
Adatok a csíkszentkirályi „B o rsá ro s “  borvizes láp
hidrográfiájához

Irta: KRISTÓ ANDRÁS

Csíkszentkirály (Sincráieni, raionul Ciuc) Csíkszeredától délre, 8 km 
távolságra, az Olt mentén fekszik. 1953 folyamán több mint 80 borvízfor- 
rást térképeztünk a "községben és közvetlen környékén, tehát ebből a szem
pontból Csík-rajon leggazdagabb területe. Épp ez teszi indokolttá, hogy 
részletesebben foglalkozzunk vele.

A R. N.K.-ban különösen a Magyar Autonóm Tartomány területe bő
velkedik ásványvizekben. Nemcsak mennyiségben, hanem az ásványvizek 
változatosságában is első helyen áll.

Különösen jelentősek a Hargita vulkáni övezetében fellépő savanyú
vizek. Ezeket a szénsavas ásványvizeket nevezi a helybeli lakosság bor
víznek. A borvíznek igen sok változata van és ez elsősorban a terület geo
lógiai felépítésétől függ. Ugyanis a 'széndioxid-gázát tartalmazó víz föld
alatti útjában könnyen oldja a különböző kőzeteket, s így természetesen, 
a kőzet milyensége határozza meg az illető víz oldott ásványi összetételét. 
Ezért nyújt néha fontos felvilágosítást a föld mélyét kutató geológusnak 
egy-egy forrás elemzési adata. Olyan kőzetek jelenlétét is kimutathatjuk 
ezáltal, amit a felszíni rétegek takarnak.

A borvizek ismeretét és használatát akár az ősemberig vezethetjük 
vissza. Történelmi időkből már megbízható adataink is vannak. Több lelet 
tanúskodik1 arról, hogy Dácia római hódítói előszeretettel telepedtek bor
vizek közelébe.

A középkor folyamán már nagyobb távolságról is' felkeresik borvi
zeinket az emberek. Azonban csak a XVIII. századtól kezdenek kifejlődni, 
később híressé vált fürdőink. Gyógyforrásainknak híre rövidesen messzi 
vidékekre is eljut s évről-évre mind többen keresik fel az ekkor kialakuló 
nagyobb fürdő- és üdülőhelyeinket (Borszék, Élőpatak, Homoródfürdő). 
Ezek kiépülnek és rövidesen a vagyonosabb osztály (akiknek azonban nem 
telt külföldi nyaralásra) kedvelt nyaralóhelyeivé lesznek.

Ezeken kívül találunk a Székelyföldön százszámra olyan kisebb fürdő
helyeket (majdnem minden borvízzel rendelkező község határában), ame
lyeket csak a környező szegényebb lakosság használt s amelyek nem a

1 Több forrásból római rézpénzek kerülték elő. Élőpatak közelében pedig egy 
Colonia aquarum vivarum nevű római telep. volt. Bővebben lásd Bányai János idézett 
munkájában. — A zárójelben levő szám a dolgozat végén lévő bibliográfia sorszámo
zására utal.
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fényűzés és kényelem kielégítésére épültek, hanem a gyógyulást kereső 
dolgozó emberek céljait szolgálták. Ezek a „népi-fürdők“ természetesen 
— kevés kivétellé! — nem jutottak túl a kezdeti szakaszon s ma csak eset
leg dűlőnevek, vagy a hagyomány őrzi emlékeiket,

Nagyobb fürdőhelyeink a tőkés-földesúri rendszerben is tovább fej
lődnek s ezt elsősorban a vasútvonal kiépítése teszi tehetővé. A fényűzés 
és pompa nyaralóivá lesznek, a vagyonosok külföldi mintára szervezett 
nyaralóivá.

Hazánk felszabadítása után a borvizek népgazdaságunk igen értékes 
kincseivé váltak. Lehetővé vált, hogy gyógy-borvizeinket, fürdőhelyeinket 
egész dolgozó népünk szolgálatába állítsuk. Á R.N.K. Alkotmánya Pártunk 
által vezetett munkásosztályunk harcának eredményeképpen ezt biztosítja 
számunkra.

Sok feladat hárul ezért ránk, elsősorban pedig az, hogy tartomá
nyunk területén lévő borvizeinkkel —- melyek egyben egyik legfontosabb 
helyi energiaforrásunk is — úgy gazdálkodjunk, ahogy azt a tervszerű 
szocialista építés megköveteli. Ezért kell többet foglalkozni borvizeinkke! 
és ezért foglalkozunk most a borvizes területek egyik legértékesebbjével, a 
csíkszentkirályi ,,Borsáros“ forrásláppal is.

Dolgozatom adatai nem egy rendszeres kutatómunka eredményekép
pen születtek — sajnos erre eddig nem volt alkalmam —, csupán 1949 óta 
többször tett megfigyeléseim alapján készültek.

A Keleti Kárpátoknak általában három — földrajzilag is jól elkülö
nülő, — észak-déli irányban haladó párhuzamos övezete van. A belső oldalon 
lévő vulkáni övezet morfológiai formái üdébbek, a vulkánikus hegyformák 
(kúpok, lavaárak) még jól felismerhetők, különösen a Hargita déli részén. 
A középső övezet kristályos kőzetekből áll. Ez Csíkszereda tájékáig a Ke
leti-Kárpátok központi részét képezi, itt azonban eltűnik, a fiatalabb kép
ződmények alatt. A kristályos övezet morfológiai formái a már egyszer le
kopott és később kiemelt tönk jellegét mutatják, megfiatalodott formákkal. 
A külső (keleti oldal) zóna az uralkodóan homokkövekből, márgákból és 
konglomerátumokból álló flis övezet. Morfológiailag ez is érettebb, lanka- 
sabb formákat mutat, annak eredményeképpen, hogy a földfelszín kiemel
kedéseit lepusztítani igyekvő külső erők könnyebben elbánnak ezekkel az 
inhomogén kőzetekkel. A vulkáni övezet és a kristályos, illetve flis övezet 
között sorakoznak a belső kárpáti medencék. Ezek közé tartoznak a csíki 
medencék is2.

