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Pályakérdés.

Határoztassanak meg vegybontások ’s gyógygyakorlati adatok

nyomán a’ nevezetesb honi ásványvizek gyógyjavalatai; mikép lehetne

azoт! netalán létezö hiányaikra nézve orv0srendörségi tekintetben

használhatóbbakká tenui; továbhá adassék élö , mellyekkel lehetne azuk

kòzöl a’ külföld tegnevezetesb ásványvizeit teljes sikerrel pótolni; végüì

emlitessék meg „ mik történtek irodalmi tekintethen e’ tárgyra nézve. -

Jelige.

Quod si quis fide сarere eх his atiqua arbitratur , авт in nulla

parte naturae , maiora esse miracula. Plinius Hist. nat. Lib. 31. |aр 18.





Bevazetés.

Mióta Tognio Lajos egyetemi tanár árvasági elhagyatott ál

lapotban sinyledezö ásványos vizeink ügyeit lelkesült kebellel, ’s

lankadatlan buzgalommal fölkarolta, vizsgálatainak némelly neveze

tesebb eredményeit a’ közönség elibe bocsátotta, orvosi rendünknek

e’ tekintetben elzsibbasztott figyelmét дыма megszólamlásaival

fölzaklatta : й: kezdök látni, milly megbecsülhetlen kincs rejlik ho

nunk ásványos vizeiben, de át kezdök látni azt is, mennyirc elha

nyagolók afbökezü természet ezen meg‘becsülhet1en adományait,

’s mennyire hátramaradánk e’ tekintetben is a’ külföldhöz képest.

És ezen belátás megtermette már eddigelé is a’ maga jótékony

gyümölcseit, mert az elmaradás nyomasztó érzete azóta mind egye

sek, mind testületekben számtalanszor nyilatkozott. Igy lön pél

dáúl, hogy a’ kir_ magyar Tcrmészettudományi Társulat egy az ás

ványos vizek ügyében folytonosan müködö bizottságot nevezett ki;

igy történt, hogy az orvosok és természetvizsgálók 1814ben Кo

losvárt tartott nagy gyülése szinte választmányt hozott létre az ás

ványos vizek körül müködendöt, melly mivel egy év lefolyta alatt

létezésének semmi életjclenségeit nem adá, a’ következö 1845ik

_évben Pécsett tartott nagygyülés összvezavarván a’ kártyát, új vá

laszimányt alakitott, mellynek föladata *): Magyarország ásványvi

_

') L. A' magyar orvosok és természetvizsgálók Pêcsett шпoн 6ik

nagy gyülésének történetì ‘штата ’s munkátatаi. Pécseu: 1845. I. 52

1
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zeit minden tekintetben megvizsgálni , awk/:al kórház.akban és magán

belegeken kisérleteket termi, azода! а’ kûlfölddel megismertelm', és oda

Ieemlö szállitásukat megindìtam', átalában terjedelmes összckötletései

(Щи! штатt ellfövelm', mi hazánk ásványvizeinek ltirét megalapilam' 's

mindìnkább terjesztem' fogná. De a’ melly választmány eddigelé leg

inkább a’ „nervus rerum gerendarum“ hiánya miatt szinte záto

nyon ül.

lgy történt végre, hogy a' Magyar Tudóstársaság kitüzé

részéröl a’ jelen korszerü, nagyfontosságú, de egyszersmind rop

pant kiterjedésü pályakérdést, melly ha szerencsésen oldatik meg,

a’ nevezett választmányoknak is kissé megtörvén az útat, minden

esetre megkönnyebitendi teendöit, ’s igy majd csak elközelgetend

azon idö, mellyben ez ügybeni mozgalmainknak is élvezhetendjiik

várván várt és reménylett gyümölcseit. - ЕМ; ohajtva, bár hosszas

magammali küzdés után, mellyet a’ kérdés fontossága, és tehetsé

geim csekélységének mérlegezése eredményezett, elhatároztam

magamat e’ pályakérdés fejtegetésére, annyival is inkább, mivel

vajmi szomorúan tapasztaltam, hogy irodalmunknak ezen ága

eddigelé úgyszólván egészen parlagon hevert; miröl könnyen

meggyözödhetik a’ tisztelt olvasó, ha ásványvizeink alább össze

állitott szükkörü, ’s néhány magányrajzban határozott literatúraját

megtekintendi.  Minél csekélyebbnek éreztem pedig e’ kér

dés megfejtéséhez szükséges tehetségeimet, annál töbh segéd

eszközöket törekedtem igénybe venni; nevezetesen pedig minde

nekelött lehetö tökéletesen összeállitottam és megszereztem ma

gamnak honi gyógyvizeink literatúráját, ’s az ezekben talált czélra

vezetö adatokat felhasználtam; ezenkül levelezésbe ereszkedtem

uémelly megyei fö- és fürdöorvosokkal, leginkább azon elsö

rangú ásvány- vizeinkre nézve, mellyekröl az irodalmi forrásokból

nem merithettem kielégitö adatokat és tudósitásokat; ’s kik szive

sek valának ebbeli vállalatomban nagylelküen gyámolitani, azok fo

gadják tölem ezennel legforróhb hálanyilatkozatomat; továbbá né
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hány' aйg nevéröl ismert, de jeles sajátságinál fogva Európa elsö

rangú gyógyvizei küнт szerepelhetö ásványvizünknek vegybon

Шsей eszközlöttem (Bikszád, Tür); végre egy kirándúlást is tettem

Esztergom megyébe, hogy az ottani nagy jelentöségü és nagy

számú keserü "Мышek helyrajzi ’s földismei viszonyairól autopsia

útján szerezzek magamnak tudomást és felvilágositást. Ezen itt elů

sorolt segéd eszközök fölhasználásának köszöni_ e’ dolgozat létrejö

vetelét, -’s ш hiszem, hogy ezzel honi hydrologiánk nagy épüle

téhez némelly használható új anyagokat, közönségünk kezébe pedig

na gyszámú gyógyvizeinknek szükség szerinti megválasztására nézve

lehetöleg biztos kaши: szolgáltattam. д Házra van még, hogy e’

munka oeconomiájáról szóljak néhány szót. -

A’ kitüzött pályakérdés értelmében a’ gyógyjavallatokat kelle

adnom tapasztalatokra ’s vegybontásokra épitve, de minthogy a

gyógyjavallatok vagyis az ásványvizek gyógyereji okszerü össze

függésben vannak azoknak természet- ’s vegytani sajátságaival,

ezeket mindenütt, hol csak lehetséges vala, kifejtegettem, elöre bo

csátván egyszersmind minden egyes gyógyviz történeteinek rövid

vázlatát, mint szinte a’ fürdö intézet miben létét is, hogy annál több

oldalú hasznátvehesse az olvasó munkálatomnak, ’s annál könnyeb

ben megválaszthassa az orvos kényelem tekintetében is a betegé

nek szükséges fürdö intézetét. - A’ kútfök gyanánt használtmun

kák, magányrajzok megnevezését is minden egyes gyógyviz tán'

gyalása-elött el nem mulasztottam, a’ mellett, hogy azok az irodalmi

rovatban is megneveztettek. -

A’ külföld nagyhirü, ’s honosaink által gyakran használtatni

szokott gyógyvizekkeli párhúzamozást, összehasonlitást is, bár meg

vagyok e’ közmondás helyességéröl gyözödve „Omnis similitud@

claudicat“ és nincs két tökéletesen egyforma falevél az erdöben»

minden egyes gyógyviznél megtettem, ’s ennélfogva a’ kérdés ezen

részének külön czikket nem szenteltem, annyival is inkább , mivel

azon meggyözödésben vagyok, hogyha egy honi fürdlißintézetvize

Ú
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minden természet ’s vegytani sajátságaira nézve hasonlitana is ogy

külföldi gyógyvizhez, mégis annak tökéletes pótszere nem lehetne,

nem lévén az éghajlati viszonyok is ugyan azok; minélfogva ezen

párhuzamozás inkább csak az otthon, nem pedig valamelly fürdöben

használandó gyógyvizèkre nézve bïr nagyobb érvényességgel. -

-Mi a' ŕendet illeti, mellyet gyógyvizeink elösorolásában kö

vettem, e’ tekintetben elsöséget adtam a’ langyos és hév vizeknek,

mint a’ mellyek mindenesetre nagyobb jelentöségüek я’ hideg ás

ványvizeknéÍ; mind a’ hév, mind af hideg gyógyvìzek osztályozását

pédig vegytani alapra épitettem„ követvén e’ tekintetben jclenko

runk legjclesebb hydrologusait, ennélfogva gyógyvizeinket I-ör

vcgyileg közönyös, 2. kénes, 3. konyhásos, 4. keserü, 5. szikelé

ges,'6. meszes, 7. savanyú, 8 vílsаs vizekre osztályoztam. ’

Ezeket elörc bocsátván, lássunk kitüzött föladatuńkhoz. -



l. A’ kót magyarhaza elsörangů langyos és hévvizei.

Langyos vizeknek nevezzük Vetter szerint azon gyógyvize

ket, mellyek -I- 15° -- 28° R., hévvizeknek pedig azokat, mellyek

-i- 28° - 51° В. fokú hévmérséklettel birnak; -i- 51° В. foknál

magasb hévmérsékletü gyógyviz honunkban nem találtatik, miként

ellenkezöleg -I- 4° В. foknál alacsonyabb hévmérsékletü szinte nem.

_ a) Vegyileg közönyös langyos és hévvizeink.

A’ vegyileg közönyös hévvizek’ meghatározásа.

Vegyileg közönyös gyógyvizeknek azok neveztetnek,mel1yek

nagy vegytani tisztaságoknál fogva birnak gyógyerövel. Ezen vi

zek tiszták, iz és jobbadán szag nélküliek is, vagy csak igen cse_

kély, könkéneg (Schwefelwasserstoff) szagot árasztanak: àrány

súllyok igen közel áll a’ lepárolt vizéhez ’s 16 obonnyi mennyiség

ben_ 3, iegfölebb 5 szemer szilárd, vagy álló alkat résznél több nem

foglaitatik. E’ mellett ezen alkatrészek nem lehetnek ollyanok,

inellyek már csekély mennyiségben is ietemes gyógyeröt faj

tenek ki.

A’ vegyileg közönyös hévvizek gyógyhatása_

Az illyeténgyógyvizekben minél tisztábbak vegytanilag, an

nál nagyobb a’ lappangó melegség, ’s ennélfogva hasonló mérsék

let mellettl nagyobb izgató erövel hirnak, mint a’ közönséges viz

БЫ készült fürdök. Minél tisztább továbbá a’ viz, annál nagyobb

oidozó ereje az állati kigözölgés anyagaira nézve, de annál több

is megy belöle által a’ sürü folyadékokat tartalmazó periphericus

edényekbe. Ezen két ok izgatólag- hat az edényrendszerre, abban

élénk mozgásokat, nagyobb fokú iázas ellenhatást idéz elö, ’s min

den vizet elválasztó életml'ivekben,föleg a’ vesékben élenkebb bir'a'

latokat. Nagy fontosságú ez föleg olly állapotokban, mellyekben a’

földes képletek túlnyomók, azaz, mellyekben a’ kórlátozott nedvke
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ringés , ’s a’ szilárd részek nagyobb böségénél fogva csapadékok,

lerakodások képzödnek a’ szövetekbe. Ezért javallvák a’ közönyös

hévvizek fölcg aggastyánoknál , kikre nézve valódi fiatalitó hatás

sal birnak, a’ mennyiben feszes , meredt tagaiknak új hajlékony

ságot mozgékonyságot, ‘érméczességet kölcsönöznek, a’ beideg

zést fölmagasztaljâk, ’s élettéllyt (turgor) varázsolnak elö petyhüdt

részeikben. Az e’ nemü gyógyvizeink kаши: elsö helyen szel;e

pclnek.

1. A’ Daruvári lfözönyös Iaévvizek. [A'Ítralolhermae_].

Magányrajzok.

1. Pósa Gábor, tudósitás a’ daruvári és lipiki fürdökröl. Bécs

ben. 1818.

2. Aquae soteriae Daruvarienses, auctore Sigismundo Rosen

berg. 1837. '

Daruvár Pozsega vármegyének igen csinos és kellemes fektü

mezövárosa, az éjszaki szélesség 45° 36', a’ keleti hosszaság 34°

57' foka alatt, a’tenger szine felett pedig 404 6. láb magosságnyira

fekszik , Радио: mezövárosától délre 3, Veröcze városától pe

dig éjszakra 4 órányira, a Toplicza nevezetü kis folyam partján.

Hévvizei semmi kétséget nem szenved , hogy már a’ rómaiak által

is használtattak , elhanyagolt állapotokból'azonban 1762-ben emel

tettek ki gr. Jankovics Antal által , ki az emlitett évben egy czél

szerü fürdöépület fölállitása által mind magának örök emléket emelt,

mind pedig a’ fürdö naponként emelkedö hirét, nevét megalapitotta.

Jelenleg ezen fürdök Jankovich lsidor cs. kir. kamarásf pártfo

gам alatt diszlenekg '

Mi a’ gyógyforrásokat illeti, számosan fakadnak azok néhány

száz lépésnyi terjedelmü helyen , de csak 6 forditatik gyógyczé

lokra,szükség esetében azonban minden pillanatban lehetne afor

rások számát szaporitani , mer: ezen tala] annyira át van hatva a’

hévviztöl , hogy akárhol ás az ember kissé mélyebbre , minde

доп uj , és pedig gazdag hévvizforrásra talál.

