A volt Háromszék vármegye ásványvizei
Irta: Dr. BÁNYAI JÁNOS

Jelen alkalommal egy kritikai összehasonlítás keretében óhajtom tisz
tázni egyelőre a volt Háromszék megye területén eddig ismert ásványvizes
forrásainknak az ügyét a rendelkezésre álló adatok alapján.
A nagyközönség a forgalomba hozott vagy a fürdésre használt vize
ken kívül alig tud ezekről valamit. Az irodalomban igen szórványosan ta
lálunk adatokat ezeken a közismert előfordulásokon kívül is, viszont igen
sok olyan falu van a volt megyében, amely nem szerepel a közismert borvizes
helyek között s hogy a határukban, vagy sokszor a községen belül is van
borvízforrás, vagy kút, arról sokszor még a falubeliek sem tudnak. Volt olyan
eset is, amikor maga a tulajdonos, telektulajdonos igyekezett titokban tar
tani, vagy egyenesen eltömni, megsemmisíteni, mert neki kellemetlen volt,
hogy a borvize miatt még a kapuját se csukhassa be, vagy ha kint volt a
határban, akkor meg a forrás környékét tapodták le s csináltak kárt ezzel.
Mivel a lakosság sokat nem törődött a forrásokkal, azért történik
meg, hogy szinte szemünk láttára források születnek, de egyben különböző
okok miatt források is tűnnek el.
Mivel az ásványvizes helyek igen fontosak a geológiai kutatások
szempontjából, ezért súlyt kell helyeznünk az eltűntek helyének is a pontos
térképezésére. Ezt megcsinálhatjuk a .források hátram aradt nyomai alap
ján, vagy pedig megbízható bemondások után, ahol a környék többi for
rásai megadják ahhoz amúgy is a valószínűséget.
A mostani számotvetést abból a szempontból is szeretném kihang
súlyozni, mert kísérlet akar lenni egy későbbi monografikus feldolgozás
hoz a kiegészítő adatok gyűjtésére.
Ugyanis kb. kétszáz évvel ezelőtt Mária Terézia rendelte el a Mo
narchia összes ásványvizes forrásának az összeírását s a falunként bekül
dött jegyzékek alapján Crantz J. állította össze az akkori állapotoknak
megfelelő jegyzéket. Hogy milyen lelkiismeretesen dolgoztak az őseink,
arra jellemző, hogy a jegyzékben sok olyan község szerepel, amelynek a
neve a későbbi irodalomban soha nem fordul elő. A helyszínen érdeklődve,
a lakosok általában semmit sem tudtak arról, hogy a falujuk határában
ásványvizes forrás volna. S mégis volt! A határnevek alapján, más helyen
az egyszerű pásztorembereknek minden bokor alját ismerő tudásuk veze
tett rá az alig-alig élő, vagy már megsemmisült forrásra, amelyet újból
életre lehetett kelteni.
Egy űyen összeírást, amelyet Mária Terézia annakidején elrendelt,
megpróbáltunk a háború előtt Csíkban. A mai nemzedékre igen szomorú
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fényt vet az összehasonlítás! Voltak olyan falvak, amelyek a régi leírásban
szerepeltek s tapasztalatból tudtam már, hogy megvoltak a források s a
hivatalosan beküldött jelentésekben mégsem szerepeltek.
Az ásványvizes források felkutatásához nagy türelem kell s ismerni
kell a kivallatáshoz a nép szókincsét s igen sokat, főként a határjáró em 
bereket kell kikérdezni s a helyszínen meggyőződni a tényleges helyzetről.
A hosszú időn át folyó adatgyűjtés volt az eredménye annak, hogy
alapul szolgálhatott 1941. évben az Erdélyi Fürdők Szövetségének az
„Orbán Balázs1* Borvízkutató Intézet felállítására Székelyudvarhelyen.
A .cél az volt, hogy az eddigi kataszterben összegyűjtött adatokat ki
egészítsük s az értékesítés szempontjából számbajöhető s még meg nem
vegyelemzett vizeket a kémikusok vegyék munkába, igy minden forrásra
az adatokat összegyűjtve, alapot szolgáltassunk a gyógyászati szempont
ból való feldolgozásra.
Három kémikus állott munkába s a helyszíni vizsgálatok megejtése
után, sajátkezűén vették a mintákat a laboratóriumi munkához.
Háromszékre már a munkálatok megkezdésénél is örvendetes ered
mény született. Amit a geológiai kutatás alapján megállapítottam a ko
vásznál sósízű — Selters-tipusú — vizekben, a gyógyászati szempontból
igen értékes arzént is sikerült kimutatni.
Egy ötéves tervre beállított program befejezését akadályozta meg a
háború, ami után Erdély többi részére került volna a sor.
A háború alatt az Intézet elveszítette a felszerelését s alig maradt
meg valami a feljegyzésekből, térképadatokból is.
Nehogy valamiképpen még ez is megsemmisüljön (magánháznál ve
szedelmes az ilyeneknek a tartása!), azért az eddigi ismereteink alapján
próbálom az ügynek jelenlegi képét összeállítani. Ott, ahol a források igen
sűrűn voltak egymás mellett, ott egyenesen a telekkönyvi kataszteri lapo
kat használtam fel. így voltak feldolgozva az ismertebb fürdőink, de még
azok az általában kevéssé ismert falvaink is, mint Hatolyka, Petöfalva,
Bodok, Oroszfalu. (Ezeknek, valamint Kovászna-Vajnafalva hasonló fel
dolgozását újból kell megejteni!)