Csikszentkirály a Zsögödí szoros déli kijárójánál települt, ott, ahol 
az Olt kilépik a széles Alcsíki medencébe. Földrajzilag nagyon energikus, 
településvonzó helye ez a medencének s valószínű, hogy ősidőktől fogva 
lakott terület. Ezt bizonyítják a régebben és az újonnan kikerült régészeti

2 Helyesebbnek tartom három medencére különíteni a csíki medencéket, mert a 
K.őd-tető—Bogát-hegy vonulata (Rákosnál) geológiailag és földrajzilag is jól elkülö
níti a Felcsíki medencétől a Középcsíki medencét. (Ezt a felosztást használja Cholnoky 
is több munkájában).
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leletek is3. Különösen alkalmas a településre az Olt 10 méteres magasságú 
terasza. Ez a terasz a Bodkáros környékén szépen fejlett s így nem csoda, 
ha 0,5 m-től 1 m-ig a terasz felső rétegeiből mindenütt kerülnek ki kerá
miai leletek. Két töredéket Bmsáros-láp tőzegrétegében is találtam 0,5 
m mélységben. Ugyancsak több cserép került elő a terasznak azon a su- 
vadásos részén, ahol az Olt erősen alámossa (a kanyar alatt a jobbpar
ton), valamint Cserefás köpütől Északra lévő különálló lesuvadt kis te
raszfoszlányon.

Nagyobb mennyiségben kerültek elő ilyen jellegű leletek a község 
más részein is, különösen e Nagyos patak torkolatától Délre lévő Ecken 
nevű teraszból, ahol most folynak az ásatások.

Csíkszentkirály tengerszintfeletti magassága 657 m. A Zsögödi szo
rost közrefogó hegyvonulatok átlag 300 m-rel emelkednek föléje, míg a 
medence keleti oldalán lévő flis vonulat 500 m-rel s a nyugati oldalon lévő 
vulkáni vonulat 700 m-rel emelkedik a medence fölé átlagosan.

A minket érdeklő területen — Csíkszentkirály környékén — az alsó
kréta márgák, a vulkáni kőzetek és ezeknél fiatalabb üledékes kőzetek van
nak képviselve.

A legidősebb tehát az az alsókréta márga vonulat, amely a kárpáti 
homokkő (flis) övezetnek egyik — Menaság tájékáról kiinduló — ágát építi 
fel. a Fiság patak és az Olt között. (Herbrh menasági hegyvonulata.) (3.) 
Csíkszentkirályig húzódik és itt lesüllyedve a medence talapzatát képezi. 
Ez igen fontos adat a borvízforrá ok keletkezésére nézve, — majd később 
látni fogjuk.

A főleg amfibolos hipersztén augit andezitekből (Bányai J.) és ezek
nek agglomerátumaiból álló vulkáni kőzetek is, az Olt völgyéig nyomul
nak előre nyugat felől, csupán a Zsögödi szoros környékén terjednek át 
az Olt balpartjára.

Végül területünk legfiatalabb képződményei az Olt völgyének és a 
medence üledékeinek az utolsó geológiai korokban (pleisztocén, holocén) 
lerakott hordalékanyaga. Folyami kavics, homok, agyag képezi egymással 
váltakozva ezt az üledéksort. A völgy lejtőit is elborítják a negyedkor fo
lyamán levegőből hullott, porból keletkezett vályogok és a húzódó lejtő- 
törmelék. Több jel mutat arra, hogy a máshol már olyan szépen kimu
tatott periglaciális eredetű talajszerkezeti jelenségekkel itt is találkozunk, 
— ennek tanulmányozása jövőbeli feladatunk lesz.

Ebből a rövid geológiai vázlatból már kibogozhatjuk területünk fej
lődését. Az alsó kréta-korszak végén megindult kárpáti kigyűrődés az az
előtti tengerekből kigyűri a Kárpátok láncát. A kigyűrt láncok között azon
ban nagy törésvonalak mentén beszakadások keletkeztek. Az Erdélyi me
dence beszakadásának keleti törésvonal-rendszerén ekkor indul meg a vul
kánosság s tart egészen a negyedkor végéig.

A régebbi felfogás értelmében (Lóczy és követői) a belső Kárpáti 
medencesor, az Erdélyi medence szerves része volt s csak a vulkáni mü-

3. Bronz edények, különböző korú kerámiai- és dák kincsleiet. A kincsleletet Dr. 
Székely Zoltán és Kovács Dénes dolgozták fel.
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ködés folytán keletkezett hegységek zárták el innen s tették különálló me
dencesorozattá. Ezt a felfogást ma már el kell* vetnünk és a medencéket 
külön szerkezeti egységként kell tekintenünk.

Méreteikben kisebb törésvonalak mentén süllyednek be ezek a me
dencék, a vulkáni működésekkel egyidőben s süllyedésük a pleisztocén vé
géig tart (Bulla). A törésvonalak mentén alakulnak ki a Csíki medencék 
vizeit levezető Olt áttörései. így keletkezett a Zsögödi szoros is, egy 
északnyugat-délkeleti irányulú pliocén törésvonal mentén. Az ÉNy—DK-i 
irányú törésvonalra merőleges és a vele 45 fokos szöget bezáró törésvo
nalak végzik el aztán a medence részletesebb tagozását.

Az így kialakult medencéket töltögetik a továbbiak folyamán törme
lékeikkel a külső erők s a negyedkor elején kialakult Olt.

Bulla Béla kutatásai alapján kimondja (4.), hogy tartósabb tó nem 
volt a Csíki medencében (kivéve az Alcsíki medence alsó részét) s az Olt 
tulajdonképpeni folyóteraszokat nem hagyott hátra, csupán a Tusnádi
szorosban és alatta. A Zsögödi szorosból «csak az újpleisztocén (II. sz.) 
teraszt írja le. Szentkirály környékén azonban több helyen találhatunk 
olyan nagyobb magasságban levő kavicstelepeket — Bányai is említi (5.) 
ezeknek egy pár feltárását a Zsögödi szorosban —, amelyeket másképp 
nem magyarázhatunk, csak az Ös-Olt szállítómunkájával (Szusztora, K-i 
oldal, Nagyomlás, Aszupataki feltárás — kb. 30—50 m magasságban). 
Tehát valószínű, hogy a Zsögödi szoros környékén idősebb Olt-teraszok is 
vannak. Ezeknek a tanulmányozása is jövőbeli feladatunk. A teraszok 
részletes kinyomozása s a többi negyedkori képződményekhez való viszo
nyának a tisztázása után pontos képet kaphatunk a medence' fejlődés- 
történetéről.