Fürdöépület két rendbeli van , u. m. a’ régi , vagy Antal /'ür

dò, és az и] , vagy János fürdò' , molly 1810-ben kezdett használ

tatni ; emlitendö ezenkül kétrendbeli Iszapfürdö, mellyek körüî

deszkázott , hitvány fedéllel beboritott gödörböl állanak, ’s login

kább a’ póx nép által használtatnak.
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A’ daruvári hévvizek természeti sajátságai.

Ezen hévvizek , mind légfejlödéssel fakadnak, ugy hogy a’

viz némelly helyeken , mintegy forrani , pezsgeni látszik. A’ me

denczék falaira, fenekére rozsdasárga üledék rakodik le. A’ viz,

tiszta , átlátszó , szintelben , ’s a’ légnek kitétetve is megtartja tisz

taságát ’s átlátszóságát , és csak több napok mulva , vagy pedig ha

fözetik , lesz kissé zavarossá, ’s világos barna porképü üledékeket

rak 1e. Szaga egyedül a’ szénsavtól ered , ’s igy csak a’ forrásnál

érezhetö ,' kissé fulasztó. Ize nem kellemetlen, ’s ha meghůttetik, a’

legtisztább forrásvizéhez hasonló. Hévmérséldete az Antal forrás

ban -i- 37° R., a’ .lános forrásban -I- 34° B., a’ két iszapfürdö

ben -i- 32° В. Aránysulya e’ vizek mindegyikének 1,0006. Viz

dolgában ezen források igen gazdagok , úgy hogy az Antal

fürdö, ’s az ugyan ezen fedél alatt létezö közönséges fürdö,

és a’ Jánosfürdö forrásai 24 óra alatt 11,112 akónyi vizet adnak ;

’s igy leggazdagabb vizü forrásaink közzé számitathatnak.

A’ daruvári hévvizek vegytani alkatrészei.

Vegybontás alá vetették a’ szóbani hévvizet Cranz 1773-ban,

késöbb 1808ben Kitaibel , h1818' táján Hinterholzer. De legtökéle'

tesebben vegybontotta azt 1839-ben Vagner Dániel , ki egy pol

gári fontban talált az: _

Antal f. János f. Iszapforrásban.

Kénsavas hamélegböl 0,028 0,024 0,028 szemert.

„ szikélegbzsl 0,435 0-,462 0,411 „

„ keserélegböl 0,092 ' 0,069 0,107 „

Keserhalvagból „ 0,027 0,027 0,036 „

Szénsavas keserélegböl 0,220 0,198 0,238 „

mészélegböl 1,966 1,605 2,112 „

77
vasélecsböl 0,098 ' 0,057 0,095

79

77

cselélecsböl 0,041 0,131 0,041 „
3’

vnsavas agyagföldböl 0,081 0,100 0,081 ,,

Kovaföldböl 0,361 0,315 0,409 „

Összesen 3,359 2,988 3,558 szemert.

szénsavból 1,49 1,32 1,58 köbhüvely

Кeм A’ lavanynak (Lithion) pedig csak nyomdokait.

Ezen vegybontás után a’ daruvári hévvizeket némellyek,
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mint például maga a’ vegybontó Vagner Dániel ur is a’ vasas hév

vizek közé számitja , a’ vastartalom azonban olly csekély ezen

hévvizekben , hogy annak jelentélyes módositó hatást tulajdonitani

egyátaljában nem lehet, minél fogva azokat bizvást a’ közönyös

he'um'zek közé, ’s egyszersmind a’ világhirü gasteini , pfaelfersi,

wildbadi gyógyforrások mellé sorolhatjuk.

A’ daruvári , és gasteini hévvizek között különösen annyira

meglepö a’ hasonlatosság, hogy elmerjük mondani , miként a’ kü

lönbsége_t e’ két fürdö küши egyedül a’ hely , ’s éghajlati viszo

nyok föltételezik.

A“ daruvári hévvizek gyógyjavallatai.

A’ daruvári hévvizek jótékony hatásuaknak tapasztaltattak

Ilinterholzer, Pósa, Bischo/I', Fergils föorvosok , és dr. Rosenberg

által , a’ következö betegségekhen: -

1. A’ csúzos. _

2. A’ köszvényes bántalmakban még akkor is , ha már

kórtermények, lerakodások , tagzsugorodások ушek is létre, mit e’

hévviznek magas hévmérsékletéböl egyelöre is lehet gyanitani.

3, A’ görvélyes mirigydaganatokban.

4. Különféle idült kütegek és fekélyekben.

5. A’ takhártyák, nevezetesen pedig a'légzési életmüvek né

melly idültvbántalmaiba_n. g

6. Az emésztési életmüvek rendetlenségeiben, savképzödés,

nyálkásság , gyakori hányás , rendellen székelések , szélkóros

ságban; _

7. A’ hasüregi zsigerek , máj , lép , sat. dugulásaiban , ’s ke

ményedéseiben , hasüregi vérböségben szinte kitünö sikerrel hasz

náltattak. _

8. A’ vesék, ’s átalában a’ hudkészitö , és kivezetö ételmü

vek nem lobos jellemü bajaihan , fövényhúd kökórhan sat.

9. Nagy Мr: nevet vivtak ki inagoknak a’ darúvári hévvizek

némelly näi gyöngeség , és petyhüdséggel jellemzett hajokban,

millyenek a’ makacs fehér-folyás, terméketlenség, koraszülés által

okozotl. gyôngeség, hószámrekedés , sat.

10. Kitünö hatásuak а’ szóhani fürdök némelly idegkórokban,

nevezetesen görcsölf , szélhüdések , tagreszlsetés , szédelgés, féloldßli

{дядю (hemicrania) , hall- és látgyöngeségben sat.
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11. A’ sulyos betegségek , nemes nedvek-vér , ю] , ondó,

nyálka - vesztesége, ’s az aggkor által ‘знаeшь gyöngeségekben

bámulandó hatással hirnak a’ szóbani gyógyvizek.

2. A’ slubiczal ltözönyös hévvize/t.

Magányrajz. -

J. Shitisch, Physicalisch-medizinis che Beschrei

bung des Stubitzer Ba ades. Agram1814.

A’ stubiczai közönyös hévvizek Zágrábmegyében fakadnak

alsó Sîubicza helysége mellett, melly Zágrábhoz éjszaknyugotra

4 órai távplságra egy regёnyes szépségü, hegyekkel környezett

'völgjyben fekszik. Ezen hévvizek még nem régiben csak nem egé

szen elhanyagoltfállapolban voltak, hanem megboldogult zágrábi

püspök, Verhovácz Maximilian, megvévén birtokosaitól a’goluboveczi

urodalmat , ’s az ide tartozó slubiczai fürdöt , ezt czélszerü inté

zetté „мкм, jeles épületekkel diszesité, ’s aктa e’ fiìrdö hire naр:

ról napra emelkedik, ’s évröl évre több vendégek által látogattatik.

A’ hévviz számos helyeken fakad itten, de -hövebben csak 6 for

rásból, mellyek a’ következö fürdöket látják el vizökkel ezekr 1.

A’ Mazmilian дива, meПy a’ tisztesh osztály számára rendelte

Фeи, ’s 50 személyt képes egyszerre magába fogadni. 2. Hat ká

dasfürdö. 3. llárom kö, vagy álló fûrdâ. 4. Két paraszt fürdö. 5.

Еgy köppölyözö. 6. Еgy iszap, ’s egy gözfördö, mellybe a’ me1eg

forrásgöze vezettetik. Ezen göz hévmérséklete a’ szobában+27°

В., de a’ nyilásoknál, hová pléhcséveket alkalmazhatni az egyes

tagok érintésére, a’ hévmérseklet egész 43° R. fokra emelkedik.

A’stubiczai lrévvizek természettanisajïátságai.

A’ stubiczai hévviz tökéletesen átlátszó, tiszta, szintelen,

szagtalan ’s Иду, alig észrevehetö sós izü. Hévmérseklete + 43,

5° R. Aránysulya 1.00204. A’ szabad légen idövel könkéneg

szagú lesz, ’s fehér pelyheket Веpeя. '

А’ stubiczai hévvîzek vegytani alkatrészei.

' Végybontás alá ezen hévvizet Baumbach gyógyszerész vetet

te, és МЫ: egy polgári fontban: д

Kénsavas sz_i_kélegböl _ _ -. - -. 0,64.

„ ’ keserélegböl . . 0,50.

„- mészélegböl ' . . 0,33.
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Mészhalvagból . . . 0,24.

Szénsavas keserélegböl . . 0,75.

.„ mészélegböl . . 0,86.

„ _ vas élecsböl . . 0,01.

Kovaföldböl . . . . - 0,03.

Timföldböl _ . . .1 0,05.

Ósszesen 3,41 szemert.

Szénsavból . . . . 0,53.

Élenyböl . . . ' . 0,03.

Légköri levegöböl . . . 0,25.

_ Összcsen 0,81. köbhü

velyket.

Е’ vegybontás után itélve a’ stubiczai hévvizet a’ közönyö

sök közé kell számitanunk, ’s igy a’ gasteini, phaeffersi, wildbadi,

a’ honiak közül pedig a’ daruvári gyógyforrások mellé sorolhat

juk, melly utólsóhoz, ’s igy egyszersmind a’ gasteinihoz is valóban

meglepöleg hasonlit.

A’ stuhiczai hévvizek gyógyjavallatai.

A’ stubiczai hévvizeket a’ tapasztalat is azon betegségekben

tanúsitotta üdvös hatásúaknak, mellyekbcn a’ közönyös hévvizek_

javallvák, nevezetesen pcdig:

' 1. A’ csúzos.

2. A’ köszvényes betvegy elöidézte_ bántalmakban, tagme-_

redség, izületi dagok és zsugorodásokban. ''

3. Az idült ’s koronként élénkebbül föllépö kütegekben.

_ 4. Az aggkori, vagy súlyos betegségek után visszamaradó

gyöngeségben valódi íiatalitó, a’ tagok hajlékonyságát, mozgékony

ságát helyre állitó gyógyhatást külölnek, ’s igy méltán az aggas

судно]: /ürdöje névvel neveztethetnek.

5. Oldozó hatást gyakorolnak ezen hévvizek a’ hasüregi zsi

gerekre is, ’s igy fényes sikerrel használtatnak a rásztkór, sárga

ság, aranyél', ’s több ezen categoriába tartozó betegségekben.

в. Kiumö гамма namaak a’ húdkö ’s fövénykórban, úgy

hogy'_a’-[birálatok beköszöntésével roppant mennyiségü fövenyes

üledékekfképez a’ vizellet.

7. A’ nöi nemzörészek némelly bánlalmaiban, rendetlen МЮ

Í
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szám, magtàlanság, fehérfolyás, méhgörcsökben sat. eredménydú

san alkalmaztatnak. U

8. A’ görvélyes fekélyek ’s daganatokban.

9. Végre a’ higanykór, ’s valószinüleg más fémmérgezések

мы is, elöidézett sorvadásban. 

3. A’ lfrapinai köziìnyös lfénes hévvizek'.

A’ krapinai közönyös hévvizek Varasd megyében Krapina

mezövárosához másfél órai távolságra fakadnak, Krapina-Töplitz_

nevezetü faluban, hol több rendbeli fürdöintézetek léteznek. Leg

jobban rendezett, ’s legczélszerübb ezek kаши az, molly a’ hely

ség felsö részén van, ’s három osztályból áll a’ különbözö rangú

emberek számára. A’ lakószobákból fedett csarnokokon mehetni

itten a’ fürdökbe, mi nevezetes elönyt ád ennek a’ helység többi

fürdöintézetei felett, mellyekben a’ fürdöszobákba az utczán ke
reний! kell járni a’ lakszobákból. ——- п

A’ krapinai hévvizek természettani sajátságai.

Ezen viz tökéletesen tiszta ésvátlátszó, nyilván könkéneg

szagú ’s langyos vizizü. Hévmérséklete -l- 33 - -l- 35° В. Arány_

sulya nincs meghatározva.

A’ krapinai_ hévvizek vegytani al‘katrészei.

Ezen hévvizeket Macher vetette vegybontás'alá, ’s egy pol

gári fontban nem talált több álló létrészre 3 szemernél; _minélfogva

ezeket is a’ közönyös hévvizek rovatába kell sorolnunk, de a’

könkénegszesz jelenléténél fogva egyszersmind a’ kénesek -közé.

Az álló léufészek között túlnyomó mennyiségü a’ kénsavas szikéleg,

kevesebb a’ szénsavas mészéleg, igen csekély a’ halvsavas sók

mennyisége, a' vasélecsnek pedig épen csak nyomdokai találtatnak

ezen hévvizekben.

A’ krapinai hévvizek gyógyjavallatai.

A’ tapasztalatezen hévvizeket eddigelé segélydúsaknak tanú

тotta: 1 A’ köszvényes. 2. A’ csuzos izdagok,meredségek, zsu

gorodásokban. 3. Az idült börkütegekben, {Мeg a’ sömörben.

4. A’ szélhüdésekben. 5. A’ hasüregi zsigerek dugulásaiban, da

ganataiban , aranyérben. Azonban mint közönyös, ’s egyszersmind

kénes hévvizek valóhan terjedelmesebb alkalmazást nyerhetnek, ’s

mind azon bajokban kétségkivül sikerrel_ használtathatnak, 'mely
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lyekben a' közönyös, és kénes hévvizek javallvák. Sajnálni lehet,

hogy a’ helység föbb birtokosai (gr. Erdödy, és gr. Keglevics) nem

_méltalják nagyubb lìgyelemre a_’ nagy jelentöségü gyógyvizeket.