Az ásványvizes helyeinknek a történelem folyamán felbukkant nevei
ről kell első sorban megemlékeznem, mielőtt a felsorolásba belekezdenénk.
A polyáni borvíz szerepel Mátyás királynak a moldvai hadjáratával
kapcsolatban, de hogy vannak még régibb adatok is, azt a helynevek össze
állítása alapján Bogáts Dénes közleményeiből tudjuk. Leíró munkában in
kább a torjai Büdös barlang szerepel az 1500-as évekből s Kézdi Polyánt
említi, a Székelyföld legrégibb leirója, Lakatos István, az 1600-as évek
végéről. 1767-ben Fridwaldszky J. (2.) Hatojkat és Polanyaeről beszél
(Kézdi Pólyán jelenleg Kézdiszentkereszt). Kibédi Máttyus István 1766ban a Nagy Batzoni Pisztrángosi meszes és az Uzonkai vasas borvizeket
ajánlja. Az egymásután sűrűn megjelenő leírásokban (magyarul, de fő
ként latinul és németül) mindjobban szaporodnak a borvizes helyek nevei.
Sőt, a XVII. század végén elemzéseket is közölnek le, amelyek a mostani
tájékoztató s típus megállapítására szolgáló munkálatoknak felelnek meg.
A földrajzi munkák sűrűn foglalkoznak az önálló Erdély leírásával s ér
dekes, hogy mindig van köztük különbség a felsorolt nevekben1.
1 Egy m onográfiában lehet majd szó ezeknek a részletes ismertetéséről!
Évkényv 7
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I. A RÉGI IRODALMI ADATOK KÖZÜL VEGYÜK A LEGTELJESEBBiNEK LÁTSZÓ CRANTZ-FÉLE MUNKÁBAN SZEREPLŐ ÁSVÁNYVIZES
KÖZSÉGEKET.
(A zárójelben közölt szám a hátul felsorolt irodalom sorszámozott
műre vonatkozik, amelyben az illető község vizének az elemzése megje
lent. Crantz azoknak a neveit is közli, akik az illető víznek a legelső vegyi
vagy gyógyászati ismertetői voltak.)
ÁRAPATAK (Máttyus István). A régi közigazgatási határok szerint
a mai Előpatakfürdőnek volt a régi elnevezése. Az egykori fürdőtelep az
utóbbi időkben Élőpatak néven külön községgé alakult. Megjegyzendő,
hogy a fürdő belterületén levő közismert forrásokon kívül igen sok telje
sen hasonló van az Élőpatak fejében, a Görgő csúcsa alatt.
HIDVÉG (Máttyus). A mai önálló Nyáraspatak község idetartozott
akkoriban, mint telep, mert ezen a részen van a .borvízforrás a Nyáras
patak déli ágának a fejében.
FARKASPATAKA (Chenot). Ez nem községnek, hanem a Bölön
község határában levő forrásnak volna a neve, mert azt tulajdonképp Far
kaslaki borvíznek nevezik, á fölötte levő csúcs elnevezése után.
NAGYBATZON (Máttyus). Nádasalja, Pisztrángos, Uzonka különkülön vannak említve, de mind Nagybacon község határába tartoznak.
Valamennyi a kárpáti homokkő területén ered. E forrásokon kívül még
több van a Súgó, Kígyós, Sós, Sötét patakokban. Ez utóbbiban kénes
édesvízű.
TELEGDI BATZON helynevet külön említi meg, de ez a vármegyék
rendezésével beolvadt Nagybaconba.
ALMÁS. Lehetne Homoródalmás is, mert annak a határában vannak
borvizes források. Mivel a sorrendben Crantz a szomszédos Kézdi szék
beliek között említi, így csak Kézdialmásról lehet szó. Itt csak a Lemhény
patakba beömlő VERES patak mellett levő édesvizü kénes forrás jöhet
számításba, amely közlekedésileg Lemhényhez esik közelebb s a katonai
térkép adatai szerint már ennek a községnek is tartozik a határába. Az
1900-as évek elején az akkori Szántó Károly jegyző betonmedencés für
dővé építette ki. Ennek a forrásnak a vize volt, amely az 1700-as évek
közepén e vidéken a kutatókat félrevezette a sűrű kéntejkiválástól fehérre
színezett vizével s ennek az alapján kerülhetett be az irodalomba a hi
ganynak az itteni előfordulása. (1. Székelység.)
BÉLAFALVA. Újabban a lakosság nem tud róla. Valószínűen a falu
alsó és a Kurtapatakra vivő utca utolsó házainak kútjaiban levő vasas íerakodású s már kihalófélben levő gyengén borvizes ízű kútakról lehet szó.
A falu fölött, a Sajkáta nevű helyen, egy eltűnőiéiben levő, a sárgás vasas
lerakódástól eliszapolt forrás van.
BODOK. A ma már egészen nagy irodalommal rendelkező s milliós
.palackszámot elért híres vízről Crantznak az a megjegyzése van, hogy
nagy ereje miatt semmi jelentősége nem lehet!