A Zsögödi szoros törésvonala és az erre nagyjából merőleges törés
vonal (Csíkszentgyörgy—Csíkszentkirály), mely meghatározta a már em
lített alsó-kréta márgavonulat D-i leszakadási vonalát, adott alkalmat a 
csíkszentkirályi ásványvizek keletkezésére.

A forrásoknak ezzel a törésvonalrendszerrel való kapcsolatát bizo
nyítja az is, hogy közepes hőmérsékletük jóval magasabb a terület évi kö
zéphőmérsékleténél.

Érdekes megjegyeznünk, hogy a község területén csak az Olt jobb
oldali részén vannak borvizek—- s itt majdnem mindegyik kút borvizes'—, 
ellenben a balparton csak egy borvíz van, közvetlenül az Olt partján 
(lásd a térképet). Világosan láthatjuk tehát, hogy az Olt itt épp a törés
vonal tengelyében folyik. Az Olttól ÉK-re és E-r-a levő kincseszegi és pok- 
landfalvi részen, a nem nagy mélységben lévő márgák nem engedik fel
törni a forrásokat s így ezek a vulkáni törmelék- és folyami hordalékok 
laza rétegein keresztül érik el a felszínt. A községnek Olttól délre lévő 
Templomalja, Kövesutca és Tiva nevű részein 37 kút borvizes, illetve szej- 
kés, — ahogyan a talajvízzel felhígult borvizeket itt nevezik. Csupán a 
mélyebbre fúrt kútak és köztük az 1953 tavaszán mélyesztett • 35 m-es 
téglagyári fúrás vize erősebb, azonban ezeknél is nyilvánvaló a felhígulás.

Külön kell megemlékeznem a száraz széndioxid-előtörésekről. Több 
helyen elárulják a növényzetnélküli foltok. Legismertebb feltörése a temp
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lommal szemben lévő régi kántori lakás pincéjében van (itt már halál
eset is fordult elő a gáz miatt).

A tömegesen feltörő ásványvizek hozták létre a Borsáros forráslápot 
is. Ez a kb. 15 hektárnyi terület a templomtól ÉNy-ra az Olt alluviális sík
ságán van, az országúti hídtól Ny-ra. A sík terepen feltörő és ott szétte
rülő források feláztatva a talajt, lápnövényzettel borított ingoványos te
rületté teszik azt. Nevét a forrásokból lerakódó okkersárga limonitról 
kapta. (Itt borsár a neve.) Ma az egész területnek csak kb. 33—34%-a ki
mondottan láp; a többi részét már lecsapoló árkokkal kiszárítva, kaszálóvá 
változtatták (lásd a térképmellékletet).

A térképen Borsáros határait kiterjesztettem azokra a területekre is, 
ahol most láp nincsen, de régebben bővizű feltörések voltak.

A borvízforrások különféleképpen jelennek meg lejtős és sík területen 
(Bányai). (6.) A lejtős területen feltörő borvizek lefolyhatnak s így egy
irányúan rakják le kicsapódó ásványi anyagaikat — jelen esetben a limo- 
nitot. Sík területen ellenben körkörösen halmozzák fel ezeket s a felázta
tott, lápnövényzettel fedett terület közepén lapos, kráterszerű dombot 
emelnek. Természetesen, a lejtős területen is, miután a lejtés irányában 
annyira emelte lerakodását, hogy egyszintbe kerül a forrással, megkezdi 
a forráskúp építését, azonban ilyen esetben hamar megszökik a víz, mert 
nem tudja a forrás magasabbra nyomni az állandóan magasodó kúpnál. 
Ilyenkor mindig a lejtő alacsonyabb részén keres a víz kiútat. Tehát lej
tős területen feltörő borvizeknél számolhatunk azoknak a befele történő 
vándorlásával. A Borsárosban ilyen vándorlás nyomait a déli lejtős részen 
találjuk meg.

Az átlag 10 m magas Olt-terasz itt lankás, hosszú lejtővel ereszke
dik le az alluviumig (lásd a mellékelt tömbszelvényt). A lejtőtörmelék 
anyagát lazán cementezi és megfesti a limonit. Több elhagyott forráskúp ta 
núskodik arról, hogy ez is a Borsáros szerves része, csak a források ván
doroltak be a lejtő alsóbb részeire. Egy ilyen esetet megfigyelhettem 
1948—49-ben. Már 1948-ban feltűnt, hogy az egyik forrás (9-es számmal 
jelölve a térképen) nagymértékben reagál a levegő hőmérsékletingadozá
saira. 1947—48 telén 3 C°-ot, 1948 tavaszán 12 C°-ot, őszén pedig 15 C° 
hőmérsékletet mértem4. Ezek után nem lepődtem meg, mikor 1948—49 te
lén befagyva találtam. 1949 tavaszán el is tűnt a vize és 45 m távolságra 
tört fel ismét (10 sz. forrás). Ezeket szem előtt tartva feltételezhetjük, 
hogy még délebbre is voltak források, az időszakosan folyó Borpatak kis 
völgyecskéjében.

A terasz lealacsonyodását is hajlandó vagyok, annak a talajmozgás
nak tulajdonítani, amit a források vizétől feláztatott talaj végzett a lejtő irá
nyában, periglaciális éghajlati hatásra — legalább is erre engednek követ
keztetni azok a talajhullámok, amelyek az egyes rétegek (tőzeg, homok és 
kavics) határvonalán lépnek fel (lásd a mellékelt szelvényt). A perigla
ciális éghajlatra pedig elég csak annyi bizonyítékot felhozni, hogy még ma 
is élnek itt periglaciális jellegű religtum növények.

