mely betegségeknél egy kevés 
keserüsó hozzáadása által a hatást növelhetni. 

A „Herkules" vizében Pataki tr. vegyelem-
zése szerint nagy mennyiségű k é n k ö n e n y - g á z 
van kimutatva, melynek jelenlétét különben szaga 
is elárulja. Nagy mennyiségbeu özönlik ebből a 
szabad szénsav, mint a nép kifejezi  ugy „hányja 
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a vizet" és oly „erős", hogy valóban a viz kibo-
csátása után félig  telt medencében, vagy esős időt 
megelőző órákban majdnem lehetlen a fördés. 

Eleinte hidegnek tetszik, de ha már az ember 
benne van, csipö melegérzet fogja  el a testet, és 
a bőrt megvörösiti. 

Ezen fördö  — mely eddig „Bugyogó" nevet 
viselt, tavaly átalakíttatott, mi által bőségében 
nyert; férfiak  és nők részére külön osztállyal és 
24 vetkező szobával bír. 

Ezzel egy vonalban van a „ v a s a s f ö r d ö " 
melynek vize csendesebb, kevésbbé gázdus, s éppen 
ezért hidegebbnek tetszik; célszerű berendezés itt 
sem hiányzik. Itt a nők osztálya mellett mele-
g í t e t t förd  ö van 4 szobában berendezve; a viz 
kazánban melegittetik meg, melyet egy közeli 
forrás  szolgáltat csatornán; a hideg viz ehhez bár-
mely forrásból  használható tetszés, szerint. 

Legalól van — kissé elhagyatottabb állapot-
ban — a z u h a n n y a l ellátott r é g i f ö r d ö , 
mey tulajdonságai — és hatására nézve hasonlít 
a „Herkules"-hez, csakhogy magasabb hömérsékü. 

A fordök  gyógyhatását a tapasztalat szám-
talan esetben fényesen  igazolta: 

-

1) Idült csúzos és köszvényes bántalmaknál; 
nem kevésbbé jó hatású. 

2) Börgyengeségnél, mely leggyakoribb oka 
az ellentétes vértorlódások folytán  létrejövő tüdő-, 
gyomor- és bélhurutoknak satb. 

3) Rásztkórnál (Hypochondria) és méhszenv-
nél (Hysteria). 

4) Idült bőrbetegségek egynémelyikénél. 
5) Váltóláz folytán  létrejött máj- és lépdaga-

natoknál. 
6) Nemi gyengeségeknél, ha ezek erőtlensé-

gen (zsongtalanság) alapulnak. 
Az emiitett források  körül, s ezen vonalon 

lefelé  az Olt kanyarulatáig számtalan más apró 
forrás  fakad  különböző sajátságokkal; mig az 
egyik kesernyés izzel jelentékeny magnésiát gya-
nittat, addig egy pár ölnyire a másik némileg 
fanyar,  összehúzó izzével timsót enged sejteni satb. 

A „Herkules" és „Neptun" között fekvő  hegy-
oldal merő porhanyó trágyaszerü l á p f ö l d ,  melyet 
igen jól lehetne értékesíteni l á p f ö r d ö k ü l ,  t. i. 
ebből bizonyos részt a melegitett fördöhöz  adva 
— gazdag sótartalmánál fogva  előnyösen módo-
sítaná a fördö  gyógyhatását, a mint ez ajánlatunkra 
megkisértve ez idén is bebizonyult. 
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A fördőktöl  lefelé  az Olt szélén — ott hói 
kanyarulatot tesz — egy pár nyégyzet - ölnyi 
helyen dus gáztartalommal tör fel  a folyóban  egy 
néhány ásványforrás,  melyek szintén megérdemel-
nék, hogy fördöül  értékesíttessenek. 

Hogy ezen fördö  gyógyhatásáról mentől többen 
meggyőződést szerezhessenek, gondoskodott a tár-
saság arról, hogy a csík-tusnádi országút, mely 
eddig a fürdőhelyet  kikerülte, most éppen a fürdő-
helyiségén átvezettessék, mely ut hüs árnyak közt 
vezet, és jó karba van helezyezve. 

Málnás csak egy év óta is célszerű berende-
zés nyomait viseli magán, s ennek megfelelőleg 
ez idén már a vendégek száma oly tekintélyes 
volt (250), hogy ezek biztos jeleiül tekinthetők 
emelkedésének, melyre különben jogosan számithat. 

A vendégek befogadására  ma is száz bebu-
torozott szoba ál lkészen, azonkívül csínos étterme 
(Rotunde) van, mely ez idén is nem egyszer szol-
gált fesztelen  táncvigalmak színhelyéül. 

A fördö-ivad  alatt fördö-orvosról,  gyógytár-
ról és állandó zenekarról gondoskodva van. 

A fórdő  vendégek számára postaközlekedés 
minden nap, S.-Szt.-Györgyre és Tusnádra való 
kocsizás bármikor könnyen eszközölhető. 
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A fordőre  vonatkozó megkeresésekre szívesen 
válaszol, ugy színtán mindennemű megrendelé-
seket elvállal Ötvös Pál gyógyszerész Sepsi-Szent-
Györgyön. 

A tusnádi fórdő. 
A csíki székelyek egyszerűen „Alszegnek" 

vagy „Alvégnek" nevezik. 
Fekszik Csik- és Háromszék közt, hét mér-

földre  Brassótól, hat mérföldnyire  Földvár (Marién-
burg) vasuti-állomástól, az ott kiszélesedő Olt 
völgyének bal oldalán, illetőleg e felé  200 lábnyira 
emelkedő hegyterrasse-on a Csomágnak nevezett 
és a Szent Anna tótól elválasztó hegykaraj nyu-
gati aljában. 

Ezen mintegy 20—27 év óta használatban 
lévő fördö  gyógyértékét egy pásztorgyermek is-
merte fel,  kinek börkütegtŐl (eczema) ellepet láb-
száraira — akkor még mint posvány — teljes 
gyógyhatást gyakorolt, mely körülmény figyel-
messé tévén a tusnádiakot, ásatni kezdettek, a 
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forrást  felkeresték,  melyet árkon egy mederbe 
vezettek és ebben förödtek.  Valódi" alapítását 
azonban Éltes Lajos tusnádi birtokosnak köszön-
heti, ki ezen akkor B e s z é d m e z ő n e k nevezett 
helyet 1845-ben Tusnád falutól  haszonbérbe véve 
részvényeket alapított, mely törekvésében nagJ 
támogatóra talált Kovács Miklós kath. püspökben. 
Ezen kezdeményezés elég volt arra, hogy több 
csíki és háromszéki birtokos házat építsen,"minek 
következtében csakhamar növekedni kezdett a lá-
togatók száma. Azonban 1848-ban véletlenül táma-
dott tüz által az épületek legnagyobb része leégett. 
Romjaiból báró Szentkereszti Zsigmond emeli ki uj 
részvénytársulat alakítása által, mely első teendőjé-
nek látta az Olt völgyében lévő országútnak fenn  a 
hegyek lankáján a fördö  melletti elvezetését; csak-
hamar megkezdődtek az építkezések, s ezzel pár-
huzamban évről évre növekedett a látogató vendé-
gek száma. Ujabb időben gróf  Mikes Benedek — 
idei nagy gyülésiink egyik alelnöke, szerzett ma-
gának érdemeket a fördő  szépítése körül. 