4. А’ ззндпйаё hözönyös hévvizek. _

A’ szutinkaiközönyös hévvizek Krapinától 2 órányi távol

ságra léteznek két kösziklába vágott medcrbon, mellyek egyike a’

nagyobbik három szögü, másika pedig félholdképü. A’ legújabb

idökben czélszerü fürdöintézet alakitatott ezen jeles hévvizek

mellett. - '

A’ szutinkai közönyös hévvizek természet tani

s aj á t s á g a i.

Ezen hévviz tökéletesen tiszta, átlátszó, szintelen, és szag

talan. Hévmérséklete a’ nagyobb mederben -1- R 27° a’ .kiseb

ben pedig -1- 25° В. Aránysulya nincs meg határozva.

A’ szutinkai hévvizek v egyrészei.

Ezen hévvizeket a’ hires Cranz, és Lalanguelvarasdi föor

vos vizsgálták meg vegytanilag a’ múlt században. Ujabb vizsgálat

mind ez ideig nem történt. Az emlitett vegykémek egy polgári

fontban 2 szemer álló létrészre találtak; ’s igy ezen hévvizcket is

a’ közönyösök közß kell számitanunk.

A’ szutinkai hévvizek gyógyjavallatai.

A’ szutinkai hévvizek kíilönösen javallvák, 1. érzékeny, in'

gerlékeny, görcsökre, és' torlódásokra hajlandó egyéneknek, külö

nösen pedig nöknek. A’ szomszéd falvak lákosai különösen ma

gasztalják ’s fényes sikerrel használják a’ csúzos,köszvényes szag

gatásokban, zsugorodásokban, szélhüdésekben, idült fekélyekben

és kütegekben.  -

5. Az Egri közönyös hévvizek.

Magánrajz.

Az egrifürdök orvosi ’s helyleirási tekintet

ben. lrta F eje s Mihály, orvos s doctor sat.

Egerben 1839.'

A’ történeti adatok nyoxnán tudjuk , miként az egri hévvizek

már a’ hazánkat duló törökök által- fürdö gyanánt használtattakf

kiüzetésök után azonban gyógyczélrai alkalmazásuk egészen elha
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nyagoltalott gr. Eszterházy Kár'oly idejéig, ki a’ nagyobb részt

rommá vált türök épületet kijavitatá , ’s ezenkivül mеg két fürdö

szohát épitete, Ez idötöl fogva, habár gyéren megkeresék,'és meg

szerezheték e’ hévvizet a’ város miveltebb és tisztesebb lakói is,

de azt kellöleg méltányolni nem tudván , gyógyhasználata csak

pangási állapolban sinyledezett. Végre 1818ban támadt e’ hévvi

zeknek egy uj nemtöjc Pyrker László pátriarcha érsek ö excellen

tiájában , ki méltányolva az orvosi ligyelmeztetéseket , ’s a’ hévvi

zek irányában támadt igényeket, czélszerü fürdö-intézetet épitete,

’s megv‘eté alapját ezen hévvizek szebb jövendöjének, áll pedig

ezen fürdö intézet 6 kádas és 7 tükörfürdöböl , mellyek több hö_

vizü, egy óra alatt nevèzetesen 14,760 akónyi vizet adó források

által tápláltatnak. lvásra egy 11sott 1шtban fakadó viz használtatik,

jóllchet a’ gyógymó11 ezen ága , miként szinte mindenütt honunk

ban , ugy itt is , meglehetösen háttérbe van szoritva.

Az egri hévviz természeti saj átságai.'

Ezen hévviz sustorgó szeszfejlödéssel huzog föl, ’s a’ felüle

tén elpattanó szeszhólyagcsáknál fogva szinte forrani látszik. Egé

szen tiszta , átlátszó , ugy 11ogy fenekén a’ legkisebb kövecskét is

meg lehet látni, ’s tisztaságát huzamosb ideig állás után is megtart

ja , hanem felületén igen finom hártyácska alakul; az üveg falaira,

’s fenekére pedig fehérsárgás porképü anyag rakodik le, szine kis

sebb üvegedényben nincs , de a’ fürdö-medenczében kékes szint

játszik. Ize ollyan mint a’ 1angyos vizé, valami kis alig érezhetö

luganyossággal, kihülve pedig épen kedves izü. Szaga a’ fürdö

szoháhan könkénegszeszt tanusit , ivás közben pedig csak azigen

finom érzésüek által érezhetö. - Hévmérséklete -1— 25° В. Arány

sulya pedig 1,001.

Az egri hévviz vegytani alkatrészei.

Ezen hévvizet minöleges vegybontás alá vetették Domby Sá

muel Borsodmegye egykori föorvosa , Kitaibel , és végre 1826ban

Adler András gyógyszerész. Domby 23 orvosi font elpárologtatása

után 31 szemer álló létrészt nyert , Adler pedig 20 font viz

böl 50 szemert. Ezen vegybontásokból, bár a’ jelenkori vegytan

igényeinek meg nem felelnek, annyi még is világos , hogy ezen

hévvizet a’ vegytanilag közönyös hévvizek rovatába kell sorolni;

’s igy Gastein, Pfaeifers, Teplicz (Csehországban), Wildbad (Wür
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tenbergben), sat. ásványos vizeivel egy categoriába lаrtozik, ’s ezel:

közül mind alkatrészeit, mind hévmérsékletét tekintve, a’ wildbadi

hoz meglepöleg hasonlit.

Az egri hévviz gyógyjavalatai.

Dr. Fejes a’ föntebb idézett monographia szerzöje, Doctor

Kramer és Hanák egri gyakorló orvosok jótékony hatásunak ta

pasztalták az egri hévvizet, következô bántalmakban : '

1. Az emésztés zavarában , midön kevés mennyiségü elede

lekre is felböfögés , gyomorfájás , vagy legalább nehézség érzete,

's gyomorégés (Soda pyrosis) mutatkozik; ugy szinte a’ tökéletlen

emésztés этa! föltétezett székrekedésben.

2. A’ máj, lép, ’s egyéb hasüregi zsigerek dugulásai, daga

natai , ’s keményedéseiben , a’ veröczér rendszerbeni pangások, ’s

rendetlenségekben , ’s ezeken alapuló aranyér , rásztkór, búkór,

sárgaság , söt hasvizkórban is.

3. A’ csúzos.

4. A’ köszvényes szaggatások, fájdalmak , és daganatokban.

5. Némelly vérzésekben nevezetesen méh- és tüdövérzé

sekben még akkor is , ha ezen bántalmak lobos állapottal volnának

csatlakozva.

6. A’ nök fehérfolyása , és a’ férfiak takáraiban.

7. A’ görvélyes.

8. A’ bujasenyves betvegyekben.

9. ldült kütegek és fekélyek ellen.

10. Csonttörések után visszamaradó fájdalmakban.

11. A’ vesék , ’s átalában a’ húdutak különféle bántalmaiban,

fövénykórban.

12. Végre némelly nemesebb életmüvek, - tüdök ve

sék, máj - gyiìngeséggel jм bántalmaiban, nyálkás tüdö

_vészben. -

b). Kénes, langyos és hévvizek.

A’ kénesvizek meghatározása.

Kénes vizeknek azok neveztetnek, mellyekben könkénegszeszt

(Schwefelwasserstoif) könnyen és folytonosan kifejlesztö kén

vegyület létezik, ’s ez a’ többi alkatrészek fölött kitünö. Ezen vizek
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tiszták, vagy tejedzök , kellemetlen záptojńs szaguak és iziiek , és

könnyen szétbomlanak.

A' kénes vizek gyógyhatásfa.

'A’ könkénegszeszt folytonosan és jelentélyes mennyiségben

kifejlesztö gyógyvizek sajátságos hatást _külölnek a’ bör , a’ rostos

a’ visszeres és idegrendszerre. A’ börrendszer munkásságát föl

élesztvén , ’s azt bôvebb kiválasztásokra ösztönözvén , különösen

megfelelnek azon belvegyeknek , mellyek csuzos , köszvényes és

sömörös fájdalmakat idéznek elö. A' könkénegszesz toväbbá dyna

mice fölélesztö hatást gyakorol a’ visszerrendszerbeni vérkerin

gésre , mellynek üdvös eredményét föleg a’ legkülönnemübb kösz

vényes és aranyeres bajokban tapasztaljuk. Feloldozza végre, és

kiküszübölhetövé teszi azon állati anyagokat, mellyek rendkivül

bántólag hatnak az érzidegrendszerre és a’ legélénkebb idegkó

rokat idézik elö; miként az életmüségben lappangó fémeket is, fö

leg pedig a’ higanyt.

Kénes vizek dolgában hazánkat igen bökezüleg látta el a’ ter

mészet, ugy hogy alig van tartomány Európában, melly olly számos.,

és olly jeles , és külön nemü sajátságokkal fölruházott kénes vizc

ket volna képes fölmutatni, mint hazánk, ’s ha van, az egyedül csak

a’ pyraenensok vidéke. Egyébiránt meg kell val_lani, hogy eddigelé

honunkban olly vizek is számitattak a’kénesek rovatába, meIlyek_

ben a’ könkénegszesz és szaga az életmüves anyagok szétbomlá_

sának, a’ tisztátalanságnak köszöni eredetét, ’s mellyek annálfogva

_e’ rovatba jogosan nem tartoznak, és abból minden esetre kikü

szöbölendök.

Elsö rangú kénes hév és _langyos vizeink már a’ következ ök.

1. A’ Toplilfai kénes héuiz.

Magányrajzok.

Jos. Steìndl , Thermae Constantinianae, Das Kaiser Constan

tinische Bad im Königreiche Croatien. Agram 1822.

Mich. Iíunìtsch, Historisch topographische Beschreibung des

Varasdiner, Töpliczer Schwefelbades im Königreiche Croatien,

Varasdin 1827.

Jos. Cal. Schlosser, Die Heilquelle zu Teplitz naechst Va

rasdin, in therapeutischer Beziehung kurz dargestellt. Ag-i

ram 1839. -
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A’ Toplikai kénes hévviz Varasd megyóben legeröêb kénes

vizeink egyike. Ezen hévviz már a’ romaiak idejében is használ

мoи, 's Thermae Constantim', v. Jasiae névvel neveztetett, Мr cz

utolsó nevezetet iróink más, nevezetesen a’ Daruvári fürdönek is

tulaldonitják. Leirták ezen hévvizet, ’s fürdôintézetet Dr. Steimll

(1822), Kunitsch (1828) és Macher; legújabban peйg 1839-ben

Dr. Schlosser helybeli fürdöorvos, {вы közzé egy rövid magány

iratot leginkább gyógygyakorlati tapasztalatait tárgyalót, nlellyel

úgyszólván egyedül használhatunk gyógytani tekintetben biztos, és

hiteles kúlfö gyanánt.

Helyviszonyok.

'l`oplika mezövárosa Varasd megyében fekszik, Varasdhoz két

órányi tavolságra délkeleti irá-nyban. Fekvése regényes, mert egy

oldalról szántóföldekkel, szölökkel, 'és ligetekkel változó hegyláncz

környezi, más oldalról széles völgy terül el, mellyen a’ Bednya

folyó kigyódzik keresztül, éghajlata szelid, délszaki, egésséges, ’s

inkább állandó, mint változékony. A’ fürdöket, mellyek né-gy rend

heliek t. i. Constantin, József, КМ és iszapfürdôk, mind egyetlen

egyforrás táplálja, miböl látni lehet, milly roppant mennyiségü vi

zet ád ezen forrás. A’ Constantinféle fürdöben 8. nagy fürdö me

dencze van, t. i. a’ Constantin, Nympha, Valerius,  Catullus, Fa

bellus, Pollux, és Menander nevezetü; az 1818'-ban épült József

fürdöben pedig három, u. m. László, lstván, és Józsefmedencze;

és ezenkül két közönséges 100 - 200 ember számára. - A’ 3

'rendbeli iszapfürdö a’ forrás mellett létezö épületben van elren

dezve. A’ nagyszerü fürdöintézetek még azon elönnyel is birnak,

hogy a’ vendégfogadöval egy fedeht csarnok által vannak közvet

len összeköttetésben,_’_s-igy a’ fürdövendégek a’ nélkül, hogy a’

lég változásainak kitennék magokat, kényelmesen juthatnak szo

báikba és ágyaikba. Ezen körülmény, továbbá a’ délszaki kelle

mes éghajlat és a’ kén nagy mennyiségénél fogva, melly a’ top

likai hévvizben nem csak mint könkénegszesz, hanem mint tiszta

kén, könkénegszeszben feloldva is nagy mennyiségben jö elö, hát

térbe szorúlnak a’ toplikai fürdö elöl minden némethoni és hazai

hasonnemü fürdök. -

A’ 'l‘oplikai hévviz természeti saj átságai.

A’ Toplikai hévviz hevenyen meritve egészen tiszta és át
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látszó élénk könkénegszagú, Иgy sósizü; hévmérséklete a’ for

rásban + 47° R., aránysulya pedig 1,0015. Ezen magos hév

m«'rséklet lehangolása nem közönséges kút, vagy folyó viz, hanem

igen helyesen az által történik, hogy a’ viz a’ fürdö medenczékbe

estve bocsátatik,-’s reggeli 8 óráig rendes fürdöi hévmérsékletig

+ 27° — 30° В. fokig kihül. -

A’ toplikai hévviz vegytani alkatrëszei.

A’ toplikai hévvizet Halter varasdi gyógyszerész vetette

mennyileges vegybontás alá, szerinte egy polgári fontban követ

kezö alkatrészek találtatnak : _

Kénsavas szikéleg _ _ 2,256.

„ keseréleg . _ -0,652.

„ mészéleg . _ 1,352.