4 Pontos adatokat lásd a hőmérsékleti táblázatban.
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A Borsáros felső rétegeibe 1 m mélységig mélyesztett vízlevezető 
árok szelvényadataiból elmondhatjuk a következőket: 0,1—0,5 m vastag 
humuszos s az alacsonyabb részeken tőzeges talajréteg alatt elvastagodó 
(0,5 m) majd kivékonyodó (0,3 m) agyag- és homok-rétegek következnek 
limonitos festéssel és cementálással. A magasabban lévő déli részeken 
kvarc- és andezitkavicsok veszik át a vezető szerepet, egészen 1 m mély
ségig. Ezek alatt az alacsonyabb részeken vastagabb tőzeg-réteg követke
zik. Vastagsága valószinűleg eléri az 1,5 m-t is. A tőzeg nem egyöntetű 
megjelenésű mindenütt. Helyenkint földes, máshol tiszta, sok íenyőtoboz- 
és gyökérmaradvánnyal, néhol meg lencseszerű, közbetelepült limoni
tos vagy kaolinos agyagok is vannak. Sajnos, ezeket még nem volt alkal
mam behatóbban analizálni és így nem is közölhetem. Üdvös volna a Bor
sáros altalajának pollenanalitikai vizsgálatát is elvégezni (tudtommal ez 
még nem történt meg). így nemcsak a Borsáros hajdani növénytársulá
sairól, hanem a környék korábbi éghajlatáról is .fontos adatokat kaphat
nánk.

Az eddig elmondottakból láthatjuk, hogy a Borsáros nem egy elhajló 
természeti jelenség, hanem most is élő forrástáp, amely a jégkorszak óta 
nem sokat változott. Csupán a források változtatták helyüket idönkint. Ma 
is vannak újszülött források, érettek és elhalok s minden elhalás ma is 
egy-egy újabb forrás születéséhez vezet. Ez a természet dialektikája. Hogy 
— Engelset idézzem: — „az egész természet, a legkisebbtől a legnagyob- 
big, a porszemtől a napokig, a protistától az emberig, örök keletkezésben 
és elmúlásban, szakadatlan folyásban, szüntelen mozgásban és változás
ban van“5. Ezt láthatja a Borsárosban az, aki nyitott szemmel vizsgálja a 
természetet.

Az egész község használja a borvizeket, de talán egy forrás sincs 
amelyiket egyfolytában több évig használtak volna. Könnyű itt válogatni! 
Ha valaki egy szerencsésebb forrásmedencét ásott, rögtön oda pártolt az 
egész falu, amig újabb forrásmedencét nem ástak. Utóbb csökkent a bor- 
sárosi vizek használata, mert inkább a nagy vízhozamú téglagyári kút ví
zét használják.

Vessünk ezekután egy pillantást a forrás vizének eredetére is. Két-, 
ségkivül az ásványvizek a földkéreg nagyobb mélységeiből törnek fel s az 
ott uralkodó hidrosztatikai nyomás és az elnyelt széndioxid gáz űzik ki a 
felszínre. A széndioxidról semmi okunk sincs feltételezni itt, hogy nem vul
káni utómüködésből származik, tehát leszögezhetjük, hogy a borsárosi bor
vizek keletkezése a hargitai vulkáni működésekkel kapcsolatos. A mély
ből feltörő, eredetileg magasabb hőmérsékletű vizek azonban a vastag tör
melékrétegben levő talajvízzel keveredve mint langyos vizek érnek a fel
színre.

Nem hagyható figyelmen kívül az a tény se, hogy a források az Olt 
mellett, vagy attól legfennebb csak 300 m távolságra vannak, s az Olt 
majdnem félkörben körülöleli a forráslápot. Nem sikerült még olyan jellegű 
pontos megfigyeléseket végeznem, melyek az Olt vízjárása és a források

5 Engels: A természet dialektikája. Szikra. Bp. 1952. 43 old.
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vízhozama közötti összefüggést tisztáznák. Azonban kétségtelen, hogy az 
Öltből elszivárgó víznek nagy szerepe van az ásványvizek felhígításában.

★

A térképen Borsáros határát ki kellett terjesszem azokra a területekre 
is, amit ugyan a helybeliek nem vesznek a Borsároshoz tartozónak, de 
ahol a források teljesen borsárosi jelleggel törnek fel. Ilyen terület a nyu
gati részen Kisomlásnak nevezett törmeléklejtővel megemelt, kb. 10 m-es 
Olt-terasz és az Olt közötti terület. Ugyancsak ki kellett terjesszem É-felé 
a malom irányában, az Olt medréig a határt, mert itt az Olt medrében is 
sok borvízfeltörés van s a hídépítéskor végzett pilléralapozásnál betörő 
igen bővizű borvizforrások ezt megindokolják.

A Borsárosban 3 nagyobb lápot lehet megkülönböztetni:
A. A tulajdonképpeni Borsáros lápot, az Olt mellett lévő Borsáros 

fürdőtől (8. sz. a térképen) a régi országútig. Ma kettészeli a készülő új 
országútszakasz töltése.

B. Borpatak mellett a teraszon lévő ingoványos terület.
C. Kjsomlás alatt a Cserefás küpü (14. sz.) környékén lévő láp.
Többször megpróbálták lecsapolni a lápokat, azonban a források vi

zéből kicsapódó limonit rövid idő alatt eltörni az árkokat. Az alig 30—40 
cm mély árkok kb. 8—10 év alatt már annyira eltömődnek, hogy képte
lenné válnak a víz levezetésére, ezért a lecsapolási munkák nem nagy ered
ménnyel jártak.

★

A borsárosi forrásokat a következő típusokra oszthatjuk, kilépési he
lyük kiképződése vagy kiképzése szerint:

1. Természetes források limonit kúppal. A térképen kereszttel jelöl
tem, a nagyobb méretűeket pedig kereszttel és karikával. Rendszerint sza
bályos köralakú, lapos kúpok közepükön kis víztükörrel. A fejlődő kúpok 
alatt lévő láp mélysége meghaladja az 1 m-t. (Nyárády 1,5 m-nél is mé
lyebbnek tartja). Átmérőjük 4 m-től 25—30 m-ig terjedhet.