A Csomág nyugati aljában egy sorban, egy-
mástól néhány lépésnyire nyolc forrás  fakad, 
melyek részint fördőül,  részint ivásra használtat-
nak. Erők oly gazdag, hogy a fördő-medencék 

1 
4—5 óra alatt újra telnek, s igy lehetővé válik 
a viznek esténkénti kibocsáttatása. Az első és 
második fördö  vize tiszta, gyöngyöző, a más kettőé 
zavaros. Hőfokuk  különböző; míg az elsö20—22°R. 
fokkal  kellemes langyos, már a másodiké alacso-
nyabb, ugy hogy a negyedik 14—15° R. 

Az ivóforrások  vize szintén átlátszó, gyön-
gyöző, melyekből a szénsavas vasélecs egy része 
a levegőn élegül vöröses sárga csapadék alakjá-
ban a negyedik forrás  kivételével, melynek tisz-
taságát szürkés-fehéres  homály zavarja meg; ezt 
inkább — szembetegek használják — állítólag 
némi sikerrel. A más három ivóforrásnak  kelle-
mes ihatósága nagy mértékben zavarva van a 
tulmagas hőfok  által, a melynél a mint tudjuk — 
kevésbbé képes a viz a szénsavat absorbeálni, 
illetőleg gyorsabban elbocsátja azt. 

A fő  i v ó k ú t alább a fenyves  közt — egy 
sziklamederből fakad,  mely legalacsonyabb hömér-
sékü, és a melyet nemcsak helyben használnak, 
de távoli vidékre is elhordanak. 

A forrásokat  gr. Mikes Benedek vegybontatta 
Svájcban Dielrich Henrik Gusztáv vegyész által 
Vislicenus zürichi vegytanár felügyelete  alatt 1866-
ban, melynek eredményét itt közöljük. 
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i T r ó f o x -  r á s o l s . 

Alkatrészek Pókul 
10,000 gr. 

I. ivókat 
10.000 gr. 

II. ivókat 
10,000 gr. 

III. ivókat 
10,000 gr. 

IV. ivókút 
10,000 gr. 

Kesernyiblag 0-05965 
Szikhal vag 3-6668 22-90000 8-5611 8-3987 7-9000 
Mészhalvag — 6-93730 2-4718 2-2149 2-0728 
Kesernyhalvag — 1 1-58200 0-6882 
Szénsavas szikeg 7-9168Í 

„ mész 9-9000 1-69800 0-5700 0-5537 0-8200 
v kesreg 4-5405i 1-19640 0-9839 1-0594 0-3371 
„ vasélecs . . . . 0-2802Í 0-66700 0-8990 0-8917 0-8849 
„ kovasav . . . . 1-1000 1-05000 0-6500 0-7500 0-2500 

Az állo alkatreszek összege . 
Félig kötött szénsav . . . . 
Szabad szénsav 
Terje kiibcentimeter szerint . 
Hömérsék 

27-4043 
10-12171 
19-6156! 

10405-42 
11-7°C. 

36-09035 
1-6277 

17-5136 
9535-22 

19-3° C. 

14-1358 
1-1064 

20-6072 
11248-027 

19-9° C. 

13-8684 
1-1364 

20-5908 
11239-516 

19-9° C. 

13-9530 
0-8741 

17-0980 
9273-86 
18-2° C. 



±ord.ő f o r r á s o l r . 

Alkatrészek 
I. fördö- 11. fördö- III. fördö- IV. fördfi-  í 

Alkatrészek forrás forrás forrás forrás 
10,000 gr. 10,000 gr. 10,000 gr. 10,000 gr. 

Kesernyiblag . . . . . . 0-0624 
Pliosphorsavas mész . . . — 00162 _ 
Szikhalvag . - , . . . . 22-4000 12 9000 11-2000 11 9000 
Kesernyhalvag 1-6611 1-5021 1 2262 1-2642 
Mészhalvag 6-9134 3 5517 2-1298 2-6638 
Szénsavas mész 1 5450 3 5912 35900 2 5000 1 

„ kesreg . . . . 1-3106 0-2963 0.4538 0-5624 : 

„ vasélecs . . . 0-6960 1-3050 1 0262 1-0869 
Kovasav 1 0000 0-6500 0-9500 0-4500 | 
Az alkatrészek összege . . 35-5885 25 8125 20 5760 20-4273 ! 
Félig kötött szénsav . . . 1-6305 22342 2-2065 1-8069 I 
Szabad szénsav 17 3800 17-7798 14-8177 16-3940 j 
Terje köbcentimeter szerint . 9567014 9822006 8138-533 8861 505 | 

j Hömérsck 22 8° C. 23-9° C. 22 3° C. 20.75° C. ! 
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A mint ezen vegyalkat-kimutatásbál is ki-
tetszik, a tusnádi források  é g v é n y e s és kony -
h a s ó s vizekre oszlanak, melyek közül az elébbi 
osztály a f öku t  által van képviselve, a többi 
források  pedig a konyhasós vizekhez tartoznak, 
gazdag tartalommal chlor- és szénsavas sókban. 

A fördök  javalva vannak a kővetkező kór-
alakoknál. 

1) B ő r g y e n g e s é g , mely gyakran oka és 
kiséröje a 

2) c s ú z o s á l l a p o t o k n a k . 
3) A k ö s z v é n y azon gyakori eseteiben, hol 

inkább csak az összérzés javítására szorítkozunk. 
4) A bőrbetegségek közül különösen a zsong-

h i á n y o s (atonicus) l á b f e k é l y e k . 
5) V é r s z e g é n y s é g i á l l a p o t o k . 
5) L o b o k u t á n visszamaradt daganatok, izü-

leti izzadmányok, csonthártyalobok utóbántalmai 
s. t. b.) 

Mely alakok egynémelyikénél a gyógyhatást 
nem kis mértékben növeli a konyhasós vizek 
belső használata, a midőn az emiitett sótartalom-
mal biró fördönek  a bőrre gyakorolt izgató, erö-
sitö hatásával egyidejűleg belsőleg is az ivó gyógy-
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mód által az emésztés élénkittetik, a szervezet 
anyagcseréje és a felszívódás  gyorsittatik. 

A fürdőmedencék  mindkét nem számára külön 
osztálylyal birnak; szemben ezekkel van m e l e g 
k á d f ü r d ő  9 szobával csinosan berendezve, mely 
a vizet a negyedik fürdőből  nyeri. A fürdő-
helyiségek mellett tágas váróterem van az igé-
nyeknek megfelelően  beállitva. 