HATOLYKA. Borvizes falu. A falu közepén kis fürdőmedencéje is
volt. Ez a gyengén beszivárgott talajvízből táplálkozott s éppen a vízsze
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génysége miatt hagyták fel. Itt tulajdonkép erős széndioxidos gázömlésről
v.an szó, gázfürdőnek lehetne átalakítani.
KOVÁSZNA. A sok borvizes forrása és kútja miatt valóságos fürdő
várossá fejlődött. Már eddig is nagy irodalma van.
KÉZDISZENTLÉLEK. Crantz több forrásról tesz említést. Ma senki
sem tud arról, hogy a község határában borviz volna. Annyit sikerült
mégis megállapítani, hogy a Kászonpatakában, a Tóth-malom fölött, a víz
állandóan bugyborékol s mint a közeli lakosok mondják, alacsony vízállás
kor ez a rész szárazra kerül s akkor azt kissé körülássák s a borvizet
hordják. Régen Kiskászon község közigazgatásilag ide tartozott s nagyon
valószínűen ennek a falunak a felső végéhez közel eső köpüs borvíz s a
mellette levő borvizes medencéről lehet szó.
MÁLNÁS. A község határában több helyen van borviz s ezek közt
az a nagyobb csoport keltette a feltűnést és ez is szerepelt mindig az iro
dalomban, amelyek kihasználására a mai Málnás-fürdő alakult. De igen
sok forrás van a fürdőtől keletre lejövő Száldobos nevű patakban is. Ezen
a részen az Olt mindenütt bugyborékol a gázömlésektől.
NAGYAJTA. Ma senki sem tud arról, hogy a községben vagy a h a 
tárában általában véve borvízforrás volna. Nagy a valószínűsége annak,
hogy a Középajta határába tartozó ú. n. Dombos fürdőről van szó, amely
a Kakas patak egyik déli mellékvölgyében van, a Köröspatakra vezető me
gyei út alatt. Itt 3 forrás van egymásmellett, az egyiket primitív fürdőmedencévé építették ki. Igen kevés vizű, édesvízű kénhidrogénes forrásról
van szó.
PETÖFALVA. Hatolykához közel s ahhoz teljesen hasonló borvizes
falu. A község határa is tele van borvizes forrásokkal s a nyugati részén
kis- primitív fürdőmedencét is építettek s Fortyogó néven ismerik a vidé
ken. Itt találták az irodalomban „imecsfalvi múmia“ néven ismert leletet
is, a terasz homokjában, a falu déli részén, ahol száraz széndioxidos gáz
ömlések vannak. A száraz homok és a gáz okozta a múmiaképződést.
PÓLYÁN (Wagner). A legrégibb ismert borvizünk. A régi irodalom
ban polyáni néven említik, az újabb neve a községnek Kézdiszentkereszt,
Nemcsak a két egybefoglalt forrás borvizkútja van, hanem a szomszédok
kútjai is borvizesek. Ezenkívül a falutól északra, az erdőn, a Kecskehím
nevű patakban van egy különálló borvizforrása. A terület kárpáti homokkő.
SÁRFALVA. Borvízforrásról a faluban nem tudnak semmit. Azonban
sikerült kinyomozni, hogy a falutól délkeletre a határon, a Borzás nevű
helyen, egy 20 m átmérőjű helyen kopár folt van. Ez a pont beleesik abba
a törésvonalba, amely a torjai Büdös, Oroszfalva, Osdoía határában levő
borvizes pontokat összeköti.
SEPSISZENTGYÖRGY. A város belterületén most is megvan a ké
nes vizű Györgybíró-féle, egyszerű kádas, melegített fürdőberendezés.
Ehhez közel, már a Debren pataka medrében, a téglavető alatt, 2 borvíz
forrás van cementköpübe foglalva. A Szemerja nevű városrészben még egy
pár évtizeddel ezelőtt, a Bogáts-féle telken volt kénes kádfürdő, amely már
megszűnt. Az Élőpatak felé vezető úton az utolsó házak után egy betonfoglalású, bővizű kénes forrás van. A Nádaspataka mellett, fent az erdőn,
említenek borvizes forrást. A városhoz tartozik a külön név alatt szereplő
Sugásfürdo.
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SYGAS, igazában Sugásfürdő, amely, m ini előbb említettük, Sepsiszentgyörgy város határában fekszik, attól északra, kb. 8 km távolságra.
Kis fürdőtelep, a telepen levő forrásokon kívül, szerte az erdőben, több
íorrásos és gázömléses hely van. A terület alsó krétakárpáti homok
kőből áll.
! ff ljjg

2. kép. Élőpatak—Sugásfürdő borvízei.
1 = Mésztufa és vasokker lerakódások, 2 = Nagyobb mészk ötöm bök a kárpáti homok
kőterületen, 3 = Alsó kréta konglom erat. 4 = homokkő és pala. Szaggatott vonal =
antiklinalis tengely. A fekete pontok a borvízforrások. Kereszt CO2 = széndüoxidos
száraz gázömléses helyek.
Dr. Bányai János eredeti felvétele.

ZABOLA. A község lakosai általában semmit sem tudnak arról, hogy
a határukban ásványvizek fordulnának elő. Pedig az irodalomban a régi
országhatáron levő sósforrások (Putna, Murdan) sokszor szerepelnek a
petróleumkutatásokkal kapcsolatban. De a részletesebb utánajárással ki
tűnt, hogy a község alsó határában is vannak borvizek. A Zabola-fűrész
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telep vasúti állomás közelében a megszűnt fatelep kútja borvizes. Éppígy
a gróf Mikes-féle „Éva m ajoriban is 3 borvízes kút van. Egy borvizes
forrásokban gazdag hely került felszinre, amikor a határnak, Martonfalva
irányában, a Feketeügy mellett levő mocsaras rétet lecsapoltatta gróf
Mikes.