2. Ingoványos területek. — Tulajdonképpen több forráskúpnak az 
összeolvadásából keletkezett süppedékes láprészletek. Néhol már szilár
dabb, de különösen a rajta lévő források környékén annyira puha, hogy 
ember s állat egyaránt irtózva kerüli.

3. Félig ingoványos területek a lápokat övezik. Átmenetet képeznek 
az ingoványos és száraz területek között. Növényzetük is átmeneti jellegű. 
Valószínűleg kiszáradófélben lévő lápok. Több elhagyott, kiszáradt forrás
kúp bizonyítja ezt.

4. A környék lakossága által használt ásott forrásmedencék.
5. Fa- vagy kőmedencébe befogott források.
6. Fürdőmedence.
7. Az Olt medrében feltörő források. — Már említettem, hogy az Olt 

medrében a malommal szemben sok forrás van. Ilyen forrásokat a fürdő
vel szemben, ill. ettől felfelé, a kanyarig, mindenütt láthatunk, különösen 
alacsony vízállás idején. Legjelentősebb, a kanyar alatt, a meder jobb ol
dalán feltörő forrás. Még magas vízállásnál is észrevehető. Olyan erővel 
tör fel, hogy 4—5 cm magasra dobja fel a vizet. Mellette megkóstolva a
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folyó vizét, jól érezhetjük a borvíz izét. Még nagyon kemény telek idején 
— pld. az 1953—54-es tél — sem fagy be fölötte az Olt vize.

8. A terasz homlokfalából kilépő zónális vízszivárgások, melyek a 
terasz alsórészében lévő agyagréteg felső határán lépnek fel. Megfigyel
hetők az előbb említett forrás fölött'a kanyarban lévő, Ölttől alámosott 
teraszrészlet lejtőjén, valamint a 13-as sz.-mal jelölt forrás fölött a terasz 
É-ra néző lejtőjén.

A térképen csak azokat a forrásokat jelöltem, amelyek feltűnően ki
ütnek a rajtuk kívül még száz számra lévő vízfeltörések közül. A térkép 
figyelmes áttanulmányozásával ezekről hu képet nyerünk, ezért most nem 
térek ki mindenegyes forrás leírására. Csat: azokat a jelentősebb forráso
kat sorolom fel, amelyeket a múltban használtak, vagy jelenleg is használ
nak. A források számozásánál a térkép szerinti számozást követem.

1. sz. forrás. 2 m hosszú egyik oldalán, 1 m másik oldalán, 1,5 m
széles és 0,5 m mély ásott medence, az országút és a kettős sz. forráshoz 
vezetett gyalogút szögletében. Többhelyen igen nagy erővel buzog fel a 
víz benne, igen bővizű forrással6. A községben „Cigányok feredőiének“ ne
vezik, ebből arra következtethetünk, hogy hajdan, itt is egy fürdőmedence 
lehetett. Ezzel kapcsolatban Vitos Mózes (7) könyvének 314-ik oldalán, a 
következőket találjuk: „langyos, meleg forrás . . . , mely régebben tágas
medencébe foglalva és öltöző szobákkal is ellátva (!) közfürdőül használ
tatott. Most a fürdő tükre borsáros, iszappal teljesen betelve, csak a helye 
látszik.“

2. sz. forrás. A régi községi kút. Jól kiépített gyalogút vezet ide. 
Többször próbálták közegészségügyi okokból befoglalni. Már Vitos (i. m.
'̂314. old.) említi, hogy 1893-ban kőköpűbe tették és vasráccsal látták el, 
azonban a vasrácsokat még akkor összetörték. Azóta is többször próbál
ták befogni. Egy időben lefödték és csapokkal látták el, majd gémeskútat 
építettek rá, de mindezek rövidesen tönkrementek és az eredmény a forrás 
vízhozamának csökkenése volt. Ma már 0,9 X0,9 m kerületű és 1 m mély 
deszkakeretbe foglalt forrást alig használják. Vízbősége 0-nak vehető (kö
rülötte ömlik ki most a rossz foglalás miatt megszökött víz).

3. sz. forrás. 1 m. átmérőjű köralakú ásott medence, egv vízlevezető 
árok fejében. Mélysége 0,4 m. Bővizű forrását azonban kevésbé használták.

4. sz. forrás. A láp közepén 1 X0,7 m kerületű, 0,35 m mély ásott for
rásmedence, bővizű forrásokkal. 1940-es években az egész község hasz
nálta, ma kevesen használják.

5. sz. forrás. 1948-ban ásott 1 X 1 m kerületű 0,4 m mély forrásme
dence. Az egyik legbővebb vizű és legszénsavasabb forrás. A medence 
egész szélességében állandóan gyöngyözik fel a szénsav. 1948-tól kezdve 
használják s ma is a Borsáros leghasználtabb forrása. Hőmérsékleti ada
tai a legállandóbbak, ami nagy vízbőségének köszönhető.

6. sz. forrás. Erősen ingoványos terület közepén, 0,4 X 0,4 m kerületű 
deszkafoglalatban lévő 0,5 m mély forrás. Igen kis vízhozamú. Ma már 
nem használják. Kevesebb a szénsavtartalma is, mivel az Ölthöz közel 
van és felhígul.

6 Mivel pontos vízbőségmérésekre még nem volt alkalmam, így ezen a téren ada
tokat nem közölhetek.
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7. sz. forrás. 0,3X0,3X0,5 m méretű bővizű ásott forrás, egy hajdani 
lecsapolt forráskúp közepén.