Az összes forrásokból  lefolyó  viz az alább 
lévő z u h a n y - f ü r d ő t  látja el. 

Mindjárt átellenben a fürdővel  a központon 
látjuk a szép stylban épült, csinosan kiállitott 
f ö d ö t t  s é t a t é r t , mely nemcsak esős időben, de 
máskor is hemzseg a fordővendégektöl,  annál is in-
kább, mert ez egyszersmind éttermül is használta-
tik, vendéglővel és kávéházzal lévén kapcsolatban. 
E körül csoportosulnak az épületek — nem éppen 
kielégítő külső elrendezéssel, de kényelemmel be-
állitva , melyek közt a most épülőfélben  lévő 
Bogdán-féle  bérház bizonyára a fördö  egyik díszét 
fogja  képezni. 

A fördőtöl  északra „Svájc" felirattal  ellátott 
lépcsőn feljutva,  találjuk gr. Mikes Benedeknek 
svájci modorban épült palotaszerü három bérhá-
zát, melyek a fördö  legszebb pontján oly csínnal 

— 

és ízléssel kiállitott olympot képeznek, melyet tán 
még Svájc is megirigyelhetne! A szobákban ki-
fogástalan  kényelmet talál a vendég. Hát a ki-
látás innen az egész fürdőre  és a szemben lévő 
hegycsoportozatra mily elragadó! „Az Oltón tul 
fenyvesekkel  benőtt magas bércek emelkednek 
függélyes  meredeken, versenyre híva a szemben 
lévő nagy Csomágot, s ha ezt magasságban elérni 
nem tudják is, de szépségben túlszárnyalják, mert 
gyönyörű fenyvesei  közül a legfantasticusabb  szikla-
szálak emelkednek ki; szemben a fcirdövel  a Felső-
S o l y o m k ö , melynek megközelithetlen szikla-
üregeiben most is süvöltő sólymok tanyáznak 
a Solyomkő körül más mindenféle  bizarr alakokat 
öltött sziklaszálak törnek fel,  mintha a hegy aesthe-
tikai versenyben tolta volna azokat elő." 

„Svájc"-ból lejöve északra a terpentin-bal-
zsamos, üditö levegőt árasztó fenyvesek  közt sé-
tány kígyózik fel  a hegyre; ezen mint egy tíz 
percnyi sétát téve a tetőt érhetni el, a melyen 
egy kis török mecsetszerű nyughely van, a „Lud-
millád-menet ez, hová az egészségért epedő be-
tegek feljőve,  áhítattal érzik keblökat eltelni, el-
ragadtatva a festői  élő tájképek — az örökszép 
természet e remekmüvei által; csüggedt keblük 

4 
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mintha érezné, hogy ingatag mérlegük a remény 
felé  billent, mely még jövőt igér, életkedvök ser-
ken, és ismét ragaszkodnak ahoz, a mi eddig kín 
vala. Nem oly psychicai motivum-e ez, mely 
egy beteg gyógyulására ki nem számitható be-
folyást  gyakorol?! 

Valóban e páratlan szép fekvés,  fenyves  kör 
nyezet, bö és sokoldalú alkalom a szórakozásra 
oly kedvező körülmények, melyek nemcsak kez-
detleges kedély betegekre is gyakorolnak előnyös 
befolyásokat,  de a melyek egyszersmind — a mai 
korban oly számos tüdőbetegek részére — éghaj-
l a t i - g y ó g y h e l y l y é emelik a tusnádi fördöt, 
s mint ilyen tágosabb körben leendő méltatást 
érdemel. 

Tusnád mintegy 360 bérszobával bir, az igé-
nyek szerint többé vagy kevésbé berendezve; négy 
nagy vendéglője van, melyek jó étkezési helyekül 
szolgálnak; nyarankint kitűnő zenekar mulattatja 
a közönséget. Naponkint Brassóval és Élőpatak-
kal közlekedés tartatik fenn. 

Fördőbetegek számára friss  kecsketej min-
dig kapható. 

Nemkülönben gyógytárról és fördőorvosról 
gondoskodva van. 
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A vidék kirándulásokra szerfelett  alkalmas, 
nevezetesen számas ősvárrom, a torjai „büdös," 
Szt. Annató, az Olt szorossának nagyszerű vidéke.*) 

A Szent-Annató és torjai Büdös. 
Két természeti ritkaságot kívánunk röviden 

érinteni, melyek az utazóknak és kirándulások 
kedvelőinek fáradságát  élvezetekben gazdagon 
jutalmazzák, és oly elfeledhetlen  kedves emléket 
nyújtanak, a melyen a természet remekmüvei 
iránt fogékony  lélek nem egyszer örömest el-
mereng. 

A Szt.-Anna taváhozi kirándulást a tusnádi 
fördöről  a magas meredek Csomág nevű hegyen 
át, vagy a Bükszádról odavezető és szekérrel jár-
ható erdei uton tehetni meg; Csikból jőve Lázár-
falvától  a tóig legkevésbbé kényelmetlen az ut. 

A Szent-Anna tava 3120 lábnyira van a ten-

*) Ezen vázlat hiányaiért bizonuyára bö kárpótlást nye-
rend a szives olvasó Lengyel tr. fördöorvos  által szerkesz-
tendő terjedelmes és ez évi jelentéssel ellátott monogniphiá-
ban. ígéretét bírjuk. Szerk. 

4* 
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ger szine felett,  alakja körded, kerülete — a part 
melletti ösvényen számítva — állítólag 2350 lépés, 
mely körülbelöl 900 meternek felel  meg; mélysége 
közepe tájatt 40 láb (14—15 meter); sem forrása 
sem kifolyása  nem látható; vize tiszta, átlátszó, 
ivásra kesernyés izü, szélein meleg, de közepén 
nyárban is jéghideg; a tó különben rendesen 
csendes, csupán közepe felé  örvényes-sodrós, a 
miért az átúszás nehezítve van. A kis békák 
ezrein kívül számos zöld pikkelyes fekete  hasú 
2 - 3 arasz hosszú vizi kigyó (Coluber natrix, kö-
zönséges sikló) lepi el néha a tó partját; tartóz-
kodik itt még egy laposfejü,  feketesárga  pikkelyü 
nagy gyikfaj  is (Salamandra maculata, népiesen 
étögyik), melyet a nép nagyon méregdusnak hisz. 