Szikhalvag (Chlornatrium) . 0,933. ‘_'

Keserhalvag (Chlortalcium) _ 0,471.

Mészhalvag (Chlorcalcium) . 0,166.

Szénsavas keseréleg _ _ 0,829.

Szénsavas mészéleg . _ 2,718.

Szénsavas vasélecs _ _ ' 0,138.

Kén (könkénegszeszben feloldva) 3,269.

Kovasav _ _ _ _ 0,252.

Timföld _ _ _ . 0,482.

Gyanta _ _ _ . 0,134.

Összesen 13,652 szemer.

Szabad szénsav _ _ _ 3,088 köbhüvelk.

Könkénegszesz _ _ . 6,539. k. h.

A’ toplikai kénes hévviz gyógyjavallatai.

A’ toplikai hévviz sz ázadokon й: üdvös hatásúnak tapasztal

шtott a’ következö betegségekben : ’

1-ször. A’ csúzos bántalmakban. _ _ ‚

2-or. A’ köszvényes bajokban, legyenek azok szabályosak.

vagy szabálytalanok, fészkeljenek bár a’ fejben, gyomorban, be

lekben, gerinczben, vagy végtagokban mindegy, csak hogy lázzal

ne legyenek csatlakozva.

3or. A’ köszvény és csúz credményezte zsugorodásokban,

izmeredségekben és hénaságokban.' 2
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4-szer. A’ hasüregi zsigerek, máj, 1ép sat. dugúlásaiban, ke

ményedéseiben, föleg ha azok elhanyagolt, vagy hirtelen elnyomott

váltóláz eredményei.

5-ször. A’ hasüregi vérböség, vérpangás, aranyér, rásztkór,

búkór ellen, de a’ fürdéssel ez esetekben az -ivást is össze kell

kötni.

6-szor. Azon gyomorbajokban, mellyek nyálkásság , vagy

savképzödés által föltéteztetnek, akár gyomorgörcsök, akár gyomor

gyöngeség, emésztetlenség alakjában lépjenek föl, valódi panacea

a’ toplikai hévviz belsö használata.

7-szer. Nem kevésbé üdvös hatású ezen viz a’ tüdök, légcsö,

belcsatorna, húdhólyag, húdvezédek, vesék és méh takáros (blen

norrhoicus) állapotaiban, kivált ha az ezen életmüveket környezö

hártyák petyhüdsége által föltéteztetnek.

_ 8-szor. A’ nöi havadzás szabálytalanságaiban, a’ méhkórban

(Hysteria), kivált ha kitíinök ezzel a’ görcsös szenvedelmek.

9-er. A’ görvélykórban ’s ennek különféle módositásaiban,

és igy azon mirigy- és csontdaganatokban ’s fekélyekben, mellyek

ezen betvegynek köszönik eredetöket.

10er. A’ csonttörések és ficzamodások után visszamaradó

-csontfájdalmakban, meredségekben.

11-szer. A’ fémmérgezések után feltünö szélhüdésekben,

higanykórban sat.
12-szer. A’ rüh nemü. I

13-szor. A’ sömörös.

14-szer. A’ görvélyes betvegyen alapúló idültbörkütegekben.

2. A’ mehádiai lsonylzasós kénes hévvizek.

' Magányrajzok.

Paschalis Caryophyllus, De Thermis Herculanis nuper in Dacia

detectis. Dissertatio epistolaris. Viennae 1737.

Paschalis Caryophyllus, Dissertatio de usu„ et praestantia

thermarum herculanarum; quae nuper in Dacia Trajani detectae

sunt. Dissertatio epistolaris altera. Mantuae 1739.

Hem'. Joan. Nep. Cranz, Analyses thermarum Herculanarum,

Daciae Trajani celebriorumque Hungariae. Viennae 1773.

Joh. Nich. Stadler, Versuche über die uralten römischen Her

culesbäder, auf allerhöchste Verordnung’. Wien 1776.
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J. G.' Schwarzott, Die_ Hercules Baeder bei Mehadia. Ein mo

nographischexj Versuch._ Wien 1831. _

Jos. Dorner, Das Banat in topographischnaturhistorischer

Beziehung, mit besonderer Berücksichtigung der Herculesbaeder_

naechst Mehadia, und ihrer Umgebungen. Pressburg 1839.

Lugossy Fodor Amlrás , A’ mehadiai Herculesfürdök. Kolos

vártt 1844. - -

A’ történettani tekintetben nagy nevezetességü és számos

viszontagságokon keresztül ment mehadiai vagy Herkulcsfürdök az

Oláh-illyr végezred kerületében, a’ Cserna folyó kellemes völgyében„

feküsznek, az éjszaki szélesség 44° és_ 45ik foka ватт. Ezen_

' délszaki fekvéshez járul a’ tenger szine_fölötti csekély emelkedett

ség, (mert a’ 2’/2„ mértföldnyire fekvö Ó0rsovánál ömölven ki a’

Duna hazánk határiról a’ Törökbirodalomba, ш minden esetre _

hazánk legalacsonyabb helyének kell tekintenünk, hogy pedig a’

tenger szine feletti csekély emelkedettség tetemes' befolyást gya

korol az égalj melegségére , azt minden tudományosan mivelt em

ber vajmi jól tudja , és azon körülmény , hogy a’ fürdö’ völgye éj

szak felöl is, közép magasságú hegylánczczal kerittetik be, ’s en-__

nélfogva olly szelid és meleg éghajlattal hir , millyennel hazánk

nak egyetlen egy fürdö intézete sem büszkélkedhetik. Igazolja ezen

állitásunkat fölega’ növényzet dúsgazdagsága és korán fejlödése,

ugy hogy február közepén ’s legfölebb mártius elején már virág

zanak e’ vidéken a’ vaд jáczint és mártiusi viola, april közepén

minden fák, még a’ dió és eperfák- is lombosak, augusztusban

érett a’ szölö; ’s a’ füge és rozmaring takargatás_ és ápolgatás

nélkül is jól kiállják a’ telet. Ezen a’ természet mindennemü ado

mányaiban dúsgazdag vidék ásványos forrásokkal is böven van el-„

látvag egy 660 ölnyi kiterjedésü helyen нgyan is_22 ásványos

forrás buzog föl, közülök 7 a’ Cserna bal, a’ többi pedig jobb

partján és ezen források 9 rendbeli fürdöt táplálnak, mellyek is

következök: u. m. a) A’ Herkulesfürdò' , mellynek forrása leggaz

dagabb, ugy hogy óránként 5045 köblábnyi vizet М, ’s ennél

fogva alkalmasint minden 'europai continensen ismeretes ásványos

források között legdúsabb vizü. b) Károlyfürdó'. с) Lajosfürdö. d)

Karolinafürdö. e) Császárfürdö. f) Ferdimmdfürdò'. g) Szemfürdö.

és i) Józsefürdü.

2#
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A’mehádiai_hév_vizek természettani sajátságai.

Az imént elösorolt fürdöket tápláló források , egyetlenegyet

t. i. a’ Herkulesforrást kivéve,mind kénesek , egyéb alkatrészeiket

tekintve, minölegesen mind hasonlitanak egymáshoz, ’s köztök csak

mennyileges és hévmérsékleti különbség létezik.'Lássuk már most

különkülön mindegyiknek természettani -sajátságait. A’ HerkùIes

fürdò' vize hevenyen a’ forrásból meritve tiszta, átlátszó, szintelen,

’s csaktöbb órai állás után zavarodik meg egy kissé ; továbbá egé

szen szagtalan ’s gyöngéd kesernyés sósizü. Hévmérséklete igen'

ki lévén téve a’ hó és esövizek befolyásánakl 18° és l- 39° В.

fok között változik. Aránysulya Zimmermann tanár szerint 1006.

A’ Iíárolyfürdò' forrásának vize hevenyen meritve szinte tiszta és át- '

látszó, a’ légköri légnek huzamosb ideig kitétetve fehérre zavarodik

meg; gyenge könkénegszagú , kesernyés sósizü, hévmérséklete -1—

34° В. Aránysuiya pedig 1004. Egy óra alatt 23 köblábnyi vizet ad.

Könkénegszesz tartalma a’ többi forrásokhoz képest legcsekélyebb,

’s ennélfogva kénszaga is leggyengébb ’s igy némileg átmenetet

képez a’ többi forrásokról a’ Herkulesforrására. - A’ Lajosfürdò'

vize szinte tiszta és szintelen, a’ légkörnek kitétetve tejfehérré lesz

’s fehérlö üledékeket rak le, fölszinén pedig szivárványzó hártyács

М: képez , könkénegszagu , kesernyés , sósizü, hévmérséklete -l

37° R. Aránysulya 1007. A’ forrás egy óra alatt 960 köblábnyi

vizet ád.- A’ Karolinafürdö vize hasonlag szintelen, tiszta, átlátszó,

’s a’ légkörnek néhány óráig kitétetve tejfehérré megzavarandó,

erös könkénegszagu , melly szag több napok mulva sem enyészik

el egészen , kesernyés sósizü. Hévmérséklete -I- 33° В. Arány

sulya 1005. Egy óra alatt 1151/2 köblábnyi vizetkap.--A’ Császár

fürdò' vize a’ forrásnál szinte tiszta és szintelen , a’ fürdömeden

czében azonban zöldbejátszó , - huzamosb ideig állván sárgás fe

hér üledéket rak le ’s felületén szivárványszinů hártyácskát

képez; erös könkénegszagu; mert a’ könkénegszesz legnagyobb

mennyiségben van benne; undoritó kesernyés, csipös, sósizü. Hév

mérséklete l 44° В. Aránysulya 1012. Egy óra alatt 89 köbláb

nyi vizet ád.-A’Fe1'dinandfürd6 vize természettani sajátgait tekint

ve legközelebb áll a’ császárfürdöéhez , de hévmérséklete csak -I

43° R. Aránysulya pedig 1009. Egy óra alatt 90 köbláb vizet kap.

A’ Szemfürdö természeti sajátságai szinte a’ császárfürdöéit köze

litik mee- Hévmérséklete +42° R.,egy óra alatt 40 köb1ábnyivi_
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zet kap.- A’ Ferenczfürdö vize tiszta, átlátszó ’s alig észrevehetöleg

sárgába vegyülö, a’ medenczében azonban sárgás, zöld szinü,

üvegben több napokig tartatva sárgás fehérré lesz , ’s szinte sár-_

gás fehér hártyácskával vonul be. Szaga erös, könkéneg szagú,

. kesernyés, csípös sósizü. Hévmérséklete t 32° R. Fajsulya 1010.

Еgy óra alatt 93 köblábnyi vizet kap.  A’ Józse/fürdò' vize szinte

olly természeti sajátságokkal bir, mint a’ Császárfürdöé.

A’mehádiai hévvizek vegytani alkatrészei._

Ezen hévvizek vegybontásával Caryophyllus és Crantztól fogva

számosan foglalkoztak, de legtökéletesebb azon mennyileges vegy

bontás , mellyet Zimmermann bécsi tanár a’ föhadi tanács paran

csa következtében 181-7dikben végrehajtott. Ezen vegybontás

szerint találtatik egy polgári fontban a’ fürdök fennebbi rendje

szerint :

1 2 3 4 5 6 7 8 9.

Kénsavasmészélegböt „ 0,66 0,63 0,93 1,40 1,55 1,56 1,54 1,24 1,53

Szikhalvagból konyhasó 12,11 10,22 16,75 28,07 29,57 29,84 31,65 23,99 28,59

Mészhalvagbót „ 5,25 4,47 6,98 13,55 15,42 15,79 17,61 10,18 14,77

kovasavnak nyomdokai. g

Összesen 18,02 15,32 24,66 43,02 46,54 47,59 50,79 35,41 4489szem.

_

szénmból 1,13 0,35 0,88 0,45 0,04 0,48 0,57 0,41 0,42 muv.

Könkenegsmzbat — 0,71 1,58 2,20 3,10 1,58 2,64 1,55 2,11 ,,

Légenyszeszböl 0,34 0,49 0,84 0,34 0,85 0,83 0,84 0,з4 0,34 „

Аz érdemdús Tognio tanár ezen hévvizekben iblanyt is' fe

dezett föl, ’s miután ezen vegybontásból kiviláglik, hogy a’ mehádiai

hévvizek hatályos konyhasós kénes vizek, egyszersmind azt is gya

nithatjuk, hogy az iblanyon kivül büzenyt is tartalmaznak; mint

hogy a’ konyhasós vizeknek az iblany és büzeny rendes, vagy

legalább igen gyakori alkatrészök.

A’ mehádiai hévvizek ezen vegybontás szerint egyedül a’

montfalconei hévvizekhez hasonlitanak.

A’ mehádiai hévvizek gyógyjavalatai.