ZALÁNY. Tulajdonkép Zalán község, amelynek a sok borvize a ké
sőbbi irodalomban szóba sem kerül. Pedig a községben s közel a község
hez több helyen előforduló földes, vasas vizei igen alkalmassá tennék a
községnek fürdőteleppé való fejlesztését. A falutól délre, Szász István fő
mérnök erdejében, pedig kénesvizű források vannak. A terület az alsókrétakori homokkőves zónába tartozik. (Valamikor idetartozott az egykori üveg
huta-telepen alakult Zalánpatak, most önálló község, határában levő bor
vizes terület is.)
IMECSFALVA. üjabban nem tudnak semmit, hogy a falu határá
ban használatra alkalmas borvízforrás volna. A határnevek közt pedig
szerepel. A falu alatt, a Gelence patak kanyarulatának átvágása közben,
találtak egy borvízforrást, de az is eltűnt az áradások alkalmával.
II. A KÉSŐBBI IRODALOMBAN SZEREPLŐ HELYEK.
TORJAI BÜDÖS BARLANG. Eleinte Sombor pataki fürdők néven
említik (Zsombor pataka fejében, amely Bükszád község felé folyik le).
Az itt kialakult egyszerű építményű fürdőtelep Mikes-féle fürdők, néven
volt később ismeretes, de együtt volt a barlang alatt az egykor „Sósmező“nek nevezett réten, de már a torjai határban, a volt báró Apor-féle birtokon
levő másik teleppel. Együtt mindig, röviden Büdös néven említik. Mivel
a Hargita mentén ilyen „Büdös“ nevű fürdőtelep volt, azért kellett az iro
dalomban „torjai11 néven megkülönböztetni. A közelben alakultak ki Csi
szárfürdő (1896 körül) és a Bálványosvára alatti forráscsoporton a Bálványosvár-fürdőtelep, vagy röviden az alapitó bank neve után Transylvania-telep. A Büdös barlang alatti fürdőtelep neve 1895-ben, az akkori
viszonyok szerint modern fürdőszálló megépítése után, a kellemesebben
hangzó Bálványosfürdő nevet vette fel. E környéken nemcsak a fürdőtele
pek forrásai fontosak, hanem az erdőben elrejtve levők is. Ezeknek a fej
lesztését vette tervbe gróf Mikes, amikor a birtokon a Bükszád község ha
tárában levő szakaszra menő forrást egy óriási nagy fürdőtelep alakjában
akarta kiépíteni. A munkálatok megkezdődtek 1943 nyarán s az építkezési
tervekhez az összes források be voltak térképezve s a fürdőfejlesztés terve
készen volt.§
A Büdös barlang környéke ma már hatalmas irodalommal rendelke
zik, de fontos volna egy olyan összefoglaló nagy munka, amely részletes
térképen tenné közismertté a vidék összes forrásait, amint a munka meg
is kezdődött a Bálványosfürdő telepének 500ü-es méretű, Zayzon Géza mű
szaki főtanácsos térképe alapján.
SÖSMEZŐ és OJTOZ környékén levő sós- és édesvízű kénes forrá
soknak a régi Ojtoztelepi része alatt egy 75.000-es színezett geológiai tér
képen már ismertek Böckh Jánosnak a Sósmezei petróleum-előfordulások
ról szóló munkájában. Kiegészítésre szorul az Ojtoztelepen felül eső rész.
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MIKŐÜJFALU (8.). A Hankó-féle ásványvizes munkába a határá
ban levő Hunnia alkalikus-sós borvizének az elemzése által került be,
mint legtöbb székelyföldi forrás, amelyet Hankó elemzett. Az Olt mellett
a vasas szénsavas vizeknek egy egész sorát találjuk. Viszont a községben,,
fent a teraszon a községháza körüli kutak a Hunnia típusú sósízü vizet
tartalmazzák. Fent az erdőn, a Kis Patakban is van, elkülönülve az előb
biek csoportos előfordulásától, két vasas borvíz.
ÉLŐPATAK (11.) Az 1700-as évek irodalmában m ég ismeretlen név,
mert a kezdődő szerény telsp Árapatak község határában lévén, annak a
nevén szerepelt. Alig van ásványvizekkel foglalkozó munka, amelyben e
fürdő ne lenne említve. A források azonban, amelyek közismertek, nemcsak
itt találhatók a telepen, hanem egy hasonló forráscsoport van a Görgő
csúcsa alatt, az Élőpatak völgyének a fejében. (Ezek a Görgő körüli for
rásokat egybefoglaló 25000-es térképen vannak feltüntetve!) A fürdőtele
pek feldolgozásának mintájára mellékeljük a fürdőnek kataszteri térkép
lapjait, a források feltüntetésével!
ÁRKOS. A Hankó-féle elemzéssel került be az irodalomba a Gloriaforrás révén. A falu határában, fent az erdőn, még több forrás van, köztük
a Benkő-forrás is, amely mint a Gloria, palackozva közismert Három
széken. A források mind az alsókréta homokkőben erednek.