„Minden oldalról meredek, erdönötte bércek 
környezik , oly amphitheatralis köredet (óval) al-
kotva, hogy azt körzővel sem lehetne szabálysze-
rűbben körvonalozni. A délnyugat oldali bérckör 
közvetlen a tó parttól emelkedik fel,  meredek 
oldalát sürü bükkös boritja. Fenyves csak a part 
mentében van. A természet, ugy látszik, hogy 
különös figyelmet  forditott  a tó felékesítésére  s 
eltérve örök törvényeitől, a fenyvest,  a csak 
magas bércek ékítményéül szolgálni szokott disz-
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növényt lehozta az aliba, hogy az a szent tónak 
csillámló lapján visszatükrözze rojtos sudarait. Az 
északnyugati oldalon a hegykaraj a tótól kissé 
távolabb vonul, s egész tetejéig fenyvessel  kevert 
bükkössel vau benőve. Északkeleti oldalán kis 
tisztás térség van, diszes elöpitvaraként a szent 
tónak; e felett  tornyosodik fel  a Nagy-Csomágnak 
festői  sziklakupja." 

Emiitett térségen van egy Szt Annának szen-
telt imola, a hová Anna- és Kisasszony napján 
20—30,000 ember sereglett össze búcsújárás végett, 
a tó nyugati oldalán pedig Jováki kápolnának 
nevezett másik imola romjai, mely helyeken a nép 
letérdelve imádkozott és áhitatoskodott, és a tó 
partján lévő árnyas sétányon körüljárva zenge-
dezte — a meglepő körvisszhang által kisért dics-
éneket. Ezen búcsújárások a botrányos kihágá-
sok miatt betiltattak. 

A nép azt hiszi, hogy ezen tó feneketlen 
tengerszem, az az a tengerrel összefüggésben  lévő 
tó, mely midőn a tengeren vihar van, szintén 
hullámzik: ez a hitregéje. 

„Már most az a kérdés, hogy ezen tó ily 
magasságban, ily elzárt helyzetében miként ala-
kulhatott? Az aat környező hegykarajnak tölcsér-
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idoma, a tó körül kiégett vereses szinü traehyt-
darabok s a szomszédos hegyeken észlelhető tüz-
nyomok azt mutatják, hogy az egy roppant terje-
delmű tüzokádónak kialudt, s később vizzel meg-
telt krátere." 

Minden esetre egy ily elbájolóan regényes 
alakzatú tó nemcsak a festő  ecsetjének művészi 
tárgy, hanem lebilincselő themáját képezheti egy-
szersmind a geognosta buvárszellemének. 

A Szent-Anna tó keleti hegyvonalán lévő 
ösvényén át a M o h o s nevű mocsáros láphoz 
juthatni, mely 800 lábnyira fekszik  a Szent-Anna 
tava felett,  ingoványos, mohával benőtt kihalt tó 
ez, mely közel egy órányi kerülettel bir és melybe 
eltévedt marhák nem egyszer rekednek oda. Innen 
rengeteg, ritka szép magas fák  képezte őserdőn 
keresztül, az E s z t e n a s a r o k nevű hegyháton 
folytonosan  lejtve a B ü d ö s p a t a k á h o z ér az 
ember, melytől nem messze a csúz, köszvény satb. 
ellen fórdésre  használt és éretlen szinü tőzegből 
felfakadó  H o r t y o g ó vagy F o r t y o g ó ' ) nevű 
ásványvíz forrás  van; délirányban a S z e m for-
t y o g ó , továbbá a H a m m a s 2 ) nevű gyógyforrá-

') és 2 ) Dr. Pataki által vegyelcmeitettek. 
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sok; fennebb  ez utóbbihoz hasonló és fórdövé 
alakított, erős gázt fejlesztő  ásványvíz fakad.  Em-
lített B ü d ö s vagy Z s o m b o r pataka völgyéből 
a S ó s m e z ö nevü hegyhátra emelkedve buzog a 
T i m s ó s - nak nevezett sósfordö,  közelében pedig 
a kellemes ízű ivó savanyúvíz, melyeket Cseh-
Károly tr. vegyelemzett; ide Háromszékről és a 
vidékről számosan felseregeinek,  s hevenyészett 
sövény házikókban lakva élvezik a vizek üdvÖ3 
hatását. A sósmezö vadregényes környezetén, bal-
oldalon emelkedik egy magas hegy*) rémes szikla-
halmazával, melyben egy „félelmes  halálüregnek 
nyitott előcsarnokaként" tátong a t o r j a i B ü d ö s . 

Egyike áll előttünk a legcsudásabb természeti 
jelenségeknek", mely előtt az embert önkénytelen 
borzadály, baljóslat futja  át; „e sárga lepellel be-
vont barlang iszonyú környezetével ugy néz ki, 
mint valami rémállatnak félelmesen  tátongó torka, 
vagy mint a halálnak sötét örvénye." 

Maga a barlangot képező és fedő  hegy, mely 
nagyrészint trachyt-sziklák csodálatos alakzatából 

*) 3745 láb. 
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áll, 3580 lábnyira emelkedik. A barlang 555-5°-re 
fekszik  a tenger szine fölött,  mely eredetileg 
20 lépés hosszú volt, azonban fele  részének fedö-
sziklái leomladoztak, s most is ott vannak e szikla-
romok a barlang szádában (előcsarnok), ülőpadul 
szolgálván a barlangot látogató betegeknek. Ekként 
a barlangnak fedett  része most csak 10 lépés 
hosszú, legnagyobb szélessége 9 láb, legnagyobb 
magassága 15 láb. Ürege balról jobbra kanya-
rodva szükül egybe, mig fenekén  mély repedéssé 
keskenyedik, azonban ezen belső feneke  legalább 
is hét lábnyival van alább a barlangnyilat színvo-
nalánál, honnan az lejtöleg mélyül befelé." 

£ barlang aljáról folyton  rezgő gáztömeg 
szabadul fel,  mely a barlangot 4—6 lábnyi ma-
gasságban özönli el, és a melynek sűrűsége a 
a barlang fenekétőli  távolsággal egyenlő mérték-
ben kissebbedik. E gázból, mint a mely légzésre 
nem alkalmas, egy - két légvétel elégséges arra, 
hogy rögtön fulladási  halált idézzén elő, s éppen 
ezért a betegek, kik remegve lépnek ez életet és 
halált magában rejtő barlangba, elsőbben mély 
belélegzést eszközölnek künn a szabadban, s benn 
a kilélegzést elfojtják  vagy pedig fejőket  a gáz-
tömeg színvonalán felül  igyekeznek tartani, és igy 

_ 
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lopják meg korlátolt időre a gáz gyógyhatását. E 
gyilkoló légkörben a testet kellemes, mondhatni 
kéjszerü melegség hatja át, mely érzékeny, finom 
börüeknél majdnem elviselhetetlen. 