8. sz. forrás. B©rsáros-fürdő. 4,5x4,5 m-es kerületű és 1,5 m mély, 
deszkából kiképzett fürdőmedence, alól farácsozattal. Igen bővizű források 
táplálják, amelyek állandóan pezsgésben tartják vizét. A kicsapódó limo- 
nitcsapadék sárgára festi a vizet is, mert. a nagy erővel feltörő források 
nem hagyják leülepedni. Gyógyhatásának ismerete régi időkre nyúlik visz- 
sza. Vitos Mózes szerint „a legrégibb idők óta, számtalan megbénult nyo
morék betegnek adta vissza egészségét.14 A fürdő fejlesztése 1891 tavaszán 
indult meg, amikor egy helyi fürdőtársulat alakult, 15 részvényessel. Ez a 
társulat „egy a férfiak és nők számára elkülönített kettős medencével és 
öltöző-vetkőzö kis szobákkal ellátott, csinosan berendezett fürdőhelyiséget 
állított be.“ (u. o. 312-ik old.) A fürdőtársulat célja: ,,a fürdőt mindenkire 
nézve olcsón és könnyen hozzáférhetővé tenni, ezt bizonyítja az is, hogy 
a szegények ingyen fürödhettek. Már az első évben, a 4 krajcáros díjakból, 
fedezni tudták a fürdőszolga fizetését — ez látogatottságát bizonyltja, 
1882-ben nő a forgalom, s már Romániából is jönnek vendégek. Az „1894. 
évi fürdőidény alatt — mint Vitos Írja — a napi fürdések forgalmi átlaga 
számokban kifejezve 15-re tehető. Voltak állandó budapesti, romániai, Csík
szeredái és más vidéki fürdővendégeink, kik nem győzik e gyógyforrás jó
tékony hatását eléggé dicsérni és magasztalni44, (u. o. 313. old.). A láto
gatottság 1895 után a vasút kiépítésével még növekedett.

Ez a mainál kisebb fürdőmedence, a 30-as évek közepéig állott fenn. 
Ekkor bővíttette ki és építtetett korszerűbb öltöző kabinokat és egy napozó
teraszt is Bors Antal tulajdonos. Az újjáépitéssel a fürdő környékét is rendez
ték. Virággruppokat, sétányokat létesítettek. Ezek után érezhetően még is 
nőtt. a fürdő látogatottsága. Ha ilyen mértékben fejlődött volna, rövide
sen elhagyta volna a szomszédos Zsögöd fürdőt. Minden évben jöttek ál
landó nyaralók messzi vidékről is. Azonban a 40-es évek háborús körül
ményei között nem jövedelmezett a tulajdonosnak annyit, hogy tovább fej
lessze a fürdőtelepet, s így fokozatosan lehanyatlott. Ma a hajdani építke
zéseknek a nyomai láthatók, a fürdőmedence deszkafalai több helyen be- 
szakadozlak. A medence szélein már majdnem 1 m vastag limonit-iszap 
rakódott le.

9. sz. forrás. A Borsáros déli részén a terasz tetején levő forrás, me
lyet a kataszteri térképlapon is bejelöllek, hozzávezető gyalogösvénnyel. 
Az erősen szénsavas bővizű forrás, már említett körülmények között 1949 
tavaszán eltűnt.

10. sz.. forrás. 1949 nyarán ásott, bővizű forrás. Az előbbi forrás el
tűnt vízének újabb feltörése 0,3X0,3X0,4 m-es méretű medencében.

11. sz. forrás. Az Olt balpartján a fürdővel szemben egy 3 m átmé
rőjű forráskúp közepén, az előbbiekhez hasonló méreti; ásott medencében, 
kevésbé szénsavas forrás.

12. sz. forrás. Az Olt kanyarulatában, közvetlenül a terasz lábánál, 
egy kisebb láp közepén ásott forrásmedence, az előbbihez hasonló mére
tekkel.
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13. sz. forrás. Az egyik legnagyobb borsárosi forráskúp közepén 1953 
tavaszán ásott igen bővizű és erősen szénsavas forrás. Medencéjének mé
retei 0,5X0,4X0-5 m. A forráskúp átmérője 25 m. Mostanig meg sem le
hetett közelíteni, annyira süppedékes volt.

14. sz. forrás. Cserefás-köpűnek nevezik a helybeliek, 0,5 m átmérőjű, 
hengeralakú andezit köpűbe foglalt 0,8 m mély forrás. Bővizű és erősen 
szénsavas. Környéke ingoványos, különösen a forrástól ÉK-i irányban a 
láp közepén lévő kenderáztató-medence körül, mely egy nagy 25—30 m á t
mérőjű forráskúp közepén van. A kenderázta tó-medencébe is igen bővizű 
források fakadnak.

A számozott források többszöri hőmérsékleti adatait a következő táb
lázat mutatja:

1. TÁBLÁZAT: A borsárosi források hőmérsékleti adatai C°-ban kifejezve.
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z.
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Külső
hőmérs.

1948.11.22. 13.5 13 16 13.5 12.5 -0.5

• ? i 111 3 12 -2.5

1948. IV. 1. 1 2 7.5

1848. IX. 9. 18 17

1948. IX. 16. 16 17 19

1948. IX. 24. 16 12 15 15.5 16.5 10

»* 16 15 16 12.5 13,5 5

1948. X. 18. 17 145 13 7

1950.VII. 21. 14 15 12' 19.5 24

1950. IX. 20. 16.5 12 18 15 16 14.5 155 16 12.5 21

1953. VII. 3. 14.6 15.2 16.4 15 19.8 15.4 17.5

1953. VII.11. 20 28

>> 12-5 A 20

A táblázatból láthatjuk, hogy a források nagyobb része, a levegő hő
mérsékletének függvényeképpen elég nagy, hőmérsékleti ingadozást mu
tat. Ezt még világosabban láthatjuk a Ibik táblázatból, amelyben egy nap 
(1950 IX. 20—21) hőmérsékletingadozásának adatait tüntettem fel. Tuda
tosan őszi napot választottam, mikor a levegő hőmérséklete a nappal és 
éj folyamán nagymértékben változik. A vízbőségtől függően követi ezt az 
ingadozást — kisebb vagy nagyobb mértékben — mindenik forrás. Kisebb 
vízhozamú források eléggé gyorsan reagálnak a levegő hőmérsékletének 
változásaira, míg a nagyobb vízbőségű források, alig 0,5—1° C-al követik 
a levegő hőmérsékletének napi ingadozásait.
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I I .  T Á B L Á Z A T :  A  b o r s á r o s i  f o r r á s o k  n a p i  h ő m é r s é k l e t i n g a d o z á s a .