ZALÁNPATAK forrásait Orbán Balázs említi s több érdeklődés a
gazdag borvízvidék utárTtobbé nem is mutatkozott. (6.)
LISZNYÓPATAK. Érdekesen írja Orbán Balázs (6.). A Lisznyó pa
tak völgyében, nem1^ messze a Vártól, — Szép patak beszakadásánál, —
kénköves fürdő buzpg fel, mplyet régen nemcsak a belföldiek, hanem
,.oláhországi boérok is nagy számmal látogattak11, de Élőpatak felemelke
désével ez lehanyatlott sSrtesF Fagyon kevés látogatója van. Kárpáti ho
mokkőből eredő kénhidrogénes források. A mai Lísznyópatak község va
lószínűen az egykori fürdőtelep körül építkezők maradványából fejlődött ki.
KISBOROSNYÓ (6.). Orbán Balázs a Bagoly patak szélén talált
Büdöskút nevű forrást, amelynek tejfehér lerakódása van. A Várbérccel
szemben a Macskás nevű csúcs északi aljában van a Varnica nevű gyö
nyörű forrás, amely mellett a sziklában látszik az ide látogató óriásnak a
nyoma. A Macska farkánál a Szereda alatti Aranyoskútnál, a néphit sze
rint, aranycsepegés van. Ezek a helyek közelebbi kutatásra várnak!
VAJNAFALVA. A község területén, levő sok borvízforrást és gáz
ömlést a régi irodalomban Kovászna neve alatt említették, mert oda tar
tozott közigazgatásilag.
ILLYEFALVA (6.). Orbán Balázs említi a Száldobos nevű határ
részben levő s az előpatakihoz hasonló borvizet. A szénkutatások alkal
mával találtak széndioxid gázömlést. Tényleg, a Száldobos nevű erdőrész
alatt, a Hosszúbérc pusztáján, a Felszegi patak jobb partján, az áradáskor
elönthető helyen, egy kis cement köpübe foglalt forrás van, amelynek a
közelében a martban s a patakmederben borvizes-vasas szivárgások és
széndioxidos bugyborékolások vannak. Hogy régebben itt, talán a pleistocen alatt erőteljesebben működő források voltak, mutatják a Felszegi pa
tak által lejebb feltárt vasokkerrel festett homokrétegek.
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Az előbb említettekben foglalt forrástól délre, mintegy 100 m távol
ságra, — mint mondják, — esős időkben a kis, kiszáradt gödrök bugybo
rékolnak az ott összegyűlt vízen feltörő széndioxidtól.
Innen nyugatra kb. 150 m-re. a domboldalon mutattak egy helyet,
ahol az 1905-ös években fúrással tártak fel egy előpatakihoz hasonló bor
vizet, vízemelő kúttal szerelték fel s mellette egy kis deszkaházat is emel
tek. Ismeretlen tettesek tönkretették az egész felszerelést!
E borvizes terület a kárpáti homokkő-zóna szélén van, ahol a m e
dencelerakódások kezdődnek dombok alakjában (levantei, pleistocén te
rasszal fedve).
Fent az erdőn, tisztán a kárpáti homokkő zónájában van a Torony
farkinak nevezett s itatóvályúkkal felszerelt bővizű forrás, amelynek erős
vasas lerakódása van, de minden borvizes íz nélkül, úgy látszik, egy ki
halóban levő borvízről van szó.
GELENCE (4.). Fichtel említi, hogy az erdőn meszet lerakó dús for
rás van. Ilyen források a kárpáti homokkő területén igen gyakoriak s
rendszerint a megszűnt borvizeknek a helyét jelölik. Igen sok helyen a
borviz ma is megtalálható, mint a torjai Büdös barlang környékén. A régi
határhoz felnyúló erdőkben említenek sósforrásokat és kénes vizeket. Ezek
közelebbi megvizsgálásra várnak.
KÉZDIVÁSÁRHELY. A város nevén említett borvizforrások tulaj
donkép a szomszédos községek határába esnek közigazgatási szempontból.
A város tulajdonában van a Kézdiszentkereszt határába tartozó Katrosa
nevű erdő is Kászon felé. A Katrosa patak völgyében édesvizű kénhidro
génes kis fürdőmedence van. A patak fejében tovább még 4 hasonló forrás
és egy kihalófélben levő meszes-vasas lerakódású borvíz van. (25.000-es
lapon térképeztem be ezeket.) Kézdivásárhelynek egy nagyobb erdőrész
lete a Nagy Sándor csúcsa alatt van, melyeket Kecskés és Zsíros néven
ismerik. Itt is több sós-kénes forrás s lent, közel a régi határhoz, az egy
kori fűrésztelep mellett, borvízforrás is van. A bitumenes palákból nyers
petróleum szivárgása miatt nevezték el az erdőrészt. Ez a forráscsoport
közel van a moldvai részen levő Szalánc-fürdőhőz (Slánic Moldovenesc),
amelynek modern vízelemzései vannak.
Rendszerint a város nevén említik az oroszfalvi határban fekvő For
tyogó nevű kis fürdőtelepet is, borvizes strand- és kádfürdőkkel. (10.)
OSDOLA. A Brassóban megjelent ,,Encián“ című túrista lapban
közöltem már egy kis ismertetést a régi határ mellett a Kovács hegyről
(helyesebben Kovás, az itt található menilites palák miatt). Jóízű, vasas
borvíz található fent az oldalon az út mellett s lent a völgyben, nem messze
innen sóskút van.
FUTÁSFALVA. Papp Károly dr. közölt le a Földtani Közlöny 1912.
évi kötetében részletes IsmertetésWa falu határába tartozó Pokolvölgy for
rásairól, vízelemzésekkel együtt. A térképen közölt forrásokat azóta fel
lehetett szaporítani e terület és a falu közti részen felkutatoltakkal. A falu
déli részén, az utolsó házaknál, gyengébb borvizes forrás s mellette egy
pár lépésre kénes vizű fürdőmedence található.
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ALSÓCSERNÁTON. A falu környékén több kénes vizű forrás
van. (6.)
FELSÖCSERNÁTON. A közismert s Orbán Balázs által is említett
Csókás fürdő kénes vizén kívül a Nagy patakban és a Tőr patakban van
nak hasonló források. (6.)

3. kép. Zalán község ásványvizes, forrásai.
1 = Andezit homokból álló terasz. 2 = Kárpáti homokkő termeléklejtője. 3 = Alsó
kréta kárpáti homokkő és pala. A fekete ponwk = m eszes-vasas borvizek. Három szög
H2S = édesvízű kénhidrogénes forrás.
Dr. .B ányai János eredeti felvétele.

OLTSZEM. A vasúti őrház mellett kis fürdőmedence s bent a réten
borvizes szivárgások. A Bodrok néven említett s a régi irodalomban elter
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jedt sós-kénes víz tulajdonkép Oltszem határában van, a vasúti őrháztól
felfelé, a vasúti pálya közelében, innen nem messze. D e'van kénes forrása
az Olt nyugati részén levő' erdó'kben is, kb. M álnás falu irányában. H á 
rom gyengébb borvízforrása van az oltszemi kastélynak lejövő völgy kö
zepe táján, a tanya fölött.
MIKLÓSVÁR. A falu fölött az erdőszélen, a Sárosbükk patakban van
egy kénes-édesvízű forrás, amely csordaitatónak van berendezve. (Lásd:
Bányai János: Barót-ajtai barnaszén terület. 1914.)
III. AZ EDDIG NEM ISMERTETETT FORRÁSOKBESENYŐ. A falu fölött, már az erdő közt, szerény kénesfürdő van,
amelyről jóformán csak a helybeliek tudnak.
MAKSA. A falunak lejövő Besenyő patakban fent az erdőn említe
nek kénes, büdös forrást. Ez közelebbi vizsgálatra vár.
DALNOK- A község fölötti erdőkben, északra és nyugatra, több ké
nes édesvízű forrás. Ezek közül legnevezetesebb a Büdöskút pataknak a
a fejében a nyugatra forduló hajlásában levő kis fürdőmedence, mellette
számos forrással. Szászné patakában az erdő szélen hasonló primitív
fürdőmedence, mint mondják, legerősebb a Mongorcsi vagy Víztisztája
nevű árokban levő. A község alsó részén a Kenderes patakban is van egy
felhagyott kis fürdőmedence. (Valamikor betonmedence volt itt, fürdőkabinokkal.) Scheint a Land u. Volk v. Szeklerland 18-32-ben kiadott munká
jában a Nádasgödre nevű helyen timsós lerakódást említ!
SZENTKATOLNA. A Fortyogó Fürdő felé Oroszfalu határát k é -.
pező lecsapoló árokban van egy igen hordott, jóízű borvízforrása. Az
árokban mintegy 50 m hosszúságban szivárgások és bugyborékolások lá t
hatók. A vasúti megállójától északra eső mezei út keresztezésénél van
egy kimúlófélben levő borvízforrás, éppen a vasút árkában. Igen vasas
lerakódású.
KŐVÁR. A községbe lejövő patak mellett van kénes édesvízű forrása.
SZÁRAZPATAK. Az előbbi völggyel párhúzamosan lejövő patakban
3 kisebb szabad kénes forrás van, édesvízű. Egy másik egész külön ettől
a csoporttól a faléitól északra, a Madonka-tető keleti oldalán, éppen a
854. magassági pontnál van, az erdei út mellett.
ESZTELNÉK. Az itteni előfordulásokra a 25.000-es térképlap Borvizfeje nevű 788. magassági pontja hívta fel a figyelmemet. Tényleg, a
falu felső végén egy utcai kút s mellette az udvaron levő kút voltak bor
vizesek. A falun kívül a Kis Tamás földjén erős széndioxidos gázömlés és
ehhez közel egy másik helyen szintén. Orbán Balázs a Háromszékről szóló
kötetében említi az eltűnt Jézus forrást a falu északi végén, lent a patak
mellett, amelynek gyógyhatást tulajdonítottak s kápolna is volt mellette!
KÉZDIMARTONOS. A falu fölöttt, a Kenderes-tó patakban, az erdő
alatt, Finta Vilmos igazgató buzgóságára hidegfürdő-medencét és kádfür
dőt építettek az 1930-as években. Alatta a patakban még 2 forrás. Ezek
valamennyien édesvízű kénesforrások. A faluból Osdola felé vezető út
közelében, az Óriáskő-patak mellett van erősen bugyborékoló szénsavas,
meszet-vasat lerakó borvízforrása. Elhanyagolt állapotban.