A’ mehádiai hévizekröl már az imént elöadott vegybontás

után itélve is, a priori feltehetjük és következtethetjük,hogy azok

igen terjedelmes hatástkört nycrnek a’ köztakarók , takhártyák ’s

nyirkedények müködéseit fölélesztö, vigató alkatrészeiknél fogva.
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Mellözve azonban itte'n az észképi taglalgatásokat pusztán a’ tapasz

talati tényckre támaszkodunk (és pedig föleg azokra, mellyek a’ 'fö

hadi kormánynak Dr. Schlosser tábori föorvos 8 évi _tapasztalatai

után hivatalosan bejelentettek), mert vajmi erösen meg vagyunk

gyözödve Fonreray következö szavainak alapossága és l|elyessé

géröl: L’ Experience seule peut fournier des connaisances exactes

sur les proprietes d’ une eau minerale , elle seulte peut faire connaitre

les bons e/fects , qu’ on a lieu «Ген attendre dans telle on telle mala

die.  Ezen, ö Felsége parancsára keletkezetthivatalos elöterjesz

tésben felsorolt adatok nyomán javalva vannak, ’s kitünö sikerrel

használtatnak a’ mehádiai hévvizek következö betegségekben:

1. Az idült csúzos bántalmakban.

_ 2. A’ köszvény fölszámithatlan alakjaiban, legyen az szabá

lyos, vagy szabálytalan, helytülö, vagy kóborló, a’ végtagokat, vagy

belsö nemesebb életmüveket ostromló, rendkivül jó hatással hasz

' náltatnak, különösen: a’ Károly-, Lajos- és Ferenczfürdök. -

3. A’ görvélykórban is szép eredménynyel használtatnak ezen

hévvizek, de gondos orvosi felügyelés alatt; mert a’ beteg izga

tottsági fokozatához képest hol félbeszakasztandó, hol módositandń_

használatuk, ’s ha gyökeres jávúlast akarunk eszközleni, - rendesen

3 - 4 hónapot kell forditani a’ makacs baj kiirtására.

4. Nagy hirt, nevet szerzettek magoknak a’ Herkulesfürdök

az шлем meredségek és zsugorodásokban kitüntetett gyógyerejök

által, akár csúzos, vagy köszvényes, akár takáros bántalmak, akár

pedig erömüvi behatások, csonttörések, íiczamodások, sat. által ke

letkeztek. Nem egy rokkant vitéz állott ugyanis ezen fürdök hasz

nálata után ismét talpára.

5. Az idült és megrögzött rühne mů, és

6. Sömörös kütegek is; többnyire meggyógyitatnak a’ Herku

lesfürdök külsö és belsö használata által, de itt nagy ovatosság ki

vántatik; mert nagy lévén e’ 'yiz vigató ereje, a’ tetemcs konyhasó

tartalomnál fogva, könnyen kárt okozhat a’ bör ingerelt, vizdagos,

vagy orbánczos állapotában.

7. Számtalanszor me ggyógyiilnak, yagy legalább tetemesen

megjavúlnak a’ takhártyák zsongtalan jellemü bántalmai, ugymint:

a’ fehérfolyás, a’ nyálkástüdövész, a’ gög, légcsö, bélhúzam, húd

vezédek, vesék, nemirészek sorvadásai.

8. -A’_rásztkór (Hypochondria) és méhkór (Hysteria) -is igen
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nagymezöt nyit a’ Herkulesfürdök hatályosságának, a’ veröczér

rendszerbeni pangások, a’ hasüregi zsigerek dugúlásai, föleg a’

mellyek váltólázak következtében jöttek létre, a’ máj, lép, hasnyál

mirigy keményedései, mellyek az idegrendszerben is tetemes dú

lásokat, elhanyagolásokat idéznek elö, ’s hol rásztkórnak, hol arany

érnek kereszteltetnek, számtalanszor meggyógyúlnak ezen vizek

külsö belsö használatára_ _

9. Azon szélhüdéseknél, mellyek álarczos köszvény, vagy

csúz, visszaverödött kütegek, elnyomott börgözölgés által idéztet

tek elö , roppant hatást tanúsitnak a’ Herkulesfürdök.

10. A’ különféle ' fémek által elöidézett bántalmakban, u. m.

a’ higanysenyvben, az ólom és mireny által okozottszéihüdésekben

sat. is nagy sikerrel használhatni ezen gyógyvizeket.

' 11. A’ fövény- és húdkökórban is üdvöshatásról ismeretesek

föleg a’ Károly-, Lajos-, és Szemfürdö. _

12. A’ havi tisztulás megrekedésében, vagy lomhasägában

föleg ha az meghülés vagy visszaverödött kütegek által okoztatott,

' ’s az illetö részek petyhüdtek, ’s gyöngék: szerencsés sikerrel hasz

náltatnak ezen források.

Megjegyzendö ezen fürdöintézetröl, hogy az a’ bánsági ka

tonai General-Commando alatt állván, a’ legjobb lábon áll, ’s e’ te

kintetben minden honi fürdöintézeteinknek mintáúl szolgálhat. Az

1816-han felállitatott fürdöi bizottság t. 1. 1ne11y egy stabális tiszt,

vagy _kapitány (mint elnök), egy fürdö-orvos és igazgatóból á1l„

egyetértöleg munkálódnak az intézet javára ’s a’ betegek üdvére,

kiki a’ hatáskörébe vágó tárgyakra ügyelvén fel különösen. Ezen

bizottsághoz mindenki a’ 'legnagyobb bizodalomlnal folyamodhatik

mert az szigorú kötelességének isméri , mind 11z! eltávoztatni

'az intézet köréböl, mi a’ vendégek jólétét' és gyönyörüsé

gét legkevésbé megzavarhatná. Illy intézkedések _mellett nem

válhat a’ fürdöhely arszlánkodások, kicsapongások ’s durva betyár

ságok szinhelyévé, mint számos más fürdöintézeteink, mellyek fáj

dalom leginkább honunkban annyira divatos betyársági1ak, zabolát

lanságnak és neveletlenségnek köszönhetik, hogy kellöen minden;

elességeik mellett is fel nem virágozhatának. -
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3. A’ harkányi konyhasós kénes hévvizek.

Magányrajzok.

Dr.- Patkovits , Die Ileilquellen von Harkány kurz dargestellt. Fünf

kirchen. 1830.

A’ harkányi kénes hévvizek Baranya vmegyének Harkány

nevü helységében fakadnak , melly Pécs városától harmadfél órá

nyira , Siklós mezövárosától pedig félórányira , az éjszaki шт;

ségnek 45°_ 52' 30" Тoka, a’ nyugoti hosszaságnak pedig fa’ budai

délkörtöl számitva) О°, 42', 40" foka alatt fekszik. -— Ezen hév

vizek 1823ban történetesen fedeztettek fel, midön t. i. gr. Bat- _

' thyány Antal a’ mocsárok lecsapolása és kiszáritása végett csa_

tornákat ásatott. És ime a’ felfedezés jótékony jutalmát azonnal

élvezé egу térddaganattal és lábszaggatással küzdö munkás, ki

ezen hévviznek jótékony hatását bántalmas lábára érezvén , a für

_ dést ismételve folytatta , ’s még azon évben t. i. 1823 'october ha

vában bajától szerencsésen megszabadult. Ezen, ’s több ehez ha

sonló kóreseteknek hire csak hamar szét szárnyalván a’ vidékben

már a’ következö nyáron seregestöl tódultak ide a’ szomszéd falvak

szenvedö lakosai , ugy hogy ennélfogva az uradalmi tisztség még,

1824-ben rögtönözve állitott föl egy kis fürdöintézetet , mellyet a’

nelneskeblü gr. Batthyány Kázmér hökezüsége, ’s a’ derék Pat

kovits pécsi föorvos lankadatlan buzgalma jelenleg már olly

karba helyeztete, hogy legjobb fürdö intézeteinkkel mármár've

télkedik. Mi a’ források számát illeti , azon sik térségen , melly a’

Harsány nevezetü hegytöl a’ Drávafolyamig elterül, ’s mellyen

Harkány helysége is fekszik, több rendbeli hévvizforrások vannak,

de a’ mellyek használatlanul vesznek el az itt mind eddig létezö

mocsárok és lápokban. Legismeretesebbek ezen források közül a’

következök. Az elsö, melly a’ _Harkánytól másfél órányira lévö

Tapolcza nevü helységben fakad. A’ második, melly Siklóson a’ '

Ferencziek zárdájában van. A’ -harmadik Harkánytól fél órányira

fakad, ’s közönségesen büdöstónak neveztetik. A’ negyedik pedig a’

tulajdonképi Harkányi forrás , melly e’ helység déli végén buzog

föl , ’s a’ szóbani fürdöintézetet ellátja.

A’ harkányi hévviz természeti sajátságai.

Ezen hévviz egy tölgyfapadlatokkal körülkeritett kútban olly

nagy mennyiségben fakad, hogy azt Patkovits {бoтoв számitása
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szerint 24 öra lefolyta alatt 1950 akóra lehet becsülni, a’ kútban

tiszta, de nem átlátszó, hanem opál —- vagy tejszinü. Üveg edény

ben tartva miután kihült, elveszti opál , vagy tejszinét , ’s világos

tiszta átlátszó és fénylö lesz. Szaga a’ könkénegszesztöl az ellob

bant löporéhoz hasonló, ’s nedves, ködös idöben vagy fergeteg kö

zelgése alkalmával jobban érezhetö. Ize a’ forrásnál kellemetlen,

undorító a’ záptojásszag miatt ’s böfögést okoz, kihülve pedig

_kissé sós, fanyar. Hévmérséklete -l- 47° В. Aránysulya pedig

ugyancsak Patkovits szerint csekélyebb a’ lepárolt vizénél, t. i.

0,980. —— Az iszap, mellyet ezen hévviz a’ földgyomrából hoz ma

gával világos hamu szinü , ’s ásványtanilag megvizsgáltatva bá

nyavirág , csillánpor, mezei pat- ’s vasrészeoskéket tanusitott.

A’harkányihévviz vegytani alkatrészei.

Mennyileges vegybontás alá vetette ezen hévvizet Patkovits

föorvos , és talált eдy polgári fontban :

Szikhalvagból ' . . . 2,3 28.

Szénsavas keserélegböl . . 1,332.

„ mészélegböl . . 7,778.

Kovasavból . . 0,064.

_ Összesen 11,502. szemer.

'Könkénegszeszböl _ . 4,047. köbhüvelk.

Patkovicson kivül Tognio tanár vizsgálta meg minölegesen

ezen hévvizeket, és sokkal számosabb álló létrészeket fedezett

föl, u. m.

Szikhalvagot,

Szénsavas mészéleget,

„ keseréleget,

„ szikéleget,

„ vasélecset,

Kénsavas szikéleget csekély mennyiségben

lbflanyt,

gyantát, '

kovaföldet , ’s végre

Haméleg, Timsó , és vilány nyomdokait.

Büzenyt és lavanyt a’ viz csckély mennyiségénél fogva nem

fedezhetenfel. 1_ _- ч -L - д - vf- Ezennrinöleges vegybontás felettettanúlságos adatokat szol
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gáltat kezeinkbe; ebböl ugyanis láthatjuk melly sok , ’s milly 11a

tá1yos alkatrészeket tartalmaz ezen hévviz , láthatjuk , hogy a’ 1ét

részek csoportozatát tekintve leginkább hasonlit egyoldalról a’ top

likai kénes hévvizhez, az iblany és konyhasótartalmát tekintve pedig

másoldalról a’ mehádiaihoz , ugy hogy ezek szerint a’ két hévviz

között mintegy középen ál1.

A’ harkányi hévviz gyógyjavalatai.

A’ harkányi hévviz körül dr. Patkovits tett két évtized le

folyta alatt hü és pontos , ’s i3y minden esetre biztos tapasztala

tokat , szerinte üdvös hatású ezen hévviz. ' _

1. A’ csuzos bántalmakban, akár a’ köztakarók , akár az iz

mok , akár a’ takhártyák, vagy szálagos készületekben ütötte fel

a’ baj sátorát, ’s akár heveny, akár üdült , helytülö , vagy kóborló,

folytonos vagy idöszaki legyen is az.

2. A’ köszvényes szenvedelmehben , bár milly alakúak legyenek

is azok , ’s bár melly részeit támadják is meg az életmûségnek, ’s

bár milly magas fokozatra (bénultság , tagzsugorodás) fejlödtek is

rendesen várakozást túlhaladólag segitett; 11gy hogy Patkovits

nak állitása szerint ezen két kór sikeres gyógyitásában rejlik a’

harkányi hévviz fénypontja. _

3. Az idült bórbetegségek minden nemeiben , de különösen a’

kosz , rüh , és sömör minden alakaiban kitünteté hatályos gyógy

erejét , söt 20 év lefolyta a1att e3yszer elöfordult lilkórban is

(Elephantiasis). _

4. А’ görvélg kórban , föleg ha az tompa jellemü és lob

nélküli, szinte üdvös sikerrel használtatik; megjavitja a’ senyves

alkotmányt, elosztatja a’ mirigydaganatokat és keményedéseket;

Söt a’ görvélyes betvegy által föltétezett csontduzzadságokat, csont

szálkás fekélyeket is nem ritkán megorvosolja. '

5. A’ hasůregi zsigerek (máj , lép, hasnyál, ’s fodormiri

gyek) dugulásai , keményedései ’s túltengéseiben ’s az ezek által

föltétezett veröczérrendszerbeni pangások, hasüregi vérböség, ’s

aranyérben jótékony hatását számtalanszor nyilvánitá ezen hév

viznek ital- és fürdö képébeni használata.

6. Nagy hirt, nevet vivott ki magának a’ harkányi hévviz

a’ nöi nemzò' részek némelly bántalmqiban, u. 1n. a’ rendetlen, kevés,

vagy megrekedt hószámban , magtalansághan , fehérfolyásban.

' 7. A’ hádéletmûrek kóraiban szinte foganatosan használtatik,
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nevezetesen a’ vesék, és húdhólyag elnyálkásodásában,hurutjában,

fövény és húdkökórban.

8. Magas fokú ezen hévviz gyógyereje olly idegkórokban,

mellyek csúzos, köszvényes, görvélyes, sömörös kóranyag lera

kodása által idéztetnek elö, illyenek a’ szélhüdés , gyomorgörcs,

ködcsömör, arcz és farzsába sat. A’ szélhüdésnek azon fajában is

jótékony hatású , melly nem régi gutaütésböl vette eredetét , de ez

esetben a’ fürdö lágymelegen használandó -1- 27° В. foknál magasb

hévmérsékletü semmi esetre sem.

9. Üdvös batású ezen hévviz az olly szembetegségehben, mely

lyek csúzos, köszvényes , görvélyes, sömörös oknak köszönik

eredeteket, ha t. i. életmüves változások, elfajulások, nem jöt_tek

még szönyegre.

10. Úgy szinte az olly idült fekélyekben is, mellyek az imént

elösorolt betvegyek által tartatnak fen.

11. Nem csekély söt mondhatni biztos gyógyerövel hir ezen

hévviz a’ fémmérgezések, különösen a’ higanykór ellen, mellyek

különféle eredményeit u. m. a’ kütegeket, külsö vagy szájüregi '

fekélyeket, bénulásokat, csontdaganatokat és zsugorodásokat bá

mulandó rövid idö alatt elszéleszti; mig a’ bujasenyv illynemü

bántalmai ellen semmi gyógyerövel nem bir. "

12. Fényes gyógyeröt tanúsit végre ezen hévviz az erómü

vìsértések által elöidézett bántalmakban_, millyenek az ütések , zú

zások , sebesitések, mennyülések, Iiczamodások , csontlörések, iz

meredségek, zsugorodások, bénultságok, idöszaki fájdalmak ’s

szaggatások. Melly esetekben a’ fürdö alkalmával teendö iszapbo

rogatások is ajánlandók.

A’ harkányi hévviz ellenjavalatai.

Mint minden magasb hévmérsékletů kénes vizek, ugy a’ har

kányiak is ellenjavaltatnak: a’ valódi vérbörség, fej- ’s mellre való

torlódások , gutaütésre való hajlam , lobos és lázas állapotok, vér

pökés, vérfolyás ’s nemesebb életmüvek genyedési állapotaiban;

ugy szinte a’ bujaseny , süly , vizkór , magas foku ideg gyönge

ség , szivkórok- kökemek- és rákos elfajulásokban.

Н
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A’ lrencsin-lepliczi lsénsavas sóltal' larlalmazo' lténes

hévvizek.

Magányrajzok.

Hermann A., De Thermis Trencsiniensibus commentariolus. Lip

siae 1726.

Termophih' магний, succincta narratio de origine , et usu thermarum

prope regiam civitatem Trenchinium. Olomucii. 1752.

Kurzer Bericht vom Ursprung, und Gebrauch des weltberühmten

Tepliczer, oder sogenannten Trentschiner Bades im König

reich Hungarn etc. Olmütz. 1775.

Kiesewetter A. F. , Das hochgraeflich lllésházysche naechst Tren

- chin im Königreiche Ungarn gelegene , Töpliczer Bad.

Brünn. 1774.

Beidler, Beschreibung des Trentschiner warmen und gesundbades.

Wien 1797.

Weisenbach, Andenken an Trenchin, oder Abhandlung über das

Trenchiner Bad. Brünn. 1817. '

Carl A.,Die Schwefelquellen zu Töplitz naechst Trenchin im König

reiche Ungarn. Pressburg. 1826.

Beer L. Les bains sulfureux de Trenchin, proprement dits de 'l'ep

litz pres de Trenchin en Hongrie. Güns 1836.

Thom. Kratochwilla, Kurze Abhandlung über die Heilquellen im

Töplitz bei Trenchin im Königreiche Ungarn. Press

burg. 1838. '

Beer L., Die Trenchiner Baeder, oder die _Schwefelquellen zu

Teplitz naechst Trenchin im Königreiche Ungarn. Press

' burg. 1839.

A’ trencsin-tepliczi hévvizek leghatályosabb és legerösebb

kénes vizeink közé számitandók. Már legalább 400 évtöl fogva nagy

hirben vannak ’s számos betegektöl látogattatnak, söt némellyek

azt gyanitják , hogy a’ romaiak által is használtattak, ’s ezek véle

ménye szerint Trencsin vára Terentius romai hadvezér által épite

tett és nevéröl kereszteltetett el. —— Ennek elitélését azonban _az

archeologusokra bizzuk. Jordanus Tamás elöadása után 400 év

vel ez elött egy pásztor által fedeztettek föl, ’s a’ felfedezés ju

talma az volt, hogy üdült lábfekélyétöl megszabadult, mi nagy li
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gyelmet gerjeszte a’ szomszéd faluhan ’s alkalmulszolgált altra,

hogy mások által is megkisértessék , ’s a’ számos betegségbeni fé

nyes siker hire csak hamar elszárnyalt mindenfelé. Sokat köszön

hetnek ezen fürdök a’ gró/' IlIésház‘y családnak , melly azokat 239

éven А: birá, pártolá ’s czélszerü fürdöintézetté alakitá , legujab

han pedig b. Sina Gyârgynek, ki 1835töl fogva nagyszerü épülete

ket (2-3000 fürdß vendég számára), és czélszerü intezkedéseket

hoza itten létre_ Kedvezöbb sors juta ezen fürdönek annyiban is,

a’ mennyiben az irodalom is mindenkor 'gyámolitá ’s terjeszté jó

hirét nevét, már Vernher_r Gyögrgy-töl fogva ,' miként a’ magányraj

zok sorozatából láthatók; és ezen irodalmi müködéseknek kell egy

részröl tnlajdonitani azt,'hogy e’ hévyizek külföldre is eljutván hirök,

idegenek által is látogattatnak , mig más részröl a’ szomszédsági

helyeztetésnek is sаkaт kell e’ tekintetben tulajdonitanunk.

Helyviszonyok_

A’ szóbani fürdök Trencsin megyében a’ kellemes és regé

nyes Vág völgyében Ьe1ye2vё1‹,-'1`renсsin városától egy mért

földnyire éjszakra; az egész vidékben számos kénes források van

nak, mellyek hat tükör für döt táplálnak , egy forrás pedig az ugy

nevezett kút (Brünnlein) , ig en bövizü italúl használtatik_ A’

rendes tükör fürdökön kivül vannak még iszap- és zuhanyfür

dök is. - A’ hat rendbeli tükörfürdök következöleg neveztetnek;

az 1-sö számú úrifürdö, a’ 2-dik tisztifürdö, 3dik polgárifürdö,

4-ik közönségesfürdö, 5ik szegények fürdöje, 6-ik zsidófürdö.

A’ tepliczi h évvizektermészeti sajátságai_

Ezenhévvizek számos légbuborékokkal ‘(тetnek ki a’ föld

_ gyomrából, mellyektiszta idöben csekélyebb, a’ közelgö zivatar al

kalmávalpedig nagyobb számmal vétetnek észre_ A’ tükörfürdök

padozatára ’s lóczáira sárgás fehér csapadékot rakna]: le. A’ viz

szintelen,átlátszó, jegecztiszta, szaga átható, és ollyan mint a’ kén

májé, vagy ellobbant löporé; ize a’ közönséges hasonló hévmér

sékletü viz izétöl nem igen különbözik, csak hogy az emlitett sы;

azonnal észrevehetö, ’s ha ez a’ meghülés következtében egészen

elillant,_akkor a’ legtisztább forrásviztöl nem lehet megkülönböz-_

tetni. A’ hévmérséklet különbözö, nezetesen pedig a’ kútforrásé'_

-1- 32° 5 R„ehez1egköze1ebb ан a’ polgárifurdöé, и. ш. +_31°В‚,

ем követik az úrifurdö -_+ 3_o".5. _B_,_ nszrifurdö + 30° R-, _a’ kö
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zönséges, zsidó és szegények fürdöj'e -l-29° 75 В., fokozatú hév-_

mérsékletei. Aránysulya 1,0045.t- - -

A’ tepliczi hévvizekwegytani alkatrészei.

Mennyileges vegybontás alá ezen nevezetes ásványos vizün

ket Dr. Carl Alajos *) vetette, ’s egy polgári fontban talált:

Kénsavas keserélegböl . 5,972.

„ mészélegböl . 4,888.

Kettedszénsavas mészélegböl 6,712.

Mészkénmájból . _ . 1,427_

Agyagföldböl . . _ 0,156.

Kovasavból . . . 1,712.

Összesen 20,912 szemert

_

Könkénegszeszböl . _ . 1,64.

Szénsavból . . . 1,04.

Légenyszeszböl . . . 0,38 köbhü

velyket.

Ezen 'alkat részeken kivül talált még csekély mennyiségü

vas- és cselélecset, és súly vagy piréleget (Strotián).

Ezen vegybontásból immár fölötte érdekes és tanúlságos

eredményeket vonhatunk, nevezetesen pedig 1) hogy a’ trencsin

tepliczi hévvizek a’ mészkéneg nagy mennyiségét tekintve, min

den hasonnemü honi ’s külföldi ásványvizek fölött elsöséggel bir

nak, ’s igy mind azon csúzos, köszvényes, görvélyes, sömörös,

aranyeres és fémmérgezési bántalmakban, mellyekben a’ kénes,

’s különösen a’ mészkéneges fürdök az emlitett kóralakok tompa -

jellemüségénel fogva javalvák, páratlanok, és semmi más hévviz ál
tal ki nem pótolhatók. 2-sizor hogy ezen hévvizekben egészen hi

ányzanak a’ szikélegsók, mellyek külöoben rendesen minden kénes

vizben, akár meleg, akár hideg legyen az elöjönek. 3-szor. Hogy az

állólétrészekben szegényebbek ezen hévvizek, mint a’ rokonnemü

aacheni, schweizbádeni, warmbrunneni, ’s ellenben gazdagabbak

mint a’ nenndorti, weilbachi, landeki, baregesi, bagneres de luchoni,

és aqui-i kénes hévvizek. Meg kell azonban jegyezni, hogy az álló

4‘) Lásd következö czimii munkáját: Die Schwefelquetlen zu Töptitz nächst

Trentsin im Königreiche Ungarn. Pressburg 1826.
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létrészekbeni szegénys ég egyátalában semmit sem von le a’ hév

vizek becséböl és hatályosságából.

A’ trencsin-tepliczi kénes hévvizek gyógyja

valatai.

Ezen hévvizek részint az eddig elöadott természeti ’s vegy

tani sajátságaik után itélve, részint pedig a’ négyszázados tapasztalat

nyomán következö betegségekben használtatnak sikerrel és' javal

tatnak. -

1. A’ 0s11zos bántalmak minden nemü módositásaiban.

2. A’ köszvény különféle alakaiban egyetlenegynek és leg

üdvösebb hatásunak találtatott minden a’ osztrák birodalomban lé

tezö fürdök között, söt vegyrészei utánitélve azt hiszszük, nem na

gyitandjuk a’ dolgot, ha minden europai fürdök között ennek tu

lajdonitjuk az elsöségigdicsöséget; természetesen csak akkor, mi

ként már fölebb megjegyeztetett, ha' ezen kóralakok tompa jelle

müek. Nem tartjuk itten fölöslegesnek ezen kórcsalád minden egyes -

tagjait is elösorolni, mellyek ellen a’ tepliczi hévviz üdvös sikerrel

használtatik, illyenek: ‚

_ а) Аz idült fejszaggatás, akár folytonos, akár félbehagyó, vagy

idöszaki, egy helyben ülö, vagy helyét változtató légyen is az, csak

hogy csúzos vagy köszvényes jelleme felöl bizonyosak legyünk.

b) Az idült csúzos vagy köszvényes szembetegségek, a’

könyfolyás, a’ tökételen, vagy visszaverödött börkigözölgés követ

keztében támadt látgyöngeség, a’ fényiszony, az éjjeli, vagy nap

pali vakság, a’ látidcg szélhüdése, ’s valoságost de még nem régi

mór (amaurosis) is, ha köszvénytöl vette eredetét, gyakran meg-1

gyógyitatott a’ tepliczi hévvizek által.

c) Némelly csúzos, vagy köszvényes fülbetegségek, millye

nek: az idült, felette alkalmatlan, söt álo°mrabló fülzúgás, fülcsen

gés, ha ezek nem vértorlódás által föltéteztetnek, a’ nehéz hallás, söt

siketség, ha az a’ hallcsontocsok izmeredsége, a’ dobhártya feszült

sége, a’ halljáratban összetorlódott ’s megkeménykedett fülzsir

által föltételeztetik.

d) Az arczzsaíba, mikor az meghülésnek, vagy valamelly szok

ványos helybeli izzadság elnyomatásának tulajdonitandó, ha még

az illetö ideg el nem fajúlt. '

e) A’ kéz és láhköszvény; izületi dagok és meredségek,

csipzsába, akár csúz, akár köszvény által idéztetnek elö.

0
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' Ü Az úgynevezett kóborgó _köszvén-y'(Arthritis vaga). _ '

g) A’ régi köszvényes fekélyek.

3. A’ hurutos (catarrhalis) bántahnakban,-millyenek az -idült

vagy minden évben visszatérö ’s légesöaszkórralfenyegetö reked

ség és azon nátha, mellytöl az illetö egyének ritkán, _vagy épen

soha sem tudnak megszabadúlni. _ _ _

4. А’ görvélyes (scrofulosus) bajokhan , föleg turhás mér

sékmény1'i,tésztás, püffedt külemü egyéneknél, ide tal-'tozuak a’ nyak

mirigy-dagok, görvélyes szem- és fülbántalmak, takárok, kütegek,

fekélyek és izületi daganatok. _ _ '

' 5. A’ sömörös betvegy eredményezte kütegek és fekélyek

ben, kitünöleg azon kütegalakokban, mellyeka’ bör nagy száraz

sága ’s munkátlanságától veszik eredeteke_t.

' 6. Az elhanyagolt rühben, rühes fekélyekben. - Megjegy

zendö itt, hogy a’ különféle itt elösorolt nyilt fekélyekben sem a’

bécs-bádeni, sem más illynemü vizek nem hasznailhatók fürdök

gyanánt, mivel szikes só tartalmuknál fogva nagyon izgatók, a’

tepliczi hévvizek pedig nem tartalmazyán illy мaг, egészen a’

magok helyén vannak. ' _

7. Az angolkórban (rhachitis) mikor az még nem fejlödött

magas fokozatra ’s jelentélyes csontgörbüléseket nem idézett elö,

hanem inkább csak a’ csont- és izomrendszer nagy gyöngesége

:iltal nyilatkozik.

’- 8. Páratlan hatásúak ezen hévvizek a’ «таk húdvezédek, ’s

húdhólyag idült betegségeiben , az 'igen fájdalmas vizellés , eljáró

húdhólyag hurodban , húdköre való hajlamban ; hol bár a’ már kép
zödött húdkövecseket nem képesek is feloldakni , de azok viszont

termödését számtalan tapasztalati adatok nyomán minden esetre

képesek meggátolni. —— A’ húdkészitö életmüvek ezen bántalmaiban

azonban a’ viz ivása is elkerülhetlenül szükséges.

9. Az erömüvi sértések, csonttörések, ficzamodások utóbajai

ban, mikor az emlitett bántalmak, akárminemü szigorúan ki nem

fürkészhetů betvegynél fogva a’ legészszerübb gyógymódnak is

makacsul ellenszegülnek, valódi specificus szer gyanánt tekinten

dök a’ tepliczi kénes hévvizek , midön mind az alkotmányos,

mind a’ helybeii bajra jótékony hatásî gyakorolnak.

10. A’ végtagok különnemü szélhüdéseiben , nem mulik el egy

fürdöi évszak sem , hogy fényes eredményü_gyógyit_ások nes iek-J
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rülnének; számos illy eseteket tettek közzé dr.Tognio,Trencsin megye

cgykori föorvosa, a’ mostani érdemdús tanár atyja, és Kratochwilla a’

mostani fürdö orvos.lllynemü szélhüdések, a’ gyermeki korban elöjö

vök, a’ csuzos és köszvényes bajok, visszaverödött kütegek, ólom-

higany mérgezésekböl eredök; söt 011y féloldali szélhüdésekben

is, mellyek gutaütésnek köszönik létrejövetelöket, számos jól si

került gyógyitások által igazoltatik ezen hévvizek gyógyereje min

den évben. '

11. A’ rászt és méhkórban szinte jó sikerrel használtatnak a’

tepliczi hévvizek , helyreállitván mind a’ veröczéri ’s átalában a’

hasüregi zsigerekben létre iött rendetlenségeket, mind az ideg

rendszer elhangultságát.

12. A’ havadzási rendetlenségek is üdvösen ostromoltatnak

ezen hévviz által, ha tulsúgos ingerlékenységgel , ’s a’ nemzöré

szek gyuladásos állapotával ’s életmüves elfajulásaival nincsenek

szövetkezve.

13. A’ sápkór is, melly tompa érzékenységgel, ’s nagy izom

gyöngeséggel jellemeztetik, számtalanszor gyógyszerére talált ezen

hévvizekben.

14. Végre a’ különféle fémek , nevezetesen: higany , ólom, '

réz és mirénygözök által elöidézett különféle bajok , reszketegsé

gek , szélhüdések , zsugorodások , fájdalmas bántalmak is elszéled

nek ezen fürdök használatára, ’s mindenek fölött a’ higanykórral

összeházasodott bujasenyv az,mellynek antidotuma gyanánt tekint

hetjük a’ trencsin-tepliczi kénes hévvizeket.

5. A’ pöslényi hémavas sóltal tarlalmazó kénes

hévvizek.

Magányrúzok.

Inst. J. Torkos, Schediasma de Thermis Pöstényiensibus. Posonii,

1745. 8.

Prochaska, Einige Nachrichten und Bemerkungen über die warmen

Baeder in Pistyan. Wien 1818. 8.

Eman. Wolf. Walich, Über die Baeder in Klein-Pöstény. Wien.

1821. 8.

J. Tonházy, Abhandlung über das berühmte Piestyaner Bad. Press

burg. 1821. 8. - ' 3
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M. Ettinger, De _thermis Pöstényensihus. Dissertatio inaug. Vien

nae. 1836.

F. E. Scherer. Die heissen Quellen und Baeder zu Pöstény. Leip

zig 1837. 8.

M. Ferdinand Marschall, Die Heilquellen von Pöstény im Königrei

che Ungarn. Ofen 1838. 8.

A’ pöstényi fürdö, vagy KisPöstény, Nyitra vmegyében a’

regényes Vágvölgyben fekszik, Nagy Pöstény mezövárosától ‘/,

órányira, Vágujhelytöl pedig 2 mértföldnyire , az éjszaki szélesség

48° 36', 35", ’s a’ keleti hosszaság 35°, 28', 50" foka alatt, 428 p.

lábnyi magasságon a’ tenger szine felett. Az itten fakadó hévvizek,

noha már egy szмa‘! elöttjelos magányrajzot szerkeztett rólok

Torkos, meglehetös elhanyagolt állapotban voltak, ’s a’ Vág kiára

dásai következtében sok viszontagságokon mentek keresztül , mig

len az 1813-ban helyt talált pusztitó áradás után az emberszeretö

gr. Erdödy József ö excellentiája bökezüségéböl szilárd épületek,

keletkeztek, és az egész czélszerü fürdöintézetté alakitatott. Ez idö

töl foшa a’pöstényi fürdöre szebb korszak derült, hire_ napról napra

mind inkább emelkedik, a’ vendégek száma évröl évre szaporo

dik, ugy hogy jelenleg legkeresettebb fürdöink közé számitathatik.

Mi a’ források Sгаmаí: illeti , vannak itt igen számos források

a’ Vágfolyónak mind jobb , mind pedig bal partján , söt azt mond

hatni, hogy itten a’ talaj egészen át van hatva ezen hévviztöl, mert

ha az ember a’ fövenyet csak csekély mélységre távolitja is el,

azonnal uj források jönek szönyegre; *) fö, legnagyobb, leggazda

gabb,legállandóbb forrás mindazáltal az ugynevezett ivókút (Brun

nen) a’ Vág jobb partján , ettöl mintegy 37 lépésnyire , mellynek

hossza 11', 4", szélessége 7', 10", mélysége pedig 6'-7" között

változik a’ Vág vize állásának viszonyaihoz képest. Ezen forrásból

csövek által vezettetik a’ viz a’ fürdöintézetbe. Ezenkivül mégkét

forrást használnak ivásra.

_Mi a’ fürdö intézetet illeti, az két épületböl Ш, t. i. a’ régi és

uj fürdöházból, :nelly utólsó kádfürdönek is neveztetik. A’ régi

fürdöházban 4 tükörfürdö van u. m. 1. az urifürdö (Gehbad) 2.

") A’ régi iclöklven mìdön még rendszeres fürdöintézet nem volt itten, magok

a' vendégek csináltak magoknak e‘ fövényben uj forrásokat, és ugy huez

nálták azt fürdö gyanánt.
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lszapfürdö. 3. zsidófürdö, és '4. közönségesfürdö. Az nj_ fürdö

házban' pedig, melly 1822ben épült 18 kádfürdö és egy nagy tü

kör, mellyben egyszerre 40 ember is fürödhetik.

A’ pöstényi hévviz természevti sajátságai.

A’ kútban ezen hévviz tengerzöldbe játszószinnel hir, ’s

ritkán olly tiszta és átlátszó , hogy fenekére lehetne látni. Heve

nyen meritve pedig szintelen, НSшa, átlátszó, ’s jól bezárt edények

ben hónapokig is illyen marad , a’ körléggel érintkezésben tartva

pedig megzavarodik , ’s kezdetben hamuszürke , késöbb feketés

üledéket _rak' le. A’ viz' szaga a’ könkénegszesztöl igen hasonló azon

szaghoz , mellyet az eldurrant löpor terjeszt el , és ezen szag már

30 + 40 lépésnyire észrevehetö a’ forrástól , egyébiránt elenyé

szik az, ha a’ viz huzamosb ideig áll a’ szabad levegön , jól be

zárt edényekben pedig mindig erösen érezhetö, ’s a’ fölmelegités

által még növelni lehet. Ize, kellemetlen szaga daczára is , legtöbb

emberre nézve nem kellemetlen, kissé csipös. Hévmérséklete -l

46° és + 51° В. kбzт: vánozik , ’s igy legforróbb hévvizeink

egyike. A’ fürdöházakban pedig következö. 1_ az urifürdöben _l-'

30-32° R., 2. az iszapfürdöben i- 31° - 35° R., З. a’ zsidó, és

4. a’ közönségesfürdöben + 28° - 33° В.

A’ pöstényi hévviz vegyrészei.

Ezen hévvizet már Torkos is megvizsgálta vegytanilag, ujab

han pedig Scholz Bécsben 1809ben ’s legujabban egy bizottság

vetette vegybontás alá Erdödyné ö excellentiája meghagyása kö

vetkeztében, melly bizottság tagjai Lang, Dormer, Pantocsek gyógy

szerész urak valának, kik nyitrai fôorvos Biacsovszky vezérlete

alatt müködének. Scholz következö vegyrészeket állitott elö, egy

polgári fontban: _

Kénsavas szikéleghöl _ _ 3,72.

' „ ' keserélegböl _ _ 1,11.

„ mészélegböl _ _ 2,60.

Szikhalvagból _ _ _ 0,57.

Szénsavas keserélegböl _ _ 0,74.

„ mészélegböl _ 0,82.

kovasavból _ _ _ 0,19.

Veszteség _ _ _ -_ ' 0,10.

Összesen 8,85. szemerh
aß
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Az emlitett bizottságpedig talált egу polgäri fontban:

_

Kénsavas szikélegböl . . 9,011.

„ keserélegböl . 2,829.

„ mészélegböl . 4,617.

Szikhalvagból . . . 0,816.

Mészhalvagból . . . 2,173(

Szénsavas keserélegböl ' . 1,819.

Cserenyböl (Taninum) _ 0,160. '

Kov3sûvl)Ól . . . 0,778.

Veszteség . . . . 0,240.

Összesen 22,473 szemert.

Légkörilégböl . . . 12,854.

Szabad szénsavból . . 7,776.

'Könkénegszeszböl . . 5,141 k. hüvely._ „

Az itt elsörolt alkatrészeken kivül talált még a’ pöstényi hév

vizben az ásványvizeink körül magának halhatlan érdemeket szer

zett Tognio tanár csekély mennyiségü szénsavas vasélecset is. Ezen

noha kissé egymástól eltérö vegybontásokból immár kiviláglik, hogy

a’ pöstényi hévvizek túlnyomó mennyiségů vegyrészeit a’ kénsa

'vas sók képezik ’s igy azt kénsavas sókkal bövelkedö kénes hév

viznektekinthetjük. Vegybontás alá vetette az emlitett bizottság

még az iszapot is, és talált egy polgári fontban:

Kovaföldböl _ . . 8,2740

Vasélegböl . ‚- ” . 1,9968

Timföldböl . . _ 2,3408

Meszasldbůl . ' _ . -1,7844

Televényböl (humus) . 0,0800

Vizböl . . . 1,3664

Veszteség . . . 0,2176

Összesen 16,000 szemert.

Ezen iszap természeti sajátságai egyéhiránt következök: ál

lományát tekintve igen Иgy; szine természetes állapotjában szür

kefekete, megszántva pedig kemény és világos szürke színü lessz,

tapintata zsíros, egy kis fénynyel is bir, szaga-'pedig kissé szurkos,

és igen kénes, természetes melegségét húzamos ideig megtartja.

Hévmérseklete + 29 - 35° R.
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A’ pöstényi hévvizek gyógyjavalatai.

A’ pöstényi fürdö 'legnagyobb hirt nevet vivott ki magának:

1. A’ köszvény elleni gyógyereje által. Különösen jo hatású

pedig a’köszvénynek azon alakja ellen, melly az izületekbenütötte

_fel sátorit, ’s ott lerakodisokat, daganatokat és tagzsugorodásokat

idézett elö. - Kitünö sikerrel használtatik a’ pöstényi hévviz:

2. A’ csúz’ különféle árnyéklataiban, bár milly megrögzött ós'

makacs legyen is egyéb gyógyszerek irányában. igen elömozditja

a’ csúznak bántalmas részekböli kipusztúlását, ha fürdés közben a’

szenvedö részek meleg iszappal borogattatnak.

- 3. Közönségesen tudva lévö_ dolog,'hogy a’ bujasenyves be

tegeknek mennyire ártalmasok a’ kénesfürdök, mellyek használa

tara az érdeklettibetegek csak hamar rosszabbúl lesznek, ’s ha el

kezdett kénesfürdöi gyógymódukat eröszakolják, azok által valóban

v_égkép„ el is pusztúlnak. És mégis ezen tény daczára a’ pöstényi

fürdök körül a’ Torkos idejétöl, ’s igy egy század lefolyta alatt tett

tapasztalatok az ellenkezöröl gyöznek meg bennünket, mert azok

utánitélve semmi kétséget nem szenved, hogy a’ régi ’s álarczos

bujasenyv maradványait az életmüségböl a’ pöstényi fürdök töké

letesenkizaklatják, ’s igy e’ tekintetben a’ pöstényi _hév_vizet_, mint

a’ maga nemében páratlant mutathatjuk fel. -- '

4. A’ görvélykór (Scrofulosis) ellen szinte alig vagyunk ké

pesek hatályosabb gyógyvizet fölmutatni hazank határai között a’_

pöstényinél; melly roppant nagyságú _’s fölötte _megkeményedett

mirigydaganatokat képes'fôloldozni ’s eloszlatni, mi különösen

könnyen sikerül, ha a’ fürdés mellett a’ szóbani daganatok egy

szersmind az iszappal is borogattatnak, a’ mirigy dagok eloszlása

után a’ beteg’ görvélyes küleme egészen' megváltozik ’s az egész

testalkotmány иgyщим átalakúlást szenved.

5. Nem kevésbé magasztaltatik ezen gyógyviz külsö ’s belsö

használata, ’s az iszap alkalmazása az e’ tájon igen gyakori golyaa

ellen is.’ ' ' '

6. Az angolkór elleni üdvös hatását pöstényi hévvizeinknek

magasztalják Wallich, Marschall, mind saját, mind _mások tapasz

talatai után. _ - g '

"‘ “' 7. Azidült kütegek és fekélyek mindenféle nemeiben már

Torkos ajánlá ezen hévvizeket számtalan tapasztalatai után, mel

lyek közöttlegnevezetesebb az, hogy egy 80 éves tetötöl fogva
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talpig leprosus, ’s a’ legkülönnemŕibb szerekkel sikeretlenül orvo

solt zsidó, ezen fürdönek 3 hétig tartó használata után tökéletesen

meggyógyúlt. Az itt orvosolható kütegek egyébiránt kétségkivül

rühös , sömörös , görvélyes és köszvényes betvegyen alapúlok

lehetnek.

8. A’ gilisztakórban is sikeresnek tapasztaltatott a’ pöstényi

hévviz, mellynek belsö használatára gyakran takarodnak ki gilisz

ták. Hogy azonban ki birjae? valósággal a’ szalag gilisztát is

üzni, arra nézve még bövebb tapasztalatok igényeltetnek.

9. Hatalmas gyógyeszköz pöstényi hévvizünk az emésztési

rendszer bajaiban, étvágyhiány, gyomorbélgörcsôk, altesti pan

gások, máj-lép-dugulások, söt_ vizkórok, rásztkór, aranyér sat, ellen.

10.' Jótékony hatásúnak tapasztaltatott hévviziìnk, Torkos,

Prohaszka, Wallich, Marschall ’s mások szerint a’ húdkészitö

életmüvek bántalmaiban; nagy vizeltetö ’s feloldozó erejénél fog

va különösen a’ föveny- ’s húdkökórban.

11. A’ méhrendszer betegségeiben, a’ rendetlen havadzás,

fehér folyás, méhkór (hysteria), sápkór, terméketlenségben szinte

magasztaltatnak már Torkos idejétöl fogva a’ pöstényi hévvizek.

12. A’ légzési életmüveketbeboritó takhártya bántalmai, idült

mellhurut, kezdödö nyálkás tüdövész sat. ellen, mind a’ fürdés,

mind a’ viz itala, mind pedig az ivókút fölött létezö göz beszivása,

belégzése rendkivül üdvös hatásúnak mondatik.

Javaltatik a’ pöstényi hévviz még több rendbeli idegkórok

han is, illyenek: '

13. A’ szélhüdések (paralysis) különféle nemei, mellyek vagy

külsö erömüvi behatás, régi csúzos vagy köszvényes, egy helyen

fészkelö fájdalmak, visszaverödött kütegek, sulyos betegségek,

gutaütés , fémmérgezések által jöttek létre. Mind ezen esetekben

fölötte hatályos ezen hévvizek fürdö képébeni használata, mellyel

a’ szenvedö tag'iszappali gyakori borogatását is szükséges ösz

szekötni. - _ _
h Шyen továbbá :

14. A’ csipzs'ába (lschias), mellynek szinte minden nemei

hatályos gyógyszerre találnak a’_ pöstényi hévvizekben ’s ezek

iszapjában.

'_15¿ A’ nehézkórtól is szahadultak már meg többen ezen für
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dök hazamos ideig való használata által. Emlitéstérdemel még ezen

hévviznek

16. A’ csontszúbani különös hatása, föleg ha az erömüvi be

hatások következtében fejlödött ki. Elömozditja az t. i. az elhalt

csontszálkák és lemezek kiküszöbölését, a’ kirétegzést (exfoliatio)

’s ekként a’ sebek begyógyúlását is.

17. Az izületek vizenyös daganataiban , a’ közönségesen

úgy nevezett iztaplóban (Gliedschwamm) is sokszor bámúlandó si

kerrel használtatik. -

18. Végre némelly idült, leginkább görvélyes szemlobok ellen

tapasztaltatott jótékony hatásúnak ezen fürdö, különösen pedig az

ivó kútat környezö gözréteg; minélfogva gyakran láthatni szem

betcgeket, kik ezen természetes gözfürdöt a’ kút mellett sikerrel

élvezik.

6. A’ lfaplátln' kénes hévviz.

A’ kapláthi kénes hévviz Nyitra vármegyében a’ Vág balpart

ján Pöstény és Galgócz között fakad. Ezen hévviz is minden te

kintetben nagyon hasonlit a’ pöstényihez, csak hogy hévmérseklete

jóval csekélyebb, t. i. -l- 24° R., mind a’ mellett hogy jeles saját

ságokkal bir ezen hévviz, csaknem egészen elhanyagolva hever

minek oka szinte leginkább az lehet, hogy Pöstény szomszedságá

ban van, ’s az által egészen háttérbe szoritatik. -

7. A’ nagyváradi lténsavas sólfat tarlalmazó égvényes kénes

hévvizek.

Magányrajzok.

Hatvam', Thermae Varadinenses examini physico et medico sub

jeetae. Viennae 1777.

A’ Nagyvárad szomszédságában fakadó hévvizekröl ’s fürdök

röl már Janus Pannonius emlékezik a’ 15-ik században. Hydrogra

phaink ös fönöke Vemherr György is már kitünöbb vizeink közé

számitja azokat. Magányrajzot elöször Hatvam' irt ezen fürdökröl

1777-ben ’s azóta más iró nem méltányolta azokat kimeritö ma

gányrajzra. Az újabb idökben Gróss Fridrik nagyváradi orvos fá

radozott föleg ezen fürdök körül, ’s csakugyan sikerült neki né

melly czélszerübb intézkedéseket létrehozni. Van pedig Nagyvá

rad közelében t. i. egy kis órai távolságra Hasó nevü Ми mellett
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két rendbeli fürdö, u. m. a’ Püspök, vagy Szene Lászlófürdö, és a’

Fe/im/ardä; melly ulolsó amattól egy negyed órányira fekszik. All

pedig a’ Püspökfürdö 4 saját forrással ellátott tükörfürdöböl, mel

lyek is a) az úr1‘/ürdò“ vagy nöh/urdeje, b) a’ po'ga’r1'/'úrdö vagy

férńa/ffürdeje. c) a’ füzesfftrdö vagy régente sriros/'ürdö, és fi) a’

Sz. Lo'sz.lo'/ürdò'. A’ Felixfürdö pedig csak egy, de fal által kétfelé

választott tükörfürdöböl áll. Az ezen fürdöket tápláló forrásokon

kivül vannak meg itt számos gyógyforrások (Grósz szerint mint

egy 21), mellyek egy magas hegycsúcs alján erednek, ’s vizeik

összefolyván a’ Pecze nevü folyót képezik, melly soha be nem fagy,

’s 12 malmot képes elegendö vizzel ellátni.

A’ nagyváradi hévvizek természeti sájatságai.

Mind a’ kétrendbeli fürdö forrásai jegecztiszta, szintelen vi

zet nyújtanak, melly tisztaságát kihülve is megtartja, ’s jól bedu

gaszolt edényben huzamos idö múlva sem képez üledéket, hanem

kihülés közben az edény falaira számos hólyagcsok rakodnak le.

A’ fürdökben a’ viz könkénegszagú, de nagyobb mértékben az a’

Felixfürdöben; ize nem kellemetlen, kissé égvényes ’s kihülvemin

denki által könnyen iható. A’ különbözö forrasok hévmérsékletel

30°és 36°В. fok között változik. A’ Püspökfürdö forrásáé -l- 34"R.

a’ Felixfürdöé pedig-l- 36° В. A’ viz aránysulya eddigelé nincs

meghatározva. A’ források vizböségét mi illeti, olly nagy az,

hogy az egész Osztrákbirodalomban a’ leggazdagabb vizü gyógy

források közé szamitathatnak. -- Grosz Fridrils az úgy nevezett

férliak fürdöjével, melly pedig nem a’ leggazdagabb forrással bir,

tett kisirletet, ’s azt találta, hogy egy óra alatt 450 akónyi vizet

adott.~

A’ nagyváradi hévvizek vegytani alkatrészei.

- A’ nagyváradi hévvizeket legtökéletesebben vegybontotta

Horváth gyógyszerész 1835-ben ’s talált egy polgári fontban.

A’ Felixforrásban. A’ Sz. Lászlóforrásban.

Kénsavas szikélegböl ‚- 5,80 _ 3,54

„ keserélegböl _ 5,03 - 4,11.

_ „ mészélegböl . 3,18 ' 2,80. _

Szénsavas szikélegböl . 6,08 5,03.

„ keserélegböl . 0,50 1,20‘

„ mészélegböl . 4,02 3,70
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Szénsavas vasélecs )

és Cselélecs ) nyomdokai ' nyomdokai

_Kovaföldböl _ _ _ 1,02 1,00.

Élemuves anyagokból _ 0,62 0,06.

Összesen 26,25 21,44

Szénsavhól _ _ _ 3,04 -

Könkénegszeszhöl _ _ 5,34 6,24. köb

_ hüvelyket.

A’ nagyváradi hévvizek gyógyjavalatai.

A’ nagyváradi hévvizek körül pontos gyógytani tapasztalato

kat tudtnnkkal leginkább Grosz Fridrik nagyváradi 'orvos tett, ’s

igy itten föleg az 6 beсses közlésére támaszkodunk. Üdvös hatá

súaknak tapasztalta ö ezen hévvizeket:

1. Némelly idült, leginkább sömörös és görvélyes betvegyen

alapúló kütegek.

2. A’ csúzós bántalmak.

3. A’ köszvény különfóle alakai ellen, akkor is, ha az a’ belsö

nemesebb életmůveket, a’ mell és hasüregi zsigereket ostromolja.

4. A’ hasüregi zsigerek máj, lép, dugúlásai ’s kéményedései,

’s azokon alapúló bajok ellen, mint hatályos oldozó, különös jóté

kony hatást külöl, illyenek az aranyér, rászîkór, méhkór,sárgaság,

gyomorgörcs, vizkór sat.

5. A’ görvély elleni különszerü hatását is magasztalja _Grósz

Fridrik, még pedig nemcsak a’ mirigy daganatok, hanem az élet

müség egyéb_ részein történt görvélyes lerakodások, görvélyes

szemlobok, söt csontszú ellen is. A’ görvélyes lerakodások ’s da

ganatok ellen jó sikerrel alkalmaztatnak az iszaphorogatások.

6. A’ takhártyák némelly bántûlmaiban az idült hurut, a’

nyálkás fulladozások ellen szinte üdvös hatásnaknak tapasztal

tattak.

7. A’ vese és húdköveknél jelentélyes kònnyelbülésre szá

mithatni e’ gyógyvizek használata mellett.

8. A’ magtalanságnak is számos kitünö példányai megorvo

soltatlak már itten_ _

9. Azon szélhüdések ellen, mellyek nem az agyban fészkelö

életmüves változások, hanem esúzos köszvényes bántalmak és sé
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rülések által Fòltételeztettek, szinte fölötte jótékony hatásuak a’ nagy

váradi hévvizek.

10. Végre az érzéletmüvek ideges gyöngeségei Ulßhéz hal

lás), a’ súlyos betegségek, nevezetes nedvveszteségek után vissza

maradó láz nélküli ideges gyöngeség ellen jeles gyógyszerre talá

lunk ezen hévvizekben.

Fölötte sajnálandó, hogy ezen különben magas pártfogóval

(nagyváradi püspök) biró fürdök körül nagyobbszerü intézkedések

nem történnek, mit mind a’ gyógyvizek jeles sajátságai megérdem

' lenének , mind pedig azon körülmény igényelne , miszerint egész

Erdélyben ’s az egész tiszántúli kerületben (leszámitván a’ mehá

diai fürdöket) nincs illy magas hévmérsékletü ’s átalában illy ter

mészet-, vegy- ’s gyógytani sajátságokkal fölruházott gyógyvizünk.

Reményljük azonban, hogy a’ mi halad, el-nem marad. п

8. Az alsó-váczai kénes hévvizek.

Ezen kénes hévvizek Zarándmegyében AlsóVácza nevü

oláhfalu határán fakadnak, egy vas- és rézladarokkal bövelködö

hegy tövében ’s fölötte hires gyógyerejöknél fogva nagyon láto

gattatnak.

Az alsó-váczai kénes hévvizek természettani

s aj á t s á g a i.

Ezen viz tökéletesen tiszta és átlátszó, szintelen, erös kénes

szagú, Иgy, émelyitö izü. Hévmérséklete + 25° В. foknyi. -

Az alsó-váczai kénes hévvizek vegytani

alkatrészei.

Ezen hévvizeket Erdély két nagy nevü hydrologusa Bél

teky és Pataky vizsgálta meg vegytanilag. Bélteky egy polgári

fontban talált: -

Kénsavas mészélegböl . _ 2,13.

szikhaivagból . _ . 8,19.

Keserhalvagból . . 3,03.

- Összesen - _ . 8,35. szemert.

Kankénegszeