
ZSIGMOND Eniko 

„Tales sunt aquac, qualcs terrac perquas nuant.. .. " 
(Plinius senior) 

Kutatas- es ipartOrteneti 
adatok a kaszoni borvizek 
hasznositasar6l 

(Kivonat) 
Szerzo attekinti a Kaszoni-medenceben 
ismert nevezetesebb borvfzforrasok torte
netet, Lucas WAGNER 1773-as emlfte
setol napjainkig. A Kaszonimper melletti 
repăli palackoz6 1888 es 1956 kozott 
i.izemelt, a Kaszonjakabfalva melletti 
Salutaris, kesObbi Kaszon Gyongye 1890 
es 1990 kozott, a szinten Jakabfalva mel
letti borarnyeki Balas-forras (Veresszeki-, 
Pan-, Szent Gyorgy-) toltodeje 1894-
1956 kozott. Salvator neven hoztak forga
lomba a Kaszonfeltfz melletti Feherkoi
forras vizet, ezt mar 1893 elottol, es leg
alabb 1944-ig palackoztak. Mind a negy 
palackoz6 mellett letesi.ilt gy6gyfi.irdo is . 
A telepek fejlodese a szazadfordul6ig a 
BAL<\SY csalăd, kesObb BOLDIZSAR 
Lajos es BARTALIS Agost vallalkoz6k 
nevehez fiizodik. A zalani APOR Llszl6, 
a sepsiszentgyorgyi dr. FOGOLYAN 
Krist6f, majd TOROK Andor, illetve a 2. 
vilaghaboru utân SZ6KE J6zsef nevet 
szi.ikseges meg megemlfteni.ink, mint akik 
jelentos szerepet toltottek be a palacko
z6k es fi.irdotelepek mtîkodteteseben. 

I. Bevezeto 

A kaszoni medence az alcsfki medence
tol K-re, a Csfki-havasok es Ojtoz hegyei (Neme
re-hegyseg) koze ekelodve, a Kaszon foly6 vOl
gyeben helyezkedik el. 

Ez a felreeso es zart tajegyseg Csfkb61 , 
orszaguton, a Nyergesteton keresztiil , Kozmas 
kozseg fe!Ol kozelftheto meg, mfg delen nyitott, 
es a Kaszon vize menten kozvetlen osszekotte
tesben al! a Feketeiigy volgyevel, valamint 
Kezdivasarhely kornyekevel. 

A medencenek vasutja nincs. Csfk fete a 
legkozelebbi vastltallomas Ujtusnădon van, 25 
km tâvolsagra a videktol. 

Az itt felt0r6 asvanyvizek es szensavas
kenes gazomlesek kivetel nelki.il a medence kele
ti peremen, az ojtozi hegyek labainal bukkannak 
el6. 

A kâszoni medence 700 m tengerszint fo
lotti atlagmagassagaval meghaladja a szomsze
dos alcsfki medence 640 m-es magassagat. Alak
jat tekintve E-D iranyban nyujtott. 

A kaszoni medencet eszaknyugaton az 
1165 m magas PAPHEGYE, nyugaton a KECS
KES teto, delkeleten az 1050 m magas Nyfr hata
rolja. A hegykeretet keleten az 1291 m magas 
REPA TI teto, valamint az 1198 m-es FUGETE
T6 zarja. 

:Eszakkelet es kelet fete a domborzat ma
gassaga fokozatosan novekszik, es a hegyvonulat 
szinte eszrevetlentil egyesiil az ojtozi csoport leg
kiemelked6'bb reszeivel. Nincs ember, ki ne is
merne ezen a tajon az ojtozi hegyvonulat biiszke
segeit: az 1653 m magas, haromcsucsu Nemeret, 
vagy 1639 m-es testveret, a Nagy Sandort. 

6k orkodnek Kaszon folott regmtîlt idok 
kezdete 6ta, fogadtăk a legendăban Găzon

harkasz nepet, az elso betelepiil6ket (Szekely 
Nemzetek Constituci6i es Privilegiumai, Buda
pest, 1818, 279 o. es ORBAN Balazs, A Szekely
fold lefrasa II. k.) figyeltek, hogyan gyarapszik 
lent a volgyben a szorgalmas kis hangya - az em
ber teremtette elet, az egy, majd ot falu . 

A kaszoni medencet elfoglal6 falvak a 
medence kozepen elhelyezked6 Csere (801 m) 
dombja koze telepiiltek. Ezek koziil Feltfz, Altiz, 
Imper es Jakabfalva osszenott, mfg Kaszontîjfalu 
a Nyergestet6 alatt kiilonăll6 telepiiles. 

Bar eghajlata alig enyhebb, mint a szom
szedos Csfki-medencee, es foldrajzi jellemzoi 
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kiil0na116va predesztinaltâk, a Kaszom videke 
nem neptelenedett el, csak elszigetelodott. 

Itt konzerval6dott - akar egy szep boros
tyânzarvany - szekely nepdalkincsi.ink, monda
ink, hagyomânyaink, forma es diszitomuvesze
tiink jelentos hanyada, hogy modern kornnk er
deklodo embere gyonyorkodve csodalkozhasson 
ra. 

A medencet kozvetlen koriil01el6 hegy
keret legmagasabb csucsa, a Repat es a meden
cefenek kozotti szintki.i!Onbseg 790 m, mely meg 
nagyobba valik delen, ahol a Kaszon vize kaput 
nyit Felsoharomszek fete . 

A kaszoni medence magassaga ugyanis 
E-D iranyban csokken. Felszine nem sfk, hanem 
szabalytalanul tagolt. A kozepen kiemelkedo 
Tolgyes-dombjat nyugaton a Nadaska es Szetye 
patakok, keleten a Kaszon vize hatarolja. A ket 
el6bbi a Veszes-patak utjân egyesi.il a Kaszonnal. 

A baloldali mellekagak kelet fel61 taplal
jak a Kaszon foly6t. Eszakr61 del fete haladva a 
fontosabbak koziil megemlithetjiik a Feherko, 
Kis- es Nagy Repat, a Farkas patakat, valamint a 
Tekeres, a Borviz es Gubas patakokat. 

Az egymassal nagyjab61 parhuzamosan 
lefut6 volgyek harantiranyban torkollanak a 
Kaszon medrebe. 

A kaszoni medence eghajlatât zart me
dence jellege es nagy tengerszint feletti magassa
ga befolyasolja. E tenyezok hatasa ti.ikrozodik az 
alacsony homersekleti ertekek (+7°, +9,5' evi at
laghomerseklet) - es a csapadekmennyiseg bose
ges eloszlasaban (700-900 mm). Habar eghajlata 
zord, megis enyhebb, mint a szomszedos Csfke. 

II. Kutatâstortenet 

Annak ellenere, hogy a Kaszon-videki 
asvânyvizek kutatastărteneti dokumentumai 
tobb, mint ketszaz eves multra tekintenek vissza, 
osszefoglal6, reszletes leirasukkal mindmâig 
nem rendelkezi.ink. A mult szazad vegeig altala
nos orvosi, vegyeszeti, fOldtani leirasokban, ke
zikonyvekben, helyi foly6iratokban csupan kis 
terjedelm(f feljegyzesekre bukkanhatunk. 
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A kerdesre, hogy mi lehetett a hezagos 
kutatâs oka, es miert nem jelent meg legalabb 
egy szintezis a kâszoni b.orvizekrol - szinte on
magat61 ad6dik a felelet. Az elmult evszazad târ
sadalmi, gazdasagi viszonyait szemlelve, egyet
len magyarazatot talalunk, nevezetesen azt, hogy 
az Osztrak-Magyar Monarchia kozigazgatasi ap
paratusa az ausztriai es csehorszagi nagy hirnev
nek orvendo asvânyvizei mellett nem fordftott 
gondot az Erdelyi-medence asvânyvizeire. Ak
koriban a Habsburg-monarchia egesz teri.ileten 
meregdragân arusftott osztrak vizeket forgalmaz
tak, gondosan i.igyelve arra, hogy a piacon ne je
lenhessenek meg (1j , jobb minosegu versenytâr
sak. 

A nemzeti mozgalmak idejen mind tobb 
erdelyi orvos es vegyesz si.irgeti az itt talalhat6 
asvanyvizek hasznosftasat. 

A kaszoni asvânyvizekre vonatkoz6an 
tobb szerzo kozolt reszletes adatokat. 

Kozuli.ik els61cent a brass6i Lucas W AG
NER-t emlfthetjiik, akinek 1773-banjelenik meg 
az erdelyi asvânyvizek latin nyelvu, orvosvegy
tani leirasa, a „DISSERTATIO INAUGURALIS 
MEDICO-CHIMICA DE AQUIS MEDICALIS 
MAGNI PRINCIPATUS TRANSYLVANIAE", 
melyben Kaszon vizei is szerepelnek. 

A kibedi szarmazasu Dr. MA.TYUS Ist
van, borvizeink alapos ismeroje es vegyelemzo
je, 1792-ben Pozsonyban megjelent munkajaban, 
az „6 ES UJ DIETETICA"-ban Kaszon vizeit is 
megemliti. 

A szazadfordul6n, 1800-ban Kolozsva
ron jelenik meg NYULAS Ferenc munkaja, „AZ 
ERDELYORSZAGI ORVOSVIZEKNEK 
BONTASAR6L KOZONSEGESEN" cfm(f 
szakdolgozata. A szamos vegyelemzest tartalma
z6 munka kiemelkedo erdeme, hogy els61cent 
boncolgatja az asvanyvizek fiziol6giai hatasat az 
emberi szervezetre. Egyben irânyt szab az erde
lyi balneol6giai kutatasoknak. 

A Szekelyfold asvanyvizeinek leirasaval 
GERG EL YFFY Andras munkajaban, a „DE 
AQUIS ET THERMIS MINERALIBUS TER
RAE SICULORUM TRANSYL V ANIAE" -
Cibinii - 1811 - talalkozunk. 



A szakdolgozatok sora ban Dr. PAT AKI 
uel munkaja kăvetkezik, a „DESCRIPTIA 
SICOCHEMIA AQV ARUM MINERALI

__ I MAGNI PRINCIPATUS TRANSYLVANI
-:z· - Vindobene - 1820, melyben reszletes 
~elemzest es orvosi javallatot kăzăl a kaszon-

bfalvi asvanyvizekrol. 
BENKO J6zsef 1834-ben masodszor ki

tt munkajaban („TRANSYL V ANIA SIVE 
A.GNUS TRANSYL V ANIAE PRINCIP A
S" - Editio secunda - Claudiopoli) a 74. olda

fgy fr:"Ex aquis mineralibus celebratunt 
::iaxime acidulae variae, quales sunt: Radnenses, 
Bor-Szekenses in sede Gyergy6, Lăvetenses, 

- zâldobosenses, Batzonenses, Hermanyenses, 
Hatojkenses, Csikenses, Kaszonenses, et permul
- e aliae de quarum indele lectu sunt. . . " - mint
egy felhiva a figyelmet az emlftett asvanyvizek 
gazdag szensavtartalmara es valtozatos ăsszete
telere. 

Az analfzisek egyre reszletesebbe es pon
tosabba valnak. Sor kerUl az asvanyi gaznem(i 
anyagok meghatarozasara is, amit a mult szazad 
hatvanas eveitol kezdve THAN Karoly, 
BERNATH J6zsef, LENGYEL Bela, 
NURICSANY J6zsef es f61cepp HANK6 Vilmos 
vegeztek el. 

Az emlftett munkak a kemiai ăsszetetel 
alapjan osztalyoztak az asvanyvizeket, osszeha
sonlftva azokat a kiilfăldi vizekkel. Egyben fel
hivjak a figyelmet az asvanyvizek nemzetgazda
sagi jelentosegere is. 

A mult szazad 60-as eveiben megindult 
ipari fejl6des a Kaszonok videken is erezteti ha
tasat. A nagyaranyu ipari fellendUles negy bor
vizpalackoz6 es fi.irdohely letrehozasal eredme
nyezi. 

A kaszoni borvizek megisrneresebol, ku
tatastortenetebol nem maradhat ki ORBAN Ba
lazs ăsszefoglal6 munkaja, az immar klasszikus
sa valt „A SZEKEL YFOLD LEfRASA" sem. 

Az 1868-ban megjelent masodik kătet 
55 . oldalân fenykepet kozol a kaszonjakabfalvi 
fi.irdorol. 

Az 54. oldalon igy ir: ,„ . . a jakabfalvi 
fi.irdo ... alkotja Kaszon nevezetesseget. .. " 

„A Kaszoni borviz szallithat6, a bort 
nagy szensavtartalommal birvan - f6zi, s f6kent 
Haromszekre igen sokat hordanak szet„. " . To
vabba kăzli a forras vegytani elemzeset is , Dr. 
PAT AKI utan, vala1Ţ1int a fiirdo tulajdonosanak 
nevet, a BALASYet is . 

Ekkor mar a kaszonjakabfalvi asvanyvfz 
val6ban nagy hirnevnek ărvendett, hiszen a fel
sorolt munkakon kfvi.il egyre tăbbet foglalkoznak 
vele, ugy a szazadfordul6n, mint szazadunk elso 
evtizedeiben, hozzaadva mindig valami ujat, 
reszletesebbet a regi leirasokhoz. 

KOZMA Perene nem volt vegyesz, sem 
orvos, de ahogyan gazdaszemmel velekedik a 
kăszonjakabfalvi vizekrol, bărmely szakember
nek becsi.iletere valhatna. „A SZEKEL YFOLD 
KOZGAZDASA.GI ES KOZMIVELODESI AL
LAPOT A" cfm(f munkajaban irja: (1879, 36. ol
dal) „Kaszonjakabfalva: vizei kăzi.il egynek 
vegyelemzese meg 1816-b61 va16 leven, annak 
kozleset mellozzi.ik ... " 

,„ .. ketsegbevonhatatlan gy6gyhatasa a 
gărvelyk6rban oly szamos esetben es fenyesen 
bizonyult be .. . " 

Făldtani adatokat is kăzăl ugyanott: „A 
viznek, rnelyek homokko es konglomerat
retegbol erednek, felt(ino naphta-ize van .. . " (Ez 
bizony nem mas, mint az oligocen-kori zenilit- es 
disszodilpalas szuroreteg jelenlete. Az asvanyviz 
ma is j61 erezhetoen kenhidrogen tartalmu !) 

A VITOS M6zes alta! szerkesztett 
„CSIKMEGYEI FUZETEK" 1894-es kiadasa
ban reszletes lefrăst talalunk a kaszonjakabfalvi, 
a repati, a borarnyeki (Veresszek) es a feherkOi 
asvanyvizekrol. Nemcsak Dr. LENGYEL Bela 
es Dr. HANK6 Vilmos vegyelemzeseit kozli, 

hanem leirja a fi.irdok foldrajzi helyzetet, a fi.irdo
vendegek kenyelmet es ellatasat szolgal6 letesft
menyeket, megemlfti a forrasok vizhozamat, or-

. vosi javallatokra hivatkozik, es meg arr61 is taje
koztat, ki mennyire vaskos penztarcaval induljon 
gy6gyulast keresni. A kăzlemeny nem tudoma
nyos lefras, a szeles olvas6kăzonseghez sz6l. 

Az ernlitett idoszak legnagyobb jelento
seg(i tudornanyos szintezise Dr. HANK6 Vilmos 
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munkaja, a „SZEKELYFOLD", amely 1896-
ban, jelent meg, Budapesten. 

A szintezist megel5z6en, Dr. HANK6 
evtizedeken kereszttil szeleskăru gyujto- es kuta
t6munkat fejtett ki. Aldozatos, kitart6 munkaja
r61, celtudatos tărekveseirol, nevezetesen a bal
neol6gia fejleszteserol, a Szekelyfăld gazdasagi 
es szellemi elmaradottsaganak felszamolasar61 
szamtalan felhivas , tudomanyos ismeretterjeszto 
ujsagcikk, szaklapokban megjeleno kăzlemeny 
tanuskodik. 

Eleg kiragadnunk a rendelkezesi.inkre al-
16 dokumentumok kăzi.il a VERESS Endre alta!, 
Kolozsvaron szerkesztett „ERDELY" cimu fo
ly6irat 1892-95-ben megjelent nehany peldany
szamat, hogy Dr. HANK6 Vilmos mint koranak 
realisan gondolkod6 tud6s professzora jelenjen 
meg elOtti.ink, aki tUllep az ăncelu lombik-tudo
mânyossag hatarain, munkaja fO mozgat6rug6ja
kent valamely kutatas gazdasagi hasznossagat 
helyezve el6terbe. 

„A KEP EGY HfRES ASV ANYVIZ 
ELETER6L" cimu, 1892-ben megjelent cikke
ben szomoru ir6niaval jegyzi meg: 

„Foldreszi.ink legjobb vizerol, a borszeki
rol a f6vârosban csak azt tudjak, hogy letezik; a 
pompas el6patakir61, hazank legkitunobb alkali
kus vizer<'.51, a repatir61 vagy a kovasznai 
„Horgaczr61" meg ezt sem tudjâk„." (Erdely, I. 
kăt. II. fi.izet - 1892) 

A „MAGYAR SZENT KORONA OR
SZAGAI BALNEOL6GIAI EGYESULETE
NEK 1893.-IK EVI EVKONYVENEK" ismerte
teseben a kaszoni borvizek sz6sz616java valik 
(Erdely, II. evf., 410-404 old .): 

„„ .ki borszeki, repati„. vagy el6pataki 
vizet hozat haza a kereskedesb<'.51, az tenyleg azt a 
kellemes, a szensavas gyi:ingyăktOI buzg6, kris
talytiszta vizet elvezi, mely messze Erdely ber
czei kăzătt a kutb61 el6tăr. .. " 

Az „Erdely" III evfolyamaban (1894) az 
1-2 es 3-4 szamok fed6lapjan Dr. HANK6 kerest 
intez az erdelyi asvanyvfztulajdonosokhoz az as
vanyvizek leirasa vegett, hogy: ... "Kăzălni 
sziveskedjenek a viz kezelesi m6djat (tăltes, du
gaszolas, a palack beszerzesi helye), az orvosi 

velemenyeket az orvosok neveinek megjelolese
vel; az elemzes adatait - meg ha tolem szarmazott 
volna is - a raktarakat, a vizek arat nagyban es 
kicsiben ... " 

„Keres azzal a szandekkal, hogy ismerte
to munkat adjon ki az Erdelyi Karpat Egyesi.ilet 
es . .. az orvosok es a nagykozonseg kăreben rnin
den ero vei terjessze"." 

Szinten az „Erdely" hasabjain jelenik 
meg 1895-ben (IV. evf„ 3-4 szam) „A kaszoni 
fi.irdo gy6gyft6 forrasai" cimu dolgozata, amely
ben kăzli a FOkut, a Szemvfz-kut es a Borviz-kut 
kemiai elemzeset, kiemelve ezek legjellemz6bb 
tulajdonsagait: 

,„ .. a kaszoni „F61cut" vize kituno lugos 
savanyu viz ... " 

,„ .. a „Borvizkut" vize savanyu vfz ... " 
,„ .. a „Szemvfz-forras" vize făldes, kenes 

viz . .. " 
,„ .. a nagy jăvore hivatott kaszoni fi.irdo 

es forrastelep BALASY Lajos csikvârmegyei 
nagybirtokos tulajd9năt kepezi ... " 

Llthatjuk tehăt, hogy a Kăszonban mind
inkăbb fokoz6d6 ăsvănyvfzkitermeles egyre tăbb 
forrăs ipari es balneol6giai hasznosftasăt igenyli. 
Ezzel părhuzamosan nemcsak alapos vegyelem
zeseknek vetik ala a borvfzfelesegeket, hanem 
felfigyelnek egy sajatsagos tenyezore is, neveze
tesen a borvfztelepek vedelmenek szi.iksegesse
gere, ami fontos lepest jelentett mind az iparosf
tas, mind a csfraj ăban Jev<'.5 kărnyezetvedelem te
ren. brvendetes teny, hogy a kăszonjakabfalvi 
ăsvănyvizek reszere mâr 1894-ben hivatalos 
„vedteri.iletet" ăllapftottak meg. 

A tud6sităs az „Erdely" 1894. evi 3-4 
szăm 118. oldalăn ekeppenjelent meg: 

„A făldmi.ivel6desi.igyi m. kir. Miniszter 
Csikvarmegyeben leva, a BALASY Lajos kăs
zon-imperi birtokos tulajdonat kepezo kaszon
jakabfalvi fi.irdo gy6gyforrasai reszere a Vizjogi 
Tărveny 16 §-a ertelmeben vedteri.iletet allapittat 
meg." 

Az emlitett foly6irat 1895. evi 1-2 sza
mănak fedolapjăn a bodoki es borszeki asvanyvi
zek reklamszăvegen kfvi.il megjelenik a repâti is: 



„A szekelyfoldi âsvânyvizek pâratlanja a 
W ATI... " 

S habar Dr. HANK6 es szâmos kutat6 
mroirsa munkassaga nem volt pusztaba kiaJtott 
iZii, a borvizipar tăkeletesedese sok kivannival6t 

ozott magaval. 
Tanubizonysâgul idezem BUDA! Bama 

-ben, a Szekely Kongresszuson elhangzott 
:cszt!denek toredekeit (256. old.), melyben az 

•anyvfzkereskedelem fellendfteset szorgal
;;;iazza: 

„ ... Bel- es ktilfoldi kereskedelmi târsasâ
&ilnk tegyenek valamit i.igyi.inkert, mert eddig 

m sok eletjelt adtak magukr61 !" · 
„ ... A hazai orvosok vizeinket nagyobb 

;:nirvi.i tâmogatâsban reszesitsek ... " 
„ ... Katonasâgunk is mutasson egy kis 

hazafisagot âsvânyvizeink fogyasztasaval.. . " 
hangzik kisse komikus~n a felhivâs . 

„ ... Vendegloseink ... helyisegeinkben 
upân hazai vizet szolgâltatnânak ki ... " 

„ . .. A borvizforgalomra hatârozottan kâ
ros a szâllodâk es vendeglok szemelyzetenek 
azon elbânâsa, hogy 6riâsi ârakon szolgâltatjâk 
ki a savanyuvizet a fogyaszt6nak. 60-70 fillert 
vesznek el 1 drb. felliteres, literes borvizert i.iveg 
nelki.il. No ez mâr a rablâst61 nem âll messze ... " 

A tovâbbiakb61 kitunik, hogy a borvfz
ipar fejlOdeset es az âsvânyviz forgalmazâsât 
nemcsak az erdeklodes hiânya, vagy a vendeglo
sok vagyongyiijtesi szenvedelye akadâlyozta, ha
nem igen elterjedt a hamisitâs is, mert nem volt 
„ ... szigoru vedjegytărvenyi.ink" . „Ki.ilfoldon, 
Româniâban meg azt is megteszik, hogy gyârta
nak azonos neven, vegyi osszetetelben borszekit, 
elOpatakit, repâtit, stb. s az eredeti helyen adjâk -
olcs6n." 

Ugyanakkor hiânyoztak a teii szâllftâs
hoz szi.ikseges rntott szâllft6kocsik. 

Az âsvânyvizek reklâmozâsa sem volt 
tăkeletes, mert mindig valamely ki.ilfoldi vizzel 
hasonlitottâk ăssze a hazai vizeket. 

„ ... Ne legyi.ink a kiilfold sz6csăvei, 

mondvân ez es ez a vizi.ink hasonl6an kiti.ino 
mint amaz a kiilfoldi ... " mennydărăgte BUDA! 
Bama. 

Az elso vilâghaborus gazdasâgi hanyat
las megtori a borvfzipar fejlodeset, es megâllitja 
egy idore a kutatâsok kiszelesedeset is. 

Az asvanyvfzkutatas az elso vilâghaboru 
utân ujjâeled, es meg nagyobb jelentosegre tesz 
szert, mint azelott. 

Uj kutat6csoportok kapcsol6dnak be a 
szeleskoru munkâlatba, s az erdelyi asvânyvizek 
es fi.irdotelepek fellenditeset olyan nevek femjel
zik, mint: TEOHARI, N. VICEL, M. STURZA 
es Gh. ATANASIU. 

Az elso vilăghâbon1 utân az erdelyi âs
vânyvizek radontartalmât Gh. ATANASIU pro
fesszor vizsgâlta elsokent, râmutatva a rădioak
tivitâs eredetere es fiziol6giai hatăsaira is. 

Gy6gyvizeink mikro-alkatreszeinek 
problemâjăt STRAUB Janos (1950) vetette fel 
elsokent - 52 forrâs reszletes vegyelemzese kap
csân. Ebben a munkaban a kâszoni borvizek is 
helyet kaptak. 

Kăzben az uj âsvânyviztulajdonosok es 
berlok igyekeznek a leheto leggazdasagosabbâ 
tenni a borvizipart, s hogy ne kelljen drâgăn 
megvenni es messze foldrol szallftani a palacko
zâshoz szi.ikseges i.iveget, i.iveghutakat letesfte
nek. 

Errol tud6sft Dr. ENDES M6zes a 
„CSIK, GYERGY6 ES KASZONSZEKEK" ci
m(f munkâjăban (1937, Budapest, 380. old.) : 

„A borvizarulassal kapcsolatos volt az 
i.iveggyartâs. Ez Borszeken mâr 1804-ben meg
kezdodătt. A XIX. sz. kozepen 
Kaszonjakabfalvan allittatott fel i.iveggyâr." 

Az âsvânyvfzkutatas kapcsân es ennek 
keretein beli.ii a kâszoni vizek legalaposabb is
meroje, Dr. BANY AI J ânos kitart6 munkâssâga 
jelzi a tovabbi irânyvonalat 1927-tol 1972-ben 
bekăvetkezett elhunytâig. 6 az, aki felkutatja 
borvfztelepeink legrejtettebb forrasait szamtalan 
vegyelemzest vegezve. Munkaja eredmenyekent 
sziikebb hazânk terkepen egyre sokasodnak az 
apr6, forrast jelzo, fekete pontok. Csoportositot
ta, rendszerezte, osztâlyozta a borvizfelesegeket, 
râmutatott ezek minosege es az oket letrehoz6 
anyakozet kăzotti szoros osszefi.iggesekre. 
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Az elmult harminc evben szamos intez
meny munkakăzăssege tanulmanyozta Hargita
megye asvanyviztelepeit, melyek kăzi.il a legsza
mottevobbek voltak: az ISPIF, az IGP, az IGF es 
a helyi IPEG. 

1989 6ta az asvânyvizkutatas stagnal. 

III. A borvizpalackoz6k 
es a gy6gyfiird61c tortenete 

A. A legelso palackoz6 :illomâst a 
Repât-patak vOlgyfejeben epitettek. 

A repati forrasra BALASY SIMON J6-
zsef kâszoni nabab, szekely kiralybir6k ivadeka, 
a teri.ilet tulajdonosa figyelt fel, es a mult szazad 
nyolcva:nas eveiben megkezdte ipari hasznosita
sat. 

Egeszen biztos adatunk 1888-t61 kezdo
doen van, amikor egy GYORGY J6zsef nev(i 
berlo „nem csak ujra foglaltatta , hanem teto ala is 
hozatta a repati forrast" es az akkor legkorsze
r(fbbnek szamit6 „CZERNICKI-fele magat61 
mi.ikodo tolto kesziilekkel latta el" -irja VITOS 
M6zes a Csikmegyei Fiizetek 1894-es kiadasa
ban a 346-347 . oldalon. 

A repati forras akkori hozama 2000 1/24 
6ra volt, ami 0,02 l/sec-nak felel meg. 

A Kaszonimpertol masfel 6ra jarasra le
va borvizkut vegyi osszetetelet Dr. LENGYEL 
Bela hatarozta meg elsokent. Megallapitotta, 
hogy az „alkali-savanyuviz" (lugos vegyhatas) 
kitlino gy6gyszere a ki.iltinfele gyomorbantal
maknak es nehany hurutos-hlileses megbetege
desnek. A nagyon hideg, csupân 7,4°C-os as
vanyviz sok szabad szendioxidot, natrium, kali
um, lftiumbikarbonatot , vas-, mangan-, kalcium-, 
natrium-kloridot, natriumjodidot, aluminiumhid
roxidot, sziliciumoxidot es ami ritkân fordul elo: 
stronciumbikarbonatot es stronciumszulfatot tar
talmaz. 

Nem csoda, hogy Dr. PURJESZ Zsig
mond, kolozsvari orvos, aki az 1800-as evek ve
gen elismert szaktekintely, igy irt: 

„Alulirott bizonyitom, hogy a repati sa
vanyuvizet a nyalkahartyak hurutos bantalmai el-

len - ismetelve j6 sikerrel alkalmaztam." (VITOS 
M„ Csikmegyei Fi.izetek · 1894) 

A marosvasarhelyi Kereskedelmi es 
Iparkamara 1892. evi jelentesebol kitlinik, hogy 
590.000 felliteres palackot forgalmaztak, amely
bol a Regatba 180.000 palackot, Becsbe 1500-at, 
es Berlinbe 450 darabot szallitottak. VITOS M. 
tovabba arr61 is tud6sit a Csikmegyei Fiizetek 
1894-es evfolyamanak 346-349. oldalain, hogy 
Dr. HANK6 velemenye nem ez volt a termeles 
val6di volumenerol, hanem „„ .mintegy 700.000 
felliteres palack, amit Erdelyben es a Regatban 
hoztak forgalomba„ ." A budapesti piacra csak 
1894-ben jut el igen kis mennyisegben. 

VITOS M. felsorolja GYORGY J6zsef 
berlo kereskedelmi utvonalânak fontosabb rakta
rait is , ezek: Kolozsvar, Brass6, Segesvar, Nagy
Szeben, Gyulafehervar es Deva. 

A repati palackozott asvanyviz minose
get tekintve batran allta a versenyt a vichy-i viz
zel, meg a mas fajta , akkoriban divatos import 
asvânyvizekkel. A kolozsvari piacon i.ivegestol 
12 koronaert, iiveg nelkiil, azaz csereiivegert 8 
koronaert arultak. (VITOS M.) 

Kovetkezeskeppen a borviz koltseges el
vezeti cikk volt ' 

1890-ben a Csiki Lapok reklamujdonsa
gai kozott a repati viz is szerepel: 

„A repari egvenyes savanyu viz - a mo
narchia legszensavdusabb es legtisztabb egve
nyes savanyuvizei koze tartozik." 

A repati borviz nemcsak itthon, Csikban 
vivott ki megerdemelt elismerest, hanem olyan 
hirneves tud6sok, mint Dr. HANK6 Vilmos is 
nagyra ertekeltek, aki az 1893-ban megrendezett 
III. Magyar Balneol6giai Congresszuson fgy nyi
latkozik: 

,„ .. Kar, hogy a nagy utanajarâssal , a vi
Iaghfrli giesshi.ibli m6djara kezelt repăti-vfz pa
ratlan vizebol nem jut a f6varos Iak6inak .. . " 

A „MIL YEN Asv ANYVIZET 
IGYUNK" cimli fiizeteben a repati borviz igazi 
sz6sz616javă valik: .„ .. a kaszonimperi repati 
savanyuviz a j6k kozbtt is a legjobbak koze tar
tozik . .. " 



Az elso vilâghâbon1 vegen a BALASY -
az tirtiktistik felosztottâk es eladtâk. A 

palackoz6t a kâszonimperi ktizbirtokossâg 
ta meg, es adta berbe 1922-ben, TEIEL 
brass6i szâsz kereskedonek, aki Ausztri
emetorszâgban es Magyarorszagon for

'73na a borviz nagy reszet. 
TEIEL a repali viz tengeri szallitasaval is 

' etezett. A Gala\i-ig szekeren fuvarozott, 
behaj6zott asvanyviz elso tengeri utjân si
n vizsgăzott. SZOKE J6zsef, a falu multjâ-

alapos ismeroje, igy emlekezik: „ ... Az âs-
. kitunoen âllta a pr6bât, minosege es 
vtartalma valtozatlan maradt....". Azt 
an, hogy Isztambulba, vagy valamely gti

-.. kiktitObe szăllitottăk a repăli borvizet, nem 
pontosan megmondani. 

A tengeri szăllftăs folytatasâr61 nincs tu
..Dnâsunk. 

A repăli ttiltoâllomast l 936-t61 1944-ig 
TOROK Andor kezdivâsarhelyi borkereskedo 

- !te. A habaru idejen egy ti'.fzvesz alkalmâval 
cinden ttinkrement. 

Az imperi ki:izbirtokossăg 1944-ben 
sz6KE J6zsefnek adja berbe a borviz berletet. 6 
ZI., aki megegyszer felvirăgoztatja a borvizpalac

zâst, egesz kis teleptilest epitve a front hagyta 
romokon. 

A ttiltode epi.ilete mellett nemsokâra 
megjelent egy 6 szobâs, 12 âgyas vendegfogad6, 
egy kObol epitett munkăslakăs es mosoda. 

A technol6giai folyamat igen egyszeri'.f 
volt. A ttiltesre ki.iltinleges „szolofi.irttis" iivege
ket hasznăltak . Tisztftasuk kezi mosăssal, vitrio
los melegvizzel ttirtent. Ipari viznek, mosăs-tibli

tesre a Repat-patak vizet hasznâltak, amelyet ka
zânokban forr6sitottak fel. 

A borvizforrast koki:ipiibe fogJaltak, es 
iivegharanggal fedtek le, amelyb6J gumicsăvăn 
csordogălt az asvănyviz. A palackokat a gumicso 
ala tartottâk, es amikor megteltek, fOtt 
parafadug6val dugaszoltak. Ezek mindegyiken, 
beegetve, a repăli pecset diszelgett. Uţâna cfm
keztek es forgalmaztak. 

Kezdivâsărhelyre, Brass6ba, Csikszere
dâba gepkocsival es szekerekkel fuvaroztak. 

BOD6 Denes es SIMON Pal voltak a legttibbet 
szâllft6 fuvarosok. 

1948-ban, az âllamositâskor megvonjak 
SZOKE J6zseft61 a berleli engedelyt. 

1948-t611956-ig a kezdivâsârhelyi „GA
BOR ARON" helyi ipari kisvâllalat adminiszt
râlja a repâli asvanyvizpalackoz6t. 

1956-ban a csiki helyi ipari văllalat - az 
I.R.E.M. - (Întreprinderea Regională Extractivă 
şi Metalo-chimică) ki:itelekebe helyeztek at, 
melynek vezetosege rtividesen felszamolja, azzal 
az indokkal, hogy a tulsăgosan felreeso borviz 
szâllftâsât, ki.iltintisen telen, nehez lebonyolitani. 
l 956-t61 a ttiltode nem i.izemel. 

B. A mâsodik palackoz6âllomâs, a 
„Kâszon Gyongye" 

A mostani „Kaszon-gytinye" palackoz6 
teri.ilete, hasonl6an a repăli birtokreszhez, szinten 
a nemes BALASY-csalăd tulajdonăt kepezte, itt 
hamarabb jelent meg az elso szabadfi.irdo, mint 
maga a ttiltoăllomâs . A fi.irdo letesiteserol nin
csenek pontos adataink. A kăszoniak emlekezete 
szerint azonban a fi.irdo măr 1848 elott ismert. A 
kis telepen ebben az idoben 4-5 tilti:izofi.ilket 
âcsoltak, fenyofâb61. (VITOS M.) 

A kortârs VITOS M6zes feljegyzeseib61 
(1894) kiti'.fnik, hogy „ ... Ma Kăszon legfObb ne
vezetesseget a jakabfalvi fi.irdo kepezi. . . A Bor
patak vtilgyeben, a falut61 (Kâszonjakabfalva) 
1/2 6ra jârâsnyira virăgz6 fi.irdotelep letesi.ilt. .. " 
Tulajdonosa BALASY Lajos, aki „szâllâsokat", 
„etkezdet" es kesObb, 1890-ben „ttiltohâzat" is 
epftett. 

A fi.irdon nem voltak „fenyes termek", de 
a „szâllăsok ki.iltinbtizo hazai vârosok, falvak ne
veire voltak elkeresztelve, ugymint: Vasârhely, 
Kanta, Kezdivăsarhely, stb." 

A „gărvelyk6r" elleni fiirdokura szabad
teri, fagerendakkal belelt medenceben ttirtent. 

A telep ktizpontja a „Fo forrâs", ezt pa
lackozâsra is hasznâltâk (ma az 1-es forrâs). Ez 
„egy ftivenykosziklab61 (= homokko) minden 
harmadik percben megujul6 erosebb rohammal 
sztikellt fel" (VITOS M.), tehât artezi jellegu 
volt. 



A tO!tOde 1892-es evi forgalma 450.000 
darab felliteres palack. Dvegenkent 4-5 koronâ
ert ârusitottak. 

A h1gos vegyhatasu borvizet, mely a sa
vanyu Ktikti!U5-menti borokat is edeskes-aszu
fztlre vâltoztatta, „igen kedveltek ugy a 
Regâtban, mint Erdelyben". Ktilănosen Hârom
szek-varmegyebe szâllftottak sokat. A legna
gyobb borvfzlerakatokat Kezdivâsârhelyen es 
Brass6ban rendeztek be. 

A Bor-patak volgyeben a Fo-forrâson kf
vtil meg hârom mâsik forrâst ismertek: a 
„Borvizkutat", a „Szemvizet", es a „Felso-for
râst" (most a 2-es,3-as,4-es forrâsok). 

Ugyancsak a Bor-patak menten, a „Bor
fO-erdOben" BALASY SIMON J6zsef 
BALASY Lajos rokona - egy otodik forrâst is 
felfedezett, amelyet kizâr6lag palackozâsra hasz
nâltak. 1892-es evi forgalma 200.000 felliteres 
palack. Errol a toltoderol nincsenek tovabbi ada-
taink. · 

A kaszonjakabfalvi fiirdotelep, majd bor
vizpalackoz6 forrasait olyan hfrneves vegyeszek 
elemeztek, mint: Dr. MOLNAR Janos es Dr. 
HANK6 Vilmos. (Lâsd a „Kutatastărtenet c. fe
jezetet) 

Dr. MOLNAR Janos nemcsak a fObb âs
vanyi-osszetevok reszaranyât hatârozta meg, ha
nem ktilfcildrol importâlt asvanyvizek minosege
vel is osszehasonlitotta ezeket. 

„ .. . a kaszoni viz (F61cut) j6dtartalma: 
0,0100, a hirneves luhatschoniczie: 0,0074, a 
kreuznschie: 0,0100 gr." 

„ ... a giesshtibli vizben a natriumbikarbo
nat mennyisege 1,192 gr. . . a Fo-kut vizeben a 
natriumbikarbonat mennyisege 1,6332 gr" 

„ .. . a Borvizkut vize vasas ~avanyuviz. 

Osszetetelere nezve legkozelebb all a spasi 
„Souveniere" - a hazaiak koztil a lubl6i „Amalia" 
vizehez .. . " 

A jakabfalvi ftirdotelep asvânyvizeinek 
gazdag natriumbikarbonât-, szabad szensav- es 
j6dtartalma hatasos gy6gyszere volt a „skro
ful6zusos" megbetegedeseknek. 

A BALASY Lajos alta! letesitett palac
koz6t a szâzadfordul6n BART ALIS Agost es 
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BOLDIZSAR Lajos vasarolta meg. Egeszen biz
tosan nem tudjuk, mikor adtak a palackozott as
vanyviznek a „Salutaris" nevet, de annyi bizo
nyos, hogy BALASY Lajos orokosei mar igy ne
veztek egy 1920 kOrtil nyomtatott cirnke tanusâ
ga szerint. 

Bartalisek az elso vilaghâboru utiin tul
adtak a borviztoltOden. Az uj berlo 1922 es 194.4 
kozott APOR Lâsz16 zalâni (Kovăszna megye) 
gazdâlkod6. (Nincs atyafisâgban a torjai nemes 
APORokkal.) 

Kâszon oregjei (KAZA TSA Y Matild es 
SZ6KE J6zsef) meg emlekeztek ra, hogy a „tol
tOlâny" APOR felesege volt ! Ugyanis a szoka
sos m6dszer a ,,kezi toltes" volt, minden ktilono
sebb gepi felszereles nelktil. APOR „feherlovas 
szekerrel" hordta a parafadug6val dugaszolt bor
vizet a megrendelOknek, f61cent a hăromszeki 
vargavărosba, Kezdivâsărhelyre. Kesobb nem 
volt sztikseg ra, hogy a tulajdonos maga fogjon 
be. Fuvarosokat szerzodtetett a falub61, mint: a 
JANOS! testvereket, ISTVAN Ferit, DOMBI 
Lâszl6t es a BACS csaladot. 

Ahogy APOR gazdagodni kezdett, a 
tăltode melle 12 kabinos melegftirdot is epitte
tett. A ftirdohâz emeletet 15 x 20 = 300 negyzet
meteres balteremme alakftotta, mindket vegeben 
egy-egy biifevel. 

A melegitett borvizet a kâdas fiirdozes
hez ktilon kazânhâz szolgâltatta. APOR nem fe
ledkezett mega strandolăs kedveloirol sem. Kita
taroztatta a BALASY ekt61 orokolt fiirdomeden
cet, es nyolc OltozOkabint âllittatott melleje. Ha
marosan sor keriilt negy szemelyzeti lakăs epite
sere, ugyanis a ftirdotelepet es a toltodet 25 sze
mely szolgalta ki. 

Az 1930-as evekben mar helyi ăramfor
răs szolgaltatta a villanyvilăgitâst, es a toltesi 
technol6gia is vâltozott: bevezettek a szalagrend
szertl iivegmosast. 

A BALASYakt61 maradt egy emeletes, 
25 szobăs fahaz. Ez amolyan kisebb szalloda volt. 
Mellette APOR a sajât kObOI eptilt rezidenciajat 
rendezte be, ennek pinceje garazskent szolgalt. 

A fiirdoteleprol hosszu, fasorral szege
lyezett setâny vezeteu a veresszeki telep fele. A 



- yofaligetben kecskelabu faasztalok es padok 
a kirăndul6kat. A Iovaskocsik, szekerek 
a fedett szineket epitettek, most talan par-

6helynek neveznenk Oket. 
A nyari fiirdoidenyben nem egy kocsma

es lacikonyhâs kikolttizott a jakabfalvi fiirdo
epre. 

A „Salutaris" vagy „Kaszon Gyonye" 
oeven forgalmazott asvănyviz igen erdekes m6-
don tort bea piacra. Az egykori „marketing"-rol 
maradt fenn a kovetkezo anekdota-izu tortenet. 
APOR, az ujdonsiilt es nem rnindennapi iizleti 
erzekkel megaldott tulajdonos, a lehetO legelo
nyosebben igyekezett tuladni a j6 minosegu de 
- meretlen termeken. Nem sajnalta melyen a zse
bebe nyulni, hiszen a befektetes ugyis busâsan 
megteriilt. Budapesten - rnivel igen gyakran utaz
gatott oda - alkalmazott nehâny munkanelkiili fi
atalt, akiknek nem volt mas feladatuk, mint eljat
szani a gazdag, gondtalan polgar-ifjonc szerepet. 
fgy hat a kor legujabb divatja szerint oltozkodott 
„uracsok" a legel6'kel0bb ettermeket latogattăk 
sorba, es a kiad6s menii elfogyasztăsa utăn 

Salutaris borvizet kertek. A pincerek, sot neha a 
vendeglostik maguk is zavartan vallottăk be, 
hogy ezt a fajta asvanyvizet nem ismerik. A fize
tovendeg rtigttin felvilagositotta, hogy az egy 
„fenomen" es hogy „mar rninden valamire-va16 
etteremben kaphat6"! Ktizben azt is az erdekel
tek tudtăra adtăk, honnan lehet beszerezni az er
tekes nedfft. Es mit tesz a konkurencia ? A rende
lesek megindultak APOR fele. fgy terjedt el egy
re jobban a Salutaris vfz, nemcsak Budapesten, 
hanem meg Becsben is. (SZUSZER NAGY An
dor banyamernok ktizlese) 

A hâboru utani borvfztermeles 1934-ben 
erte el teljes viragzasat, arnikor naponta 4000 I 
asvanyvizet palackoztak. 

Az 1944-48-as idoszakban a ttiltodet 
LĂSZL6 Istvan berelte. A hâboru idejen az at
vonul6 front majdnem mindent lerombolt. A 
mostani ttiltoallomas vegenel meg ma is latsza
nak a melegfiirdo romos alapjai. A szemelyzeti 
lakasok meg allnak, de a hfres fenyosetăny el
tffnt. 

Az allamosftăs utăn a kezdivasârhelyi 
„GĂBOR Aron" helyiipari vallalat gyarnkodott a 
ttiltes felett. Egyetlen kezidugaszol6val indu! a 
termeles. A dugaszol6gep kesobb a csfkszeredai 
muzeum tulajdonaba keriil 

1956-ban a palackoz6t a csfkszeredai 
„November 7" vallalathoz csatoljăk. Ekkor sza
moljak fel a melegfiirdot. 

A sorozatos atszervezesek ktivetkezteben 
a „November 7" helyi ipari vallalat IREM, 
IREMC, IJEMC es DIL-le lett. 1970-ig a kaszoni 
borvizpalackoz6 az IJEMC-hez tartozik. Az 
1970 es 1973 ktiztitti idoszakben egy mâsik helyi 
ipari vallalat, a borszeki „APEMIN" adrniniszt
ralja. 

1972-ben a bukaresti ISPIF kutat6intezet 
dolgozik a Bor-patak ktirnyeken. 

A munkâlatokat a borszeki APEMIN 
rendeli meg. A kutatăs programja: felmerni az 
tisszes szamottevo borvfzforras hozamat, megal
lapftani minosegi jellemzoit es tisztăzni a telep 
geol6giai viszonyait. Ennek erdekeben ttibb fu
rast kellett volna elvegezni, de csak egyetlen 
szondâra telt a kiutalt penztisszegbol. A kutatasi 
programat vegrehajtottăk ugyan, mert a hozam
mereseket, a vegyelemzeseket elvegeztek, de a 
palackoz6 korszerusitesere nem keriilt sor. Egy 
ttibb rnilli6 literes kapacitasu i.izem bemhâzâsi 
ktiltsegeit nem lehetett egyetlen szonda eredme
nyeire alapozni. 

1973 mâjusât61 1977 szeptembereig az 
APEMINt a megyei helyi ipari vallalathoz (IJIL) 
csatoljak, de a kaszoni palackoz6t 1974-ben ât
helyezik a csfkzstigtidi mezogazdasagi farm 
(Ferma Agricolă Jigodin) keretebe, amelyet ki
mondottan a megyei partapparatus adminisztrâlt. 
A ttiltode tovabb i.izemelt kisebb-nagyobb meg
szakităsokkal, legut6bb a kaszoni polgârmesteri 
hivatalhoz tartozott. A rendszervaltas utăn bezâr
tăk. 

C. A „Borâmyeki Balâs-forrâs" 
A mostani Veresszeki-Pan borviztelep 

megfeleloje. Jakabfalvât61 DK-re, 6 km tăvol

sagra talâlhat6. 



A mult szazad vegen rolajdonosa 
BALĂSY SIMON J6zsef. 

Ez a hely is hamar lato.gatott ftirdotelep
pe valt. 

A „Borarnyeki" forrasok kiaknazasa ko
zos, „csaladi vallalkozas" lehetett, mivel a tarstu
lajdonos BALĂSY Lajos 1891-ben a meglev6 50 
szobas szalloda-fiird6 melle meg egy „csinos la
k6hâzat" is epittetett .! (VITOS M.) Harom ev 
multan, 1894-ben mar all az iizemkepes palacko
z6 is, melynek vizet Dr. LENGYEL Bela vegye
lemezte es femjelezte a piac reszere legelsokent. 

Ennek a palackoz6nak evi termelesi ho
zama nem ismert, de tanulsagos adatkent szolgal
hat, ha megemlitem, hogy a gy6gyulast nem osz
togattak ingyen, ugyanis egy melegfiirdo 50 ko
ronaba keriilt, mig egy hideg-fiirdozes „csak" 12 
koronat ert. (VITOS M.) 

A rendelkezesiinkre all6 forrasmunkak, 
dokumentumok koziil igen ertekes feljegyzese
ket talalunk BALĂSY SIMON J6zsef Borarnye
ki savanyuviz-tulajdonos es -kezelo sajatkezu, 
keziratos konyvviteli napl6jaban, melyet folya
matosan vezetett 1892-tol 1897-ig. A napl6 ma a 
<:;siki Szekely Muzeumban talalhat6. 

A kezirat az alkalmazottak: fuvarosok, 
kubikosok es mas munkasok nevsoraval kezd6-
dik. f gy jutott rodomasunkra, hogy egy ketkezi 
munkas 4 napi bere 2 forint 80 krajcar volt. 
Ugyanakkor egy munkavezeto „3 napi munkave
zetesert" 12 forintot kapott. 

A leggyakrabban el6fordul6 nevek az al
land6 vasarl6kra es a f6 kereskedehni iitvonalak
ra is ravilagitanak. 

Ezek a kovetkezo szemelyek voltak: 
-Brass6b61 WECHSELBERGER J6zsef 
-Budapestrol Dr. RESCA Pal 
-Csikszeredab61 Dr. BOCSKOR Bela, 

ANTAL J6zsef, TAMAS J6zsef, HAJN6D Bela 
-Csikszentkiralyr61 BALĂZS Benjamin, 

aki a lerakat raktarosa is volt egyben 
-Eresztevenyr61 (ma Maksa kozseghez 

tartozik) CSISZER Bela 
-Gelencerol OPRA J6zsef 
-HARAJR6L a tanit6 (igy, nev nelkiil !) 
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-Kezdivasarhelyrol SZASZ Denes , 
HRINTZ Kino, FENIG Vaszi, KAZATSAI lg
nac, Vidor es Istvan, KOZMA Gyorgy, LĂSZL6 
Zoltan, aki nemcsak kereskedo, hanem raktarnok 
is egy szemelyben 

-Maksar61 HAMIGO M6ritz 
-Ozsdolar61 BENDE Gyorgy 
-Tolgyesrol FEHER Gyorgy es VERESS 

Lajos 
-Uzonb61 NEMETH Janos es KHĂN 

Daniel 
A borviztolto epitesi munkalatai nagy

reszt 1893 nyarara estek. 
A napl6 feljegyzeseibol feny deriil mind

arra a sok i.igyes-bajos dologra es utanajarasra, 
ami ilyenkor osszegyfil. 

BALĂSY s ~ J 6zsef kituno szervez6 lehe
tett, akinek mindenre kiterjedt a figyelme. Ugyei 
intezesevel nem szivesen bizott meg masokat, 
maga jart utanuk. 

fgy peldaul 1893. junius 16-an Ujtusna
dra megy kokopii-szegodni BETEG J6zsefhez es 
DARVAS Janoshoz. Eloleget 4 forintot fizetett -
mig a kopi.i „szegodott ara 30 forint" volt. 

SIMON Peter es KOSZTI KELEMEN 
Andras kaszonimperi lakosokkal julius 9-en kot 
adasveteli szerzodest a „Borfejeben lev6 birtok 
veteler61". Harom nap mulva mar 
Kezdivasarhelyen jar, aho! SUKET Mihâlyt61 es 
KAZATSA Y Vidort61 csorg6nak val6 „csovet es 
egyeb vasakat" rendel. 

Ugyanez ev julius 16-an ifj . KOSZTI G. 
Mihâly es NAGY Gy. Andras a ,,kokopiit kiszal
litottâk Borfejeben a helyszinre". A gyorsi.itemu 
munka hamarosan a vegere ert. JUiius 19-en a 
„kopiikovet betettek a forrasra", azaz kopiibe 
foglaltâk a borvizet. 

1893 novembereben egy SZAB6 Albert 
nevu szallit6t61 hiielben megvasarolja a dugaszo-
16gepet es „ a jovo 1894-ik ev Piinkosdnapig" 
kotelezi magat ennek kifizetesere. 

A palackozashoz szi.ikseges i.ivegeket a 
sepsibiikszadi iiveghutab61 szerzi be. 

Kozben az uj asvanyviz minosegenek a 
meghatarozasar61 sem feledkezik meg. Novem
ber 20-an levelet kiild Dr. LENGYEL Belahoz. 



gyeszprofesszor ot nap mulva megerkezik. 
"'1.ĂSY a fiât, Pâlt ktildi lovashint6val Kezdi
; - elyre „ a vonathoz Dr. LENGYEL Bela ur 

Aztân megkezdodik a hosszas kiizdelem 
izârusitâs j6vâhagyâsâert. 1894-ben tăbb-

- fol yamodik a m. kir. Beliigyminiszterium
felhasznalva Dr. GYORFFI Gyula orszag

_,._rulesi kepvise!O tâmogatasât is, akinek ajiindek
„1 lada 25-os" vizet ktildott a borarnyekib61. 
agyis egy lâdaba 25 iiveg fert el !) A kerelme-

- nem jârt eredmennyel. Kesen1en jegyzi fel 
94. junius 27-en, hogy „Visszaerkezett a Bel

. · szteriumb61 a visszautasit6 valasz az 
- zes iratokkal, s engedely nem adatott az 
arusitâsra". 

A kudarc nem tori le: hamar megtalâlja a 
kiutat. Masnap mar Kezdivasârhelyre utazik, Dr. 
~OLNAR Llszl6 iigyvedhez, „tanâcskozâs ve
gett". KesObb - julius 19-t!n (1894) Csik
Csat6szegbe (ma Csikszensimonhoz tartoz6 falu) 
lâtogat ,,INTZE lgnâtz urhoz tanâcskozâsert". Ez 
ut6bbi azt javasolja, hogy „ ... siirgonyozzenek a 
beliigyminisztemek, hogy honn van-e ? ... " Si.irgo
nyoztek ! Kezdivasârhelyrol ! A valasz az volt, 
hogy a beliigyminiszter Erdelyben van ! Tehât var
ni kellett, arnig visszater a fOvarosba, B udapestre. 

BAL4.SY, tiirelme fogytân, november 
21-en Dr. MOLNAR Lâszl6 iigyveddel ujabb 
„kerolevelet" irat, a a borârnyeki Balas-forras 
forgalmazasi engedelyeert. 

A 42.428-as szâmu „ârulhatâsi enge
delyt" a m. kir. beliigy csak 1895. majus 20-ân 
adja meg. 

A napl6b61 az is kideriil, hogy meg 1893-
ban viszaly kerekedik BALASY s. J6zsef es 
BALASY Lajos kozott, a ket egymâs mellett le
vo forras kitermeleseert. BALASY Lajos vitatha
t6nak minositi a BALASY SIMON J6zsef el
sobbseget a borarnyeki telepen, azt allitva, hogy 
elotte par h6nappal mar felfedezte az ·egyik for
rast ! (A dokumentumb61 nem lehet kideriteni, 
kire utal a vâdl6 B. Lajos.) Az viszont teny, hogy 
a ket forras osszekottetesben leven egymassal, 
egyformân viselkedett a mesterseges beavatko
zâs hatâsara - nevezetesen a kitermelesre. 

Az egyik forras intenziv kitermelese be
folyasolhatta a szomszedsâgaban levo masik for
ras hozamat is. fgy BALĂSY Lajos joggal ag
g6dhatott, hogy egy szep napon viz nelktil marad 
virâgz6 fiirdotelepe ! Ezert sietett vedteriiletet 
megallapittatni a tulajdon~ban levo forrâs kor
nyezeteben, akarcsak a jakabfalvi Bor-pataki te
lep eseteben. 

Helyi szinten a pert Dr. BOCSKOR Bela 
csikszeredai iigyved bonyolitja le. Val6szinu, 
nem vezetett kedvezo eredmenyre a bir6sâgi 
dontes, es ezert BALASY S. J6zsef a fOvarosi 
legfelsObb torvenyszekhez, Dr. RESCA Pal i.igy
vedhez folyamodik. A feljegyzesekbol nem tunik 
ki, hogy kinek a javâra dontenek a legfelso tăr
venyszeken. Csupân annyit tudunk, hogy 1895-
ben a per nem volt meg lezârva. 

Val6szinu, a megromlott rokoni kapcso
latok a „csaladi vallalkozast" a szazadfordul6ra 
csodbe juttatjak. 

A borarnyeki telep igy keriil az elso ber-
10: BOLDIZSAR Lajos kezebe, aki 1920-ig, ât
veszelve az elso vilâghâborut, fenntartja es iize
melteti ugy a palackoz6t, mint a fiirdotelepet. 

Majd Dr. FOGOLYĂN Krist6f ormeny 
szarmazasu, sepsiszentgyorgyi orvos kovetke
zett, aki beton-alapu, teglaemeletes epiiletet hu
zatott az âltala „Pân"-nak nevezett forrâs fole. A 
tetszetos, kObol, teglab61 es fagerendab61 rakott 
eptilet K6S Karoly stilusât, keze nyomat orzi 
mind a mai napig! 

A tervezett szanat6riumot FOGOL Y ĂN 
doktor nem tudta befejezni a kedvezotlen hâbo
rus konjunktura kovetkezteben, de 1938-ig a 
toltode folyamatosan iizemelt. 

A veresszeki vizet „SAL V ATOR" neven 
hoztâk forgalomba. 

1938 es 1944 kozott a veresszeki palac
koz6 es fiirdotelep DA VID Dezso kezdivasârhe
lyi kereskedo kezebe keriil. 6 is megtartja a pia
con ismert Salvator nevet, de a forrast ujra ke
reszteli, most mar „Szent Gyorgy" forrasnak ne
vezik, es nem Pannak ! A FOGOL Y ĂN doktor 
alta! megkezdett epiiletet nem tudja befejezni. 

Az 1944-48-as idoszakban a tO!tes szi.ine
tel. 1948-ban a kezdivasârhelyi „GĂBOR Aron" 
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helyiipari vâllalat gyâmkodik a palackoz6telep fe
lett, es egeszen 1956-ig rendszeres termeles folyik. 

1956-ban Kezdi-rajont61 Csik-rajonhoz 
csatoljâk, de a „November 7" vâllalat, az uj gaz
da ezt is elpredâlja, nem talâlvân kifizetodonek a 
nehezen szâllfthat6 es târolhat6 borviz kitermele
set! 

Ezutân sokâig a helyiek jârnak ki a ve
resszeki borvizhez, es hordjâk haza, otthoni 
hasznâlatra, orvossâgnak. 

HOSSZU Ilona, kâszoni lakos, a borviz 
hâzhoz-szâllitâsâval foglalkozott, egesz 1973-ig, 
amikor a forrâs kornyeke, a felbehagyott szana
t6rium es a hozzâ vezeto ut olyan elhanyagolt âl
lapotba keri.ilt, hogy meg szekerrel is nehez volt 
megkozeliteni. f gy ez a szâllit6 is felhagyott a 
borvizfuvarozâssal. 

A most meg âll6 romos eplilet kozben a 
kollektivgazdasâg nyâri istâll6jânak szerepet is 
betoltătte, ami a forrâs teljes szennyezettsegehez 
vezeteu. 

1989 utân egy kâszoni vâllalkoz6, 
BOD6 Janos igyekezett rendbehozni, tatarozni a 
muzealis erteku szanat6riumot. A megkezdett 
munkâlatok azonban abbamaradtak megfelelo 
t61<e hianyaban. 

A veresszeki forrast kitakaritottâk, ujra
foglaltâk es lefOdtek. A borviz vekony csovon 
csordogal. 

D. A negyedik fontosabb âsvânyvizte-
lep a „Feherkoi" .. 

Kâszonfeltiz kozeleben, 4·km tavolsagra 
a falu eszaki hatârat61. Mivel a kozsegi kaszâl6 
teri.ileten tobb forras jelent meg, ezek a faluko
zosseg tulajdonât kepeztek. 

A kaszonfeltizi kozsegi tanacs keresere 
Dr. LENGYEL Bela vegezte el a toltesi engedely 
elnyeresehez szi.ikseges vegyelemzeseket. 

A f61<ut a „Szent Istvan" nevet viselte. 
Szensavas, nâtriumos, magneziumos, j6dos. Va
sas vfz, amelynek szabad szendioxid tartalma 
igen nagy, âllapitotta meg 1892-ben a hirneves 
szakerto. Hozama 1 l/s. 

Pontosan nem lehet tudni, melyik evben 
kezdtek palackozni, de VITOS M6zes leirasâb61 
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ismert, hogy a „FeherkOi" palackoz6 berloje 
„1893-ban elhalalozott", es ekkor a falukozosseg 
6 evre ujb61 berbe vette a telepet. 

, Kozben Kaszonaltiz is igenyt tartott a 
birtokjogra. Ebbol rengeteg bonyodalom szârma
zott, es meg most is fel-fellangol a vita a juss fe
lett. 

A Feherkoi f6forras mellett, azzal âtel
lenben, a patak jobb oldalân egy eros kenes „sze
jke" forrâs talâlhat6. Vize szi.irkesfeher csapa
dekt61 zavaros. 

A szâzadfordul6n sok reumâs es csonttu
berkul6zisos beteg tâvozott innen gy6gyultan, 
annak ellenere, hogy a j61 bevalt gy6gym6d igen 
kezdetleges volt. 

Dr. WEISZ M6rne - sz. KAZATSA y 
Matild (maga îs szemtanuja ilyen szerencses ese
teknek) igy meselt: ,„ .. 6riâsi szapul6kâdakat 
toltottek meg szejke vizzel, s aztân sur(f âgu vas
villâval ti.izes koveket dobaltak a dezsâkba, hogy 
a fiirdo kellemesen meleg legyen„ ." Aki ezt ket 
h6napig rendszeresen ismetelte, az gy6gyultan 
mehetett haza. Az i.idi.il61< termeszetesen a tele
pen laktak, aho! 3-4 vendeghaz âllt rendelkeze
si.ikre. 

A hajdani tăltohâz istâll6val, raktârral, 
siitohazzal es mas mellekepi.iletekkel egyiitt reg 
megsemmisi.ilt. Val6szinu, a Feherkoi toltode 
sorsa is ugyanolyan viharos volt, mint hozzâ ha
sonl6 tarsaie. lgen gyakran cserelt gazdat. 1940 
es 1944 kozott TOROK Andor berelte es „Feher
koi borviz" cimen forgalmazta . 

1948-ban a kozsegi tanacs elarverezi az 
epi.iletet, melyet rogtăn lebontanak ! 

Annak ellenere, hogy a feherkoi telepet 
teljesen felszâmoltâk, tovâbbra is a kâszoniak 
kedvenc pihenohelye maradt. 

Ezt bizonyitja az a teny, hogy 1977 oszen 
sor keri.il a kut kitakaritasâra es higieniai .kori.il
menyeinek helyreâllftâsâra. SZOKE J6zsef es 
PALL Imre kezdemenyezesere kalâkât szervez
nek, es tetot huznak a forrâs fOle. 

Az elmondottakb61 kit(fnik, hogy Kaszon 
videke hirnevet elsosorban vizeinek koszonheti, 
es dacâra annak, hogy az ut6bbi huszonot evben 
uj nevek jelentek meg a borvizpiacon, mint: a 



· - vagy a csikszentkiralyi „Hargita Gyon
- - - melyekilek tbbb milli6 literes termelese 

11 az alig mfilcodo kaszoni toltode kapacita
::ill>rpill, balneol6giai es turisztikai jelentosege 
= mindig szâmottevo. Ez pedig olyan, maga
nnalkoz6 helyzet, amelyet figyelmen kivlil 
ni konnyelmtîseg. 

( 1979-1992) 
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Brass6 
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Date privind istoria cercetării 
şi valorificării apelor minerale 
din Bazinul Caşin 
(Rezumat) 

Lucrarea parcurge istoria izvoarelor de 
apă minerală mai cunoscute din Bazinul Caşin, 

începând cu relatarea lui Lucas WAGNER, din 
1773, până în zilele noastre. Staţia de îmbuteliere 
din v. Repat, de lângă lrnper, a funcţionat între 
1888 şi 1956, Salutaris (Perla Caşinului de mai 
târziu) de lângă Iacobeni între 1890 şi 1990, cel 
din p. Borarnyek (Izvorul Balas, denumit ulterior 
şi Veresszeki, Pan, Szent Gyorgy), de asemenea 
de lângă Iacobeni, între 1894 şi 1956. Apa 
izvorului Feherkoi de lângă Plăieşii de Sus, co
mercializată sub numele Salvator, a fost 
exploatată deja înainte de 1893 şi cel puţin până 
în 1944. Pe lângă toate cele patru staţii de 
îmbuteliere se cunoaşte şi existenţa unor mici 
staţiuni balneare. Dezvoltarea staţiunilor de la 
sfârşitul secolului trecut se leagă de numele fam
iliei BALASY, ulterior de numele unor antre-
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prenori ca Lajos BOLDIZSAR sau Agost BAR
TALIS. Trebuie să mai amintim numele lui 
Laszl6 APOR din Zălan, al lui dr. Krist6f 
FOGOL Y AN din Sf. Gheorghe, al lui Andor 
TOROK mai târziu, respectiv al lui J6zsef 
SZ6KE, după al doilea război mondial. 

Data Concerning the History of 
Research and lndustry: the 
Use of Mineral Waters in the 
Kaszon (Caşin) Basin 
(Abstract) 

The author makes a brief presentation of 
some well-known mineral water springs and 
their historical survey, starting with the data 
mentioned by Lucas WAGNER in 1773 up to 
our days. The bottling centre near Kaszonimper 
(lmper) functioned between ·1 888 and 1956, the 
one called Salutaris near Kâszonjakabfalva 
(Iacobeni), later on Kaszon Gyăngye between 
1890 and 1990, the bottling-line near the Balas
spring between 1894-1956. The mineral water of 
the spring Feherk5i near Kaszonfeltiz (Plăieşii de 
Sus) known under the name of Salvator, which 
was bottled since before 1893 and at least up to 
1944. Ali the four bottling centres had cure-baths 
next to them. The development of the places was 
connected up to the end of the past century to the 
names of the family BALASY, then to those of 
Lajos BOLDIZSAR and Agost BARTALIS. 
Uszl6 APOR of Zalan, dr. Krist6f FOGOLY AN 
of Sepsiszentgyărgy, Andor TOROK and after 
the 2nd World War J6zsef SZ6KE - are names 
which should also be mentioned. They played an 
important part in the bottling indust']' and the 
functioning of the cure places. 



I. âbra Piros-feher szfnezetO' reklămplakât, 1944-1948 
(Csfki Szekely Muzeum) 

2. ăbra Falapra festett, szines repăli reklămtabla a 
szâzadfordul6r61 (60x80 cm, Csfki Szekely Muzeum) 

3. âbra A jakabfalvi forrdS (ma a „Kaszon Gyongye" 
palackoz6) borvizesiiveg cimkeje, 1900-1918 

4. ăbra A „Kâszon Gyongye" fomis borvizesiiveg
cimkeje, 1920-1940 

5. âbra Repăli borvizesilveg-cimke, 1944-1948, 
SZ6KE J6zsef berlete idejen, piros-feher szinezes 

6. abra A veressszeki „Salvator" forras 
cimkeje, 1948-1956, zăld-sarga-fekete 
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7. abra A Kaszon vizgyajtl5medenceje a borviztelepekkel (V fi..RADI-GAAL-ZSIGMOND, Alcsfk 
es Kaszon, Kozlek. Dok. Kft., Bp., 1995 terkepe alapjan) I. Feherk15i forrasok. 2. Repati forrasok. 

3. Kaszon Gyongye-borviztolt15. 4. Veresszeki forrasok 