A barlang belseje sárga lepellel van borítva 
és alatta a szikla annyira fel  van lágyulva, hogy 
könnyen lekaparható. A kénsárga réteg felfelé 
csokoládé szinbe megy át, mely határvonalon felül 
már lehet lélekzeni, „mivel az életmérő itt a sárga 
vonal, azon alul a halál, felette  az élet dereng," 
azonban ezen délibábként lebegő gáznak magas-
sága, teije, valamint sűrűsége is változó; esős, borús 
időben annyira lenyomult, hogy ilyenkor szabad 
légvételek mellett egész a barlang hátsó részéhez 
eljuthatni, mig tiszta, derült napokon oly nagy 
kiterjedésű, hogy már a barlang nyílása előtt nyo-
masztólag hat a légkör a légzö-szervekre, azért 
ilyenkor életméröül szolgál egy előre tartott égő 
gyertya, vagy szivar, mely természetesen ezen 
légnemben — mint az élők élete — kialszik; itt, 
valamint már a barlang közelében a vegetatio ki 
van zárva; ebben minden érc — az arany kivé-
telével — barnás-zöldes réteggel vonatik be. 

Nemcsak eltévedt állatok lelik itt a remélt 
menhely helyett néma sírjokat, de nemünkből is 
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számosan leheltek itt végsőt, kik remény vesztve, 
az életett megunva, ennek terheitől szabadulni, 
akartak, vagy a kik üldöztettve végmenhelyet ke-
restek: azokra csábitólag hatott a gyors és tájda-
lomnélküli halált igérő barlang, s ezeknek emlé-
két őrzik a barlang közelében, s a szomszédss 
hegyoldalban domborodó sirhantok. 

De nem csak halált, hanem életet is ád e 
barlang! Számosan sietnek ide nyarankint, kik 
idült izom- és izületi csiizban és köszvényben 
szenvednek, és egy pár heti használat után hála-
és örömteljes kebellel távoznak. Nagy gyógy-
hirben áll még idült szembetegségek ellen is, kü-
lönösen a barlangban lévő sziklákról lecsepegő 
„szemviznek"-nek együttes használatával. A be-
tegek ezelőtti években lombos ágakból hevenyé-
szett sátrakban laktak, ellatva magukat több napra 
élelemmel; de ma már nem csak deszkából, hanem 
fából  épitett szobák vannak; nyarankint vendéglős 
szál ki, és igy a betegek számának növekedésével 
párhuzamban a természetes de kényelmetlen álla-
potot a „gyógyhely" czim kiérdemlésére törekedő 
célszerű berendezés viszonyai kezdik lassankint 
felcserélni. 

Nem kis lendületet fog  emelkedésének adni 

-
az érdemekben oly gazdag Dr. Zarándi Knöpfler 
Vilmos kir. tanácsos és egyszersmind a m. orvosok 
és természetvizsgálók ez idei XVIII. nagy gyű-
lésének egyik igen tisztelt elnöke felhívására  a 
magas kormány által, elnöklete alatt kiküldendő 
szakértő bizottság tudományos és kimerítő meg-
vizsgálása, kutatása, földismei-  földtani-  vegyi-, 
légköri viszonyait illetőleg*), nemkülönben a ki-
látásba helyezett rendszeresítése egy orvosi állo-
másnak, mely kedvező körülmények a birtokosok 
ügyszeretetével és áldozatkészségével párosítva 
— szeretjük hinni — lehetővé teszik értékesitését 
ezen természeti kincsnek a szenvedők, a hazai 
ipar és a birtokosok javára. 

*) A torjai Biidös tulajdonságainak érintésénél épen 
ezért tartózkodtunk a vegyi-, földtani  stb. meghatározások és 
kifejezésektől,  nem különben szándékosan mellőztük vélemé-
nyünket a gyógyérték- és javalatokat illetőleg. Ezen szak-
értő bizottságot 3 nyáron folyton  vártuk, s nagyon hisszük, 
hogy kiszállása a jövő nyárra halasztatott. Szerk. 
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A kászon-jakabfalvi  fördö. 
Fekszik a Moldovába nyúló Kárpátok alkotta 

szük völgyben, fél  mértföldre  Jakabfalvától,  há-
romra Kézdi-Vásárhelytöl. 

A forrás  egy kősziklába vájt — néhány 
liternyi mederben három lyukon tör elé, melyek 
— valamint a meder vörössárga csapadékkal be-
vonvák, nyilvános jeléül aj szénsavas vasélecs-tar-
talomnak. Vize szerfölött  gázdus, tiszta, kelle-
mesen iható, ivás utáni felböfögéskor  a szagszer-
vekre csipö hatást gyakorol, vagy a mint kifeje-
zik „az orrot hasitja". 

A forrás  vize — a mint tudjuk — közeleb-
röl Molnár fővárosi  vegyész által vegyelemeztetett, 
mely vegybontás eredményéről tudomásunk nem 
lévén, a Dr. Pataki (1816) vegyalkat-kimutatását 
közöljük. 

E g y p o l g á r i fontban  s zemer 

Szénsavas nátron 19-20 
„ mészfóld  6-40 
_ keserfóld  3-20 
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Szénsavas vasélecs 0-60 
Kénsavas nátron 4-80 
Kovaföld  0-20 
A szilárd alkatrészek összege . . 36-2Ö 
Szabad szénsav 48-00 kc. 
Ilömérséke 80°. 

E gyógyforrásnak  g ö r v é l y k ó r e l l e n e s jó 
hatása oly számas esetben igazult, hogy ma már 
mint Erdélynek görvély ellen legjobb hirben álló 
fürdőjéhez  nem csak a Székelyföldről  és Brassó-
ból , de Erdélynek távoli vidékeiről is sietnek a 
szülök gyermekeik érdekében, hogy ez emésztő 
betegséget lelmtalmitsák, és e fényes  siker jogo-
sított fel  nem egy szakférfit,  hogy ebben iblany-
tartalmat gyanitson. Nem marad ki a viznek jó 
hatása v é r s z e g é n y e k n é l (szervi szivbántalom 
és tüdő-gümösödés nélkül), s á p k ó r n á l , nehezen 
ü d ü l ő k n é l stb. 

Ezen forrás  lefolyó  vize egy pár lépésnyire 
egy nagyobb mederben fölfogatván,  innen kimere-
tik, s kazánban vagy küvekkel megmelegittetvén, 
kádfürdőkre  használtatik a forrással  szemben lévő 
f ü r d ő - h á z b a n ,  mely mintegy 8—10 fürdő-
szobát foglal  magában. 

i 
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Ettől nem messze találjuk a z u h a n y t elha-
gyatott állapotban, mely erét egy hegyi csermély-
ből nyeri. 

A fordöre  vezető úttól mindjárt jobbra van 
az egy néhány vetkező szobával ellátott h i d e g 
fördő  15° R. hömérsékkel, mely kevésbbé használt. 

A betegek nagy része az ivó gyógymóddal 
a melegített fördök  használatát párositja, melyek 
részére, ha a viz izzó kövekkel melegittetik meg, 
a kádban is oly bö szénvas-gáztartalmu a viz, 
hogy a börfölületet  apró légholyagocskák özöne 
lepi el, s legcsekélyebb mozgásra gyöngyözve 
pezseg e gáztól a fördö,  mely nemcsk kellemessé 
teszi ezt, de jótékony hatását is előnyösön fokozza. 