Forrás
száma

Szabad H ő m é r s é k l e t m é r é s  (C°)
vízfelü
let (m2)

Ideje
óra

Tk, (m2)
9 11 13 15 17 19 7

Megjegyzés:

1 2-5 15 13 14-5(S) 16'5(s) 16‘5(s) 16 15 13-5 Tk = napi közép-

2 0-8 11-6 11 1 1 2 -(n ) 1 1 '8 ( n > 12 (KS) 12 12 11-5
hőmérséklet

3 0'8 15 13 15 (s) 18 (s) 17"5(Ks) 16 14 12-5 A számok mellé 
zárójelbe írt be
tűk azt jelölik, 
hogy a napsütés 
éri-e a forrást:

(S) =  napsütés éri 
(KS) =  kissé éri 
(N) =  nem éri a 
forrást.

4 0 -7 14'6 14-5 14-8(n ) 5 ( k s ) 1 4 .8 (n ) 14-5 14-5 145

5 1 158 16 16 (KS) 16 (s) 16 (N) 15.7 15-5 15-5

6 0-2 13-9 12'5 13-5(s) 14-5 (s) 14-5(n ) 1 4 3 14 14

7 0M 14*5 14 l ő  (KS) 15-5cs) 1 5 '5 (n ) 14'8 14 13

8 20-2 15.5 15 15 (s) 16 (s) 16 (s) 16 15.5* 15-2 A meteorológiai

12 0.1 11-8 11 1 1 '9 (S ) 12'5(s) 1 2 '9 (n ) 11-8 11.5 11
megjegyzésekben 
a felhőzet alakját

Levegő
hőmérséklete

15-8
•

9 17 21 21 18 15 10
és vonulási irá
nyát jelölik a be
tűk.

Meteorológiai 
megjegyzések:

derült
idő

harmat

Ci-S.
(W)

S-C u

Ci-Cu
(W )

C i-S
(W)

A-Cu

S-C u
(W)

borús

S -C u
(W ) N  (W) A mérések idieje: 

1950. IX. 20-21.

Még szembetűnőbb a források hőmérsékletingadozása, ha grafikusan 
ábrázoljuk a táblázat eredményeit:
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A borsárosi források hőmérsékletét Bányai több munkájában, való
színűleg nyári hőmérsékletmérésre alapozva — s így a legutóbb megjelent, 
székelyföldi langyos forrásokról írott dolgozatában is (9) — 18—20°-os 
langyos vizeknek írja le. Ezzel kapcsolatban a legállandóbb hőmérsékletű 
(5. sz.) forrást alapul véve, 16° C-ban állapíthatjuk meg a vizek normális 
felszíni hőmérsékletét. Ez az érték, természetesen az egyes forrásoknál — 
mint látjuk — a nyílt víztükör nagyságától, felszíni vizekkel való kevere
dés mértékétől függően változik.

Általában leszögezhetjük tehát, hogy az Ölthöz közelebb fekvő, va
lamint a sekélyebb ásott medencében lévő források jobban reagálnak a 
külső hőmérséklet napi és évi ingadozásaira, mint a bővebb vizű, befoglalt, 
vagy mélyebb medencével bíró források.

■ A jövő feladata a vízbőség és hőmérséklet adatainak számszerű ösz- 
szefüggését kutatni. Ilyen irányú kutatások igen fontosak lennének, mert 
továbbmenőleg következtethetnénk a felszíni vizekkel való keveredés mér
tékére s világosabban láthatnánk a források eredetét is.

★

A csíkszentkirályi források vizét már többször elemezték. Mivel a 
régi elemzési adatok nem állottak rendelkezésemre, ezért csak a legutóbbi 
elemzés adatait közölhetem, amelyet Csajághy Gábor (9) végzett el
1942-ben. 9«*

III. TÁBLÁZAT: a fürdőmedence vizének vegyelemzési adatai
Csajághy G. szerint:

1 liter vízben; van.
Kationok: gramm: egyenérték

%
Az alkatrészeket a szokásos módon 
sókká szerkesztve:

Káliumion . . . 0,0065 1,79 Káliumklorid; . . . . . . . 0,0124 g
Nátriumion . . . 0,0468 21,92 Nátriumklorid . . . . . . 0,0070 „
Kálciumion . . . 0,0771 41,44 Nátriumhidrokarbonát . . . 0,1609 „
Magnézíumion . 0,0350 31,00 Mágnéziumhidrokíarbonát . . 0,2106 „
V a s i o n .....................

Anionok:

. 0,0100 3,85
100,00%

Kálciumhidrokarbonát . . . 
Vashidrokarbonát . . . .
Káíciumszulfát .....................
Metakovasav ...........................

0,3119 „ 
0,0318 „ 
nyomok 
0,1386 „

Kloridion . . . 
Hidrokarbonátion 
Szulfátion . . . 
Metakovasav . .

. 0,0101 

. 0,5491 
. . nyomok 

. 0,1386

3,07
96,93

Összesen: 0,8732 g

Összesen,: 0,8732 g 100,00%
Szabad szénsav: 0,860 g. Kénhidrogén nincs. Aláeresztett medencéből, tehát a közvetle

nül vett m intában a szabad szénsav 1,580 g volt.

A táblázatból láthatjuk, hogy a vizekben oldott ásványi anyagok kö
zött, a Ca, Mg, Na, hidrokarbonátok dominálnak. Ez is bizonyítja, hogy a 
vizek a mélybe süllyedt alsó-kréta homokköveken és márgákon haladnak 
át, kioldva innen az említett karbonátokat. Mint említettük, nem lehet nagy 
mélységben az alsó-kréta medencetalapzat — ezt egyébként a környék an
dezitjeiben tömegesen fellépő átsült márga-zárványok is bizonyítják.
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Az elemzésből kitűnik, hogy a források vize az alkáli-földfémes savanyú
vizek csoportjába tartozik (földes savanyúvizek).

★

A Borsáros speciális vegetációjával, különösen növényasszociációival 
behatóbban Nyárády E. Gy. akadémikus (11, 12), Soó Rezső (13) és mik- 
rovegetációjával Kol Erzsébet (14) foglalkozott. Jellemző növényszövetke
zet itt, a tőzegmohás lápokba átmenő kékperje (Molinia) rét. Floraelemei- 
nek összetétele (areaspectrum) szempontjából igen változatos: 39,28% 
eurázsiai, 35,71 % cirkumpoláris, 7,14% európai, 7,14% keleteurópai, 
7,14% boreális és 3,75%-ban pedig kozmopolita fajokból áll — 3X10m 2-es 
felvételi-terület növényzete alapján (Soó).. Igen nevezetesek különösen a 
boreális íloraelemek, a Saxifraga hirculus (mocsári kőtörő), a Drosera

anglica (keskenylevelü harmatfü) és az ugyancsak boreális származású 
Betula humilis (törpe nyír) előfordulása. Ezek a növények a jégkorszak 
maradványai s ma az É-i sarkkör mentén lévő tundrákon tenyésznek. 
„A Szentkirályon termő példányok a legdélibb előőrsei (Nyárády, 582-ik 
old.) a délfelé való terjeszkedésben ezen sarkvidéki fajnak.“

1953 IX. 28-án 41 Betula humilis bokrot számoltam meg. Ezeket a 
térképen fel is tüntettem. Ugyancsak feltüntettem azokat a helyeket, ahol 
a Saxifraga hirculust láttam, vagy gyűjöttem az utóbbi időben. Részlete
sebb vizsgálódásra nem volt alkalmam s igy Drosera anglicát nem talál
tam. Saxifraga hirculust sem láttam a tulajdonképpeni Borsáros lápban, 
csak a déli és Ny-i tartozékaiban.

Égetően fontos volna erélyesebb intézkedésekkel rábírni a község ve
zetőségét, hogy a növények megvédésére a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. A törpenyir bokrok bekerítése föltétlenül szükséges lenne, mert 1953 
őszén is kiégettek — valószínűleg a pásztorgyermekek — 5—6 bokrot.
Az új országút megépítésével erre még inkább szükség lesz. A nagy or- 
szágúttöltés és az ezzel járó lecsapolási munkálatok amúgy is ki fognak 
hatni a láp vegetációjára épp úgy, mint vízgazdálkodási viszonyaira. Meg 
lehetne kísérelni egy-két törpenyir bokor áttelepítését is a sokkal védet
tebb nyugati láprészfetbe.
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Az ásványvizek mikrovegetációjára — Kol Erzsébet vizsgálati ered
ményei szerint — az Oscillatoria chalybdea moszat-vegetációja jellemző; 
a fürdőmedence vizében pedig ehhez járul még hozzá a Phormidium sp. 
és Stigonema sp. vegetációja. Ezek mind melegebbb és kb. 6-os pH-jú vi
zeket kedvelő moszatfajok.

Mig a növényi vegetációval — láttuk — sokat foglalkoztak a kuta
tók, a faunáról annál kevesebb szó esett. Pedig érdekes kutatási terület 
lenne az ásványvizek világa, ezen a téren is. A Borsáros fürdőmedencéből 
eddig két vízi rovarfajt gyűjtöttem. A Sigara hierogliphica (?) nagyobb 
egyedszámban él a medence vizében, míg a Nepa rubranak eddig két pél
dányát láttam a fürdő' levezetőcsatornájában s mind a kettőt be is gyűj
töttem.

★

Láthattuk, hogy sokféle vonatkozásban, számtalan kérdést vet fel, 
egy ilyen kis terület — mint a Borsáros — részletesebb vizsgálata is. Tar
tományunk területén pedig ezerszámra akadnak ismert, vagy még nem is 
ismert — egymástól nagyban különböző — ásványvízforrások. A kutatókra 
hárul az a feladat, hogy a Székelyföldnek ezeket a legértékesebb helyi 
energiaforrásait korszerű tudományos módszerekkel felkutassák és orszá
gunk tervgazdálkodási irányvonalának megfelelően, dolgozó népünk szol
gálatába állítsák.

Miben áll ásványvizeinknek ez a nagy gazdasági fontossága? 
Ásványvizeink — borvizeink — elsősorban gyógyítóhatásuknál fogva 
érdemlik ki ezt a nagy figyelmet. Belső, főleg emésztési zavarokból szár
mazó betegségeknél ivókúrára alkalmasok helyben. Helyes palackozással 
azonban az egész ország közkincsévé tehetjük, sőt, ásványvízben szegény 
országok felé fontos kiviteli cikk is lehet. Hűléses bántalmak ellen pedig 
hideg- vagy melegfürdők használatával küzdhetünk eredményesen. Ezzel 
kapcsolatban ajánlhatom az érdeklődőknek M. Sturza igen használható 
kézikönyvét (14.). A források gyógyhatásúkat a feloldott ásványi anyagok
nak, a szénsavnak és nem utolsó sorban a bennük lévő sugárzó-anyagok
nak (rádiumemanáció) köszönhetik. A gyógyhatást még emeli az is, hogy 
a legtöbb borvizünk környéke klimatikus üdülőhely is.

A jelenlegi székelyföldi fürdőhálózat nem áll arányban ásványvíz
gazdagságunkkal. Ennek a régi csorbának kiküszöbölése a szocialista épí
tés feladata lesz. Ásványvíz-sokadalmunk annyira bő és változatos, hogy 
ezen a téren korlátlan fejlődési lehetőségeink vannak. Azonban jó előre fel 
kell készülnünk, hogy olyan fürdőhálózatot létesítsünk, mely kielégíti dol
gozó népünk növekvő igényeit.

Fontos szerep jut majd az olyan kisebb fürdőknek is, mint a Borsá
ros, hiszen ezek a bővizű források megérdemlik, hogy egy korszerű fürdő
telepet létesítsünk rajta. Ezen a téren is példát vehetünk a Szovjetuniótól, 
ahol a kaukázusi ásványvizeknek ma már egy cseppje sem vész el ki
használatlanul.
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Dolgozatomban a Székelyföld egyik legérdekesebb borvízterületét és 
egy-két ezzel kapcsolatos kérdést igyekeztem megismertetni, hogy ezáltal 
is felkeltsem az érdeklődést ásványvizeink iránt. Ha ez — csak részben 
is — sikerült, munkám nem volt hiábavaló.
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