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GELENCE község határában, az erdőn, állítólag Csiby plébános borvízforrást talált. Fichtel szerint kövesítő forrása van.
PÁVA. A Nagy patak martján, a falu fölött, a Nyír nevű helyen,
egy gyenge, alig bugyborékoló, kevés vasat lerakó borvizforrása van.
KOMMANDÓ község, mint fatelep alakult ki a régi Papolc hatá
rában. A fűrésztelep fölött keletre, alig pár száz lépésre az erdőben kénes
forrás. Hasonló a környéken több van.
ZÁGON. A régi határ felé, az erdőn, az előbbi vonulathoz tartozó
kárpáti homokkőben említenek több kénes forrást.
COFALVA. A falun alul, a Várhegyre átvivő híd mellett, a Fekete
ügyben van erős gázömlés.
VÁRHEGY. A falutól északra, a Lécfalvára vezető út mellett, egy le
csapolt, mocsaras rét van, amelynek az árkában gyengén bugyborékoló
vasas lerakódású forrás van.
LÉCFALVA. A Feketeügy martjában, ahol a Telek felé tartó mezei
út gázlója van, a víz állandóan bugyborékol a nagy széndioxidos gázömlés
miatt. A mart alatt dr. Keresztes Károly 1 m átmérőjű foglalásba borvizet
fogott fel, amelyet az áradás eltemet.
KÉZDIMARTONFALVA. A figyelmemet e községre a Bogáts Dénes
által gyűjtött helynevek hívták fel, amelyek közt Borvízkút és Borvízremenő
elnevezések ma is megvannak. A helyszínen sikerült megállapítani, hogy
a Feketeügy martjában a forrás megvan ma is és am in t'a hely szárazra
kerül, kis gödröt ásnak neki s a lakosok hordják is.
KÖRÖSPATAK. A Nagyajtára vezető út közelében, a Csinód patak
völgyében, magasan a patak szintje felett, az oldalon egy kis fürdőme
dence van kénes édesvizzel. Mint mondják, feljebb van még egy kénes
forrás. Vajon a Büdös tető nevű helyen nincsenek hasonló források?
NYÁRASPATAK- Újonnan alakult község Hídvég határában. A fa
lun lejövő Nyáras patak déli ágában van egy jóízű borvizforrása.
LIGET. Ennek a határa régen szintén Hídvéghez tartozott. A Korlát
patak fejében, a Cseresi hegy északi oldalán lemenő kis mellékágban van
egy kis jóízű borvizforrása. (A falu melletti Büdös oldal helynév mire
mutat?)
BÖLÖN. A Crantz-féle jegyzékben szereplő Farkaspataka nevű víz e
község határában van, de az igazi neve Farkaslaki borvíz. A Farkaslaki
borvíz völgyének a fejében, a Görgő csúcs alatt van a Zugó nevű borvízforrás. De van egy kénes, édesvízit fürdőmedence is a községtől délre, az
erdőszélen. (Lásd előbb Farkaspataka.)
KÖZÉPAJTA. (Lásd Nagyajta.)
KÖPEC. A Hegyes tetőn, az út mellett, széndioxidos gázömléses
hely van. Alatta, a Kurta patak mellett, fent az oldalon, egy kevés vizű
borvízforrás található. Az ú. n. Fenyves borvíz, a szénbánya fölött tulaj
donkép Bárót község határába tartozik.
BÁRÓT A Szálaserdő nevű részen van egy ívóforrás és mellette egy
szerény fürdőmedence, kevés vízbőséggél. A V astag törmelék lejtő nem al
kalmas forrásfoglalásra. A község keleti oldalán, a réten van a beszivárgó
talajvíztől felhígult faköpiis borvíz, a Takó kaszálón. Innen nem messze,
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a hegy alatt, a csordahajtó út közelében, egy gyengén szejkés ízű forrás
szintén. A községen alul, a Bárót pataka m artjában említettek időnként
felbukkanó vasas lerakódású forrást.

4. kép. Köpec—Bárót határa.

Jelmagyarázat: 1 = árterület (alluvium ), .2 = Terasz és barriaszénképződmények (pleisíocéni és pliocén), 3 = kárpáti homokkő (krétakorú). Fekete pontok = borvizforrások
(az áthuzottak
eltűntek,
vagy eltűnőiéiben).
+ = széndioxidom gázömléses hely.
T = tim sós föld.

BODOK. A falura lemenő Konilós ároknak a Csere tető felé eső ol
dalán Nagy Béla ref. pap az 1930-as években egy kis mocsaras helyet meg
ásott. Az addigi bugyborékolás miatt borvizre gondolt. Később megfúrták
a helyet s állandó metános gázömlést kaptak.
BARÁTOS. A vasúti állomáson, a fatelep számára kútásás közien,
kaptak borvizet. Igen jó ízű borvízforrást tártak fel a Szörcsére verető
mezei út közelében, csatornaásás közben. A barátosi erdőn is tudnak egy
kénes forrásról.
KISKÁSZON. Lásd Kézdiszentlélek.
*
KÉZDISZENTKERESZT. Lásd Pollyán-Kézdipolyán.
CSISZÁRFÜRDÖ. Lásd Torjai Büdös barlang—Bálványosfürdő.
BALVANYOSVÁR FÜRDÖTELEP. Lásd Torjai Büdös barlang.
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LEMHÉNY. Lásd Almás.
FORTYOGÓ FÜRDŐ. Lásd Kézdivásárhely.
OROSZFALU. Lásd Kézdivásárhely. Üjabban a falu határában a
Fortyogó fürdőről a faluba vezető mezei út szélén ásott árokban tártak fel
borvizet. A fürdőtől délre, a Török-féle földön, fúrással kaptak szintén bor
vizet. A községben a templommal szemben levő kútban széndioxidos gáz
ömlést említenek.
Az eredeti s a Székely Nemzeti Múzeum levéltárában elhelyezett régi
okiratok alapján a következő községeinknek feljegyzett helynevei alapján
kellene további adatokat tisztázni az ásványvizeink előfordulása szerm
pontjából2:
’ Angyalos: Büdöskút; Alsócsernáton: Só#zék, Szejkéskút; Barátos:.
Sósföldszere; Bárót: Büdöskút, Büdöskútramenő; Feldoboly: Sóhelytető,
Büdöskút, Büdöskúthát; Egerpatak: Büdöskút; Eresztevény: Borvíz; Gidófalva: Büdöskút; Haraly: Borkút, Borkú(lábja; Hídvég: Büdöskút oldala;
Ikafalva: Büdöskút; Imecsfalva: Borkút, Borkútdombja; Illyefalva: Alsóborvíz, Borvíz, Borvizeske, Borvízláposa, Büdöskút; Kézdialmás: Borkút;
Kézdicsomortán: Borvíz, Borvízkútdombja; Kézdikővár: Sóskút; Kézdiszentlélek: Sóskút pataka, Borvízpataka; Kisborosnyó: Sóhelytető; Köpec: Bor
vízoldal, Büdöskút; Laborfalva: Sóstó; Lemhény: Köpüskút, Büdöstó;
Málnás: Zugó; Miklósvár: Borkút; Nagyajta: Büdösfa, Sósmező; Nagyborosnyó: Szejkésföld; Osdola: Zugató, Borkút; Papolc: Toplica; Réty:
Büdöskút; Sárfalva: Borvíz;
Sepsiköröspatak: Böfög;
Sepsimartonos:
Borkút; Sepsiszentkirály: Büdöskút; Szárazpatak: Sókert; Szászfalu:
Szejkésföld; Szentkatolna: Borkút, Borvíz, Borkútgyepje; Zabola: Borkút;
Zágon: Büdöskút, Száraztoplica, Topricsa.
Hisszük, hogy a közölt helynevek alapján, sőt az itt nem közölt, de
a lakosság által számontartott gyanús elnevezések sok újabb ásványvíz
előfordulásra hívhatják fel a figyelmet.
Ha tisztázott borvíz-előfordulási lelőhelyeket és a helynevek figye
lemre méltó adatait összevetjük, kitűnik, hogy a volt Háromszék megyének
alig van olyan községe, amely itt ne szerepelne. Megtörténhetik, hogy ala
posabb utánajárással még azok közül is be fog kerülni egy pár a névsorba.
A volt Háromszék megye eszerint az országnak ásványvizekben leg
gazdagabb területe s azt lehetne mondani, alig van olyan típusú víz, amely
ezek közt feltalálható ne volna.
A részleteknél, amelyeknek a pontos felvétele is megkezdődött, csak
a háborús körülmények miatt pusztultak el adatok, szükség lesz egyes köz
ségek forrásadatainak a kataszteri térképlapra való rávitelére. Ezek is
megvoltak, de kozülök csak Élőpatak, Málnásfürdő és Bodok térképlapjai
maradtak meg a hidrogeológiai adatok feltüntetésével. Eltűntek s így új
fettételre várnak: Kovászna, Petőfalva, Hatolyka, a torjai Büdös Barlang
környéke (beleértve Bükszád község határát is).
Épp így sort kell kerítenünk az egyes kiválasztott, alkalmatos és fej
lesztésre érdemes vizeinknek a legrészletesebb s a legkorszerűbb elemzé
2 A fenti adatok levélbeli közlését Bogáts Dénes, múzeumőr barátomnak köszön
hetem, aki a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvében levő határnevekről szóló m un
káját az ásványvizeink szempontjából volt szíves kiegészíteni.
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sére. Egy pár vizet kivéve a többi, mind csak a típus m egállapításra alkal
mas átlagelemzést mutat fel. Gyógyászati szempontból pedig éppen a ne
hezen kimutatható ritka elemek a legfontosabbak. Ezek emelhetik csak iga
zán a vizeink értékét (például a legutóbbi időkben tudtuk meg csak a ko
vásznál sósborvízek igazi értékét a bennük rejlő arzénben).
A források felsorolásánál tervemtől eltérően nem térhettem ki a for
rások környékének földtani leírására, mert az igen felduzzasztottá volna
e munkát, épp így kénytelen voltam mellőzni ezúttal a meglévő ásvány
vízelemzéseknek is a közlését. Ezek nagy részét az idézett munkában ta 
lálhatja meg az érdeklődő.
Hangsúlyoznom kell a végén, hogy e munka csak számbavevés akart
lenni s az előfordulási adatok szempontjából kiegészítésre vár, bár a leg
több forrásnak az adatai kataszterszerűen össze vannak gyűjtve s várják
a leendő remélhető kiegészítésükkel a volt vármegye borvízeinek monográfikus kiadását.
Székelyudvarhely, 1949. február 10.
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