Az ivo forrástól  északra k e s e r n y é s i zü 
á s v á n y v í z is fakad,  melyet azok, kik szokásos 
székrekedésben szenvednek, sikerrel használhatnak. 

A kis számú házak részint a völgyben, részint 
jobbra a hegyen vannak elszórva, de összesen is 
oly kis területen, hogy itt a fördö-vendégeknek 
— kik különben is családiason összetartanak — 
egymással meg nem ismerkedni lehetetlen; köz-
pont mindjárt a forrás  mellet lévő, néhány lépés 
hosszú födött  sétatér, melyen este és reggel egy 3—4 

— 

tagból álló zenekar igyekszik a vendégekben ki-
fejteni  az itészi tehetséget. 

Nyarankint Csikszék egyik alorvossa mint 
fördőorvos  és igazgató működik. 

Egyik keresetforrását  képezi a szomszéd 
jakabfalviaknak  e savanyúvíznek elhordása és 
elárusitása, mely a forrás  gazdagságának megfe-
lelően nagy mértékben történik, s különösen K.-
Vásárhelynek kizárólagos kedvenc italát képezi 
magára, vagy borral elegyitve. 

E fördö  tulajdonossá Balázsi Lajos, kinek 
örömmel hallottuk igéretét és terveit a fördö  jobb 
karba helyezését illetőleg, — mi által nem csak 
a fördöt  látogatók jogos igényének, de saját ér-
dekének is teend eleget. 

A kovásznai fördő. 
Ez egyike azon csendes, kiskörű jótékony 

gyógyhelyeknek, hová nem a speculativ reelame-
irozás, hanem a meggyőző tapasztalat a gyógy-
sikerröl vezeti a betegeket, hol a kényelem-
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zavaró fényűzés  és émelyítő szenvelgéstől menten 
élvezheti a beteg, az élet zajos mozgalmaiból me-
nekülve, ezen ásványyizek üdvös hatását. 

Fekszik az Oláhországot Erdélytől elválaszló 
Kárpátvonal alatt lévő Kovászna területén, mely-
nek épen közepén tör fel  a gyógyerejéröl előnyö-
sen ismert „Pokolsár." „E forrásnak  jellegzöbb 
nevezést alig adhattak volna, mert az egv tom-
bolva felfakadó  vulcanicus forrás,  mely helyét vál-
toztatva, gyakran az egész falut  elboritással fenye-
gető kitolulással hánykódik, oly erővel, miszerint 
mederürét annyira kimélyesiti, hogy minden év-
ben több száz szekér kővel tömik meg; a mely 
tölteléket, mint valami sziklafaló  szörnyeteg el-
nyeli vészesen tomboló sötét torkába. Néha oly 
bőségben rohan fel,  hogy az egész piacot elbo-
ritja, ilyenkor gözoszlopok emelkednek ki s má-
zsás köveket lök magasra, s végre midőn há-
borgó hullámzása lecsillapult, akkor oly tátongó 
tölcsér marad ott, melyet alig tudnak betölteni' 
Egy háborgó vulkánnak tölcsére az, de azért ez 
ijedelmes forrás  még is jótékony hatású, elannyira 
hogy a betegek messze vidékekről ide seregeinek, 
egészséget keresve az Acheron e félelmes  öblében. 

Vize zavaros, sötétszürke s valóban pokoli-

1 3 

sárnak oldata, mely valószínűleg palaképzödmé-
nyen keresztül tör a felszínre,  alacsony hömérsék-
kel, és anyira gazdag szénsavtartalommal, hogy 
néha, különösen borús időben — midőn az eva-
poratio meghehezittetik — majdnem lehetetlen a 
fördés,  mert a meggyülemlett szénsav nemcsak a 
szaglási szervet bántja kellemetlenül, hanem ful-
lasztással is fenyeget.  Fördés alkalmával nagyon 
hideg csipkedő érzést gyakorol eleinte a bőrre, 
mely lassankint tűrhetővé válik.*) 

A gyógysikernek számas példáit mutatta fel: 
1) idült csúzos bántalmaknál; 
2) izületi zsugoroknál; 
3) börkiitegeknél, és 
4) idegbajoknál. 
Kovásznának a hegyek közé felnyúló  felső 

felében,  Vajnafalván  számas, majdnem minden udva-
ron fakadó  ásványvíz-forrás  kínálkozik a hasz 
nálatra, melyek fórdökül  alkalmaztatnak. Vizök 
tiszta, gyöngyöző, állás után a lég behatása által a 
benfoglalt  szénsavas vasélecs élegül és mint vöröses 
cszpadék tűnik elő, s ezért mint „vasas ftírdők" 

*) Lásd a 117-ik lapot. 
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a nép előtt igen jó hirben állnak, és ez elenvéle-
ményt nem tűrő meggyőződéssel fejtegeti  ám, 
hogy „a vas a polusokon keresztül a testbe me-
gyeri és erösiti az embert. (!)*) 

Ezen források,  mint emlitém, ivóvízül nem, 
csak is fördőkül  használtatnak, s mint ilyenek 
vagy kádakba kimerve izzó kövek által, vagy 
pedig a fördö-házban  üstben melegittetnek meg; 
az első eljárás — mint a mely kevesebb szénsav-
veztéssel jár — kedveltebb és inkább van hasz-
nálatban. A gróf  Mikes Benedek udvarán fakadó 
forrás  célszerűen van h i d e g f ö r d ő n e k  beren-
dezve. 

Jó sikerrel használtatnak ezen fördök  a csúzos 
bántalmakon kiviil általános bör-izomgyengeség 
ellen, nehéz üdülési eseteknél, továbbá lobok után 
visszamaradt daganatok (izzadmányok) oszlatására, 
nemkülönben zsongtalanságon alapuló méh- és 
hüvely-hurutok (fehér  folyás)  ellen. 

„Igen nevezetes továbbá Vajnafalván  az úgy-
nevezett „gőz" vagy „gőzfürdő",**)  mi nem egyéb, 
mint egy 2'/4 sing (körülbelül 1% meter) mély-
ségű, 4 sing (körülbelöl 2 ' /3 meter) hosszú, és 

*) Lásd a 118-ik lapot. ™J Lásd a liy-ik lapot. 
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1 sing (körülbelől l ' / 4 meter) szélességű gödör, 
mely belenézve egészen üres; de ha beléje áll az 
ember, ugy hogy feje  jóval álljon ki a gödörből, 
érzeni kezdi, hogy alsó végtagjai, de kivált ivar-
részei melegülnek, és valami feszitő,  csipkedő 
érzés van bennök, s további bennlétel megizzasztja 
a testet. A főt  azonban nem szabad benne tartani, 
mert két - háromszori belélegzés elégséges arra, 
hogy rögtön élettelenül rogyjon alá az ember, 
mint ez néhány év előtt egy pénzügyi hivatalno-
kon történt, ki sikerrel használta az e gödörbeni 
ülést köszvényes baja ellen, midőn gyógyulás vége 
felé  próbául fejét  is ledugta, de többé onnan ki 
nem emelte, mert halva nyúlt el a gödörben. Egy 
czigány pedig összekoczódva élete párjáyal, e sza-
vakkal „hadd el csak assony, többet nem bos-
santass!" oda szaladt és belefeküdt  a gödörbe, s 
mire a szándékát meggátolni akarók oda érkeztek, 
örök álomra szenderült. 

Ilynemű szerencsétlenségek elhárítására most 
deszkaház van a gödör fölé  emelve, a bemenet 
csak gyógyhasználat végett s felügyelet  alatt tör-
ténhetik."*) 

*) Lásd az 119-ik lapot. 
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Ezen a földből  oly nagy mértékben kiszaba-
duló gáz nagy része — mint ez égő tárgyak be-
vitele által is kísérletileg bebizonyult — szabad 
s z é n s a v , mely különösen borús időben annyira 
felhalmozódik,  hogy a vajnafalviak  ilyenkor pin-
céjükbe is csak próbául előre tartott gyertyával 
közelednek. 

Magánudvarokon még kettő van ily gödör s 
valóban bámulatra ragadja az embert e titkos ter-
természet itt is, hogy mily varázs-erővel szállítja 
sirba a körébe gondatlanul, életkedvvel repülő 
madarokat és rovarokat, mint egy lesben álló vad, 
mely mohón ragadja meg prédáját, és így „itt is 
meg van a nápolyi „grotta dei cani" nem egy, 
de több példányban." 

Meg kell még emlékeznünk a gyógy-ivóviz-
nek használt forrásról,  mely Vajnafalvának  felső 
végétől negyedoránvira a „Gizella" nevet viselő 
vasbányamü közelében van „horgász"*) néf  alatt, 
mely soda- és konyhasó-tartalmánál fogva,  és mint 
szénsavdus üde forrásvíz  kellemesen iható, és mint 
ilyennek a fördökkel  egyesitett jó hatása ki nem 

*J  Lásd 1 !9-ik lapot 
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marad; ettől nem messze egy néhány keserű izü 
forrás  is fakad. 

Ivovásznán a fordö-ivad  alatt alkalmas jutá-
nyos szobák kaphatók, s általában a kevésbbé 
költséges fördök  egyike. Van állandóan Kovász-
nán lakó orvostudor és gyógytár, valamint nem 
hiányzik ilyenkor itt is egy kis „barna testület," 
mely a táncnak szót ad. 

F o l b e r t h g y ó g y s z e r é s z vegyelemzései 
(1859). 

I. Pokolsár. 
10,000 suly részben 

Kénsavas kali 1-205 
„ nátron 0-104 

Chlornatrium 54-407 
Jodnatrium Nyomai 
Szénsavas nátrium 72-424 

„ mész 2-505 
„ magnésia 2 973 

Agyagföld  0-142 
Kovasav 0-170 
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Közönbös szervi anyagok . . . . Nyomai 
A szilárd alkatrészek összege . . . 133-932 
Félig kötött szénsav 32-408 
Szabad szénsav 19-002 
Hőfok  9 - 1 0 ° C. Fajsúlya 1.012,775. 

II- Vajnafalvi forrás. 

10,000 suly részben 

Kénsavas kali 0-318 
n nátron • 0-756 

Chlornatrium 2-084 
Szénsavas nátron 1-707 

n mész 1-889 
„ keserfóld  0-629 
„ vasélecs 0-345 

Agyagföld  . 0-402 
Kovaföld  0-286 
Szervi anyagok • Nyomai 
A szilárd alkatrészek összege . . . 8-446 
Félig kötött szénsav 1-994 
Szabad szénsav 20-424 
Hőfok  + 14° C. Fajsúlya 1.001-662. 
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III. Horgász-forrás. 
10,000 részben 

Kénsavas kali . 1475 
„ nátron . 1469 

Szénsavas nátron . 24-649 
„ mész . 5-185 
„ magnésia . 3-817 

Chlornatrium . 13-464 
Agyagföld  és szénsavas vasélecs ; . 0 284 

. 0-370 -
Szervi anyagok 
A szilárd alkatrészek összege . . . 50-713 
Félig kötött szénsav . 14-473 

Hőfok  15° C. 

IV. A gázlördő. 
100 térrészben. 7CO m. ni. nyomás mellett és 0°"C 

Szénsav 55-193 térfogat 
Kleny 9-736 „ 
Légenv 35-071 „ 

Összeg 100-000 térfogat. 
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A zajzoni fördő, 
Fekszik Háromszék mellett a Barcaságon 

a csángó magyarok és oláhoktól lakott Hétfalu 
egyikének - az 1848 előtt Brassónak nemesi 
birtoka gyanánt szerepelt és 625 lakossal biró 
Zajzon falu  területén, a Kárpátoktól alkotott kes-
keny hosszú völgyben, 1789-6 lábnyira a tenger-
szine felett,  az északi szélesség 45° 36' ás a ke-
leti hosszúság 43° 25' alatt, Brassótól keletre 
5 / 4 óra távolságra. 

Zajzonnak három gyógyforrása  van, „Ferdi-
nánd/' Ferenc és „Lajos" néven, melyeknek Dr. 
Greissing Károly és Schnell Péter gyógyszerész 
által (1853) eszközölt vegyelemzését itt közöljük. 

Egy polgári fontban  van szemer 

Szikhalvag 
Ferdinánd Ferenc Lajos 

0-47 Szikhalvag . 4-69 0-61 
Lajos 
0-47 Szikiblag 1-91(?) 0-06 — 

Szénsavas szikéleg 10-11 3-16 4-18 
V mészéleg 3-51 3-56 4-40 
n keseréleg 0-84 0-42 1-18 
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Ferdinánd Ferenc Lajos 

„ vaséleg 0-11 0-58 1-19 
Kénsavas szikéleg 0-15 0-35 0-39 

„ haméleg — — 0-59 
Vilsavas timélecs . — — 0-49 
Kovasav . . . . 012 0-34 0-21 

Összesen 21-44 7-08 13-10 
Szénsav (köb-hüv.) 19-6 16-3 30-0 
Hőfok  . . . . . 8° R. 7'/t°  R. 7-75 R 
Fajsúly 1-0003 1-0009 1-00273 

A „Ferdinánd forrás",  mely márványpárkány-
zatu kőmederbe foglalva,  magas tölgyfa  oszlopo-
kon nyugvó kupola által fódetik  — a tágas födött 
sétatér felső  végétől néhány lépésnyire a fürdő-
telep központját képezi. Vize tiszta, gyöngyöző, 
az ízérzéket gyengén csipkedő, utólagosan kissé 
sós izü; forrása  gazdag; 24 órában 21" vízma-
gasság mellett 4750 pintet ad. 

A „Ferenc" forrás  — a melyből a J ó z se f-
fördő  táperét nyeri — szintén a Zajzon folyam 
balpartján van; tulajdonságaira nézve megegyezik 
az előbbivel, csakhogy kévésbbé sós, és a vastar-
talommak roegfelelöleg  kissé összehúzó ize van; 
forrásá  nem oly gazdag, mint a „Ferdinand"-é; 
24 órában 21" vizmagasság mellett 1120 pintet ad. 
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Az alább esö s díszes fedélzettel  ellátott „Lajos" 
forrás  vize frissen  töltve tiszta, gyöngyöző; állás 
után csakhamar sárgás bolyhok képződnek, melyek 
a nagy mértékben feltóduló  szénsavhólyagcsák által 
mozgásba hozatnak; ezen bolyhok nem egyebek, 
mint gazdag szénsavas vasélecs-tartalomnak a 
körlégen gyorsan kiváló (élegülő) részei. Ize 
összehúzó, de kellemes; forrása  kevésbbé gazdag. 

A közölt vegykimutatás szerint a „Ferdinánd" 
és „Ferenc" forrás  ugyanazon alkatrészakkel bir, 
csakhogy mig az első jelentékeny jodnatrium, 
chlornatrium, és szénsavas nátrium tartalma által 
tűnik ki, addig a „Ferenc"-forrás  vastartálomban 
gazdagabb. 

E szerint a „Ferdinand"-forrás  égvényes-
konyhasós savanyúvíz, még pedig oly dus iblany-
tartalommal, mely - a felső  ausztriai Hallt kivéve 
— minden eddig ismert iblanyvizeket felülmúlna. 

A „Lajos" forrás  mint a mely leggazdagabb 
szénsavas vasélecs tartalomban a legerőssebb ég-
vényes vasas savanyuvizek közé sorozható. 

Az előbbi két forrás  használata ajánlható: 
1) a görvélykór különböző alakjainál; 
2) a légzőszervek, gyomor, belek- s. t. b. 

idült hurutjainál. 
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3) máj- és lépdaganatoknál, különösen ha 
ezek makacs váltóláz következményei; 

4) nemi szervek bántalmainál. 

A „Lajos" forrás  sikeres gyógyhatású: 
1) Nehéz üdülési esetekben; 
2) Vérszegénységi állapotokban; pl. fejlődési 

sápkór s. t. b. 
3) Hószámzavarokban, és 
4) a más források  utógyógymódjául. 

A „József-fördö",  mely vizét a Ferenc-forrás-
ból nyeri, mint hideg lobogó sikerrel használtatik: 

1) az izületek és izmok csúzos bántalmainál; 
2) bőrgyengeségnél; 
3) méhszenv ós rásztkórnál. 

A Zajzon vize jobb partján van a Dr. Greissing 
József  cs. tanácsos által a meleg fördőkkel  szem-
ben igen célszerűen berendezett h u l l á m - f ö r d ő , 
melyet egy az emiitett patakban elhelyezett nagy 
kerék forgása  hoz mozgásba, mely nemcsak hogy 
kellemes, de gyógyértékkel is bir; ezen fördő  ia 
el van látva a szükséges z u h a n n y o k k a l . 

1858-ban egy csinos épület emeltetett tiz 
szobával ellátva m e l e g fördö  ü l , a hói a kád-
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fördŐkön  kivill különböző zuhanyok, göz- és lég-
fördökrei  készülék van gőzfűtéssel  beállítva. 

A fizikus  javallatára 1855-ben egy savó -
i n t é z e t állíttatott fel,  melynek használata a peressé 
vált legelöhelyek miatt több izben zavarva lett, 
mindazonáltaljuhsavó és frissen  fejt  kecsketej ren-
desen kapható a mellbetegek számára, mely sa-
vanyu- vízzel elegyítve használtatik. 

A zajzoni fördö  igen csinosan, célszerűen és 
a kényelem igényeinak megfelelően  van beren-
dezve, annyira, hogy erdélyi fórdöink  közt az 
elsörendüek sorában méltán foglalhat  helyet. Van 
nak kellemes sétányai, melyek uj ültetvényekkel 
hosszabbittattak és szépittettek; a Ferdinánd-forrás 
mellett — 1853-ban épített csinos fedett  sétatérrel, 
szembén van a zenészek erkélye; vannak Ízletes bér-
házai ; a meleg fördöknek  csinos épületkéje mögött 
„van a fördö  kis eldoradója, a Schivarzenberg-
nek keresztelt hegyoldal, melyet mesterségesen nö-
velt gyönyörű fenyves  erdő árnyal; üde légkört ter-
jesztő fenyvesek  közt kanyargó s nyugpadokkal 
ellátott utak vezetnek a tetőre, honnan elragadó 
kilátás nyílik egyfelől  a B a r c á r a , másfelől  a 
Zajzon völgyére, a melynek háttérében a S z á s z -

b é r c fölé  emelkedő C s u k á s roppant sziklatömege 
a legelragadóbb panorámák egyikét nyújtja. 

Zajzonnak rendes fördöorvosa  és gyógytára 
van, azonkívül a brassói orvosok részéről gyakori 
a látogatás. 

Ezen fordö  nyarankint nagy számú vendég-
sereg látogatásának örvendhet; jelentékeny részét 
ezeknek a közeli Brassó szolgáltatja, nem hiány-
zanak azonban az ország más részeiből, a szom-
széd Oláhországból, sőt a külföldről  sem. 

Háromszéket s különösön Csik-ot annyira 
meg áldotta a gondviselés ásványvízzel, hogy csak-
nem minden község határán van egy-két s néhol 
több forrás  is. Ilyen a Sepsi-Szt.-György város 
határán és töle egy órányira az erdő közepén fekvő, 
úgynevezett „Súgás" fördö,  melynek ivó és fürdő-
forrásán  kívül „gözlö"-je is van. Utóbbi nem 
egyéb, mit a föld  felszínétől  alig két láb mély-
gödör, mely gunyhószerü kup-alaku födéllel  és 

. belül köröskörül deszkapaddal van ellátva. E gö-
dörből szüntelen szabad szénsav fejlődik,  mely a 
gödör szádáig érő alsó tért foglálja  el. A csúzos 
betegek a padra ülve, 1—2 óranegyedet töltenek 
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benne, ovakadva a csak derekig érő szénsavnak 
a légzöszervekkeli érintkezésétől. — Özent-Györgv 
városa most kezdette e gyógyhelyet használhatóvá 
tenni, s már néhány házat is építtetett. Az oda 
vezető útnak jó karba tétele és> célszerű beren-
dezés által e gyógyhely keresett lehetend. 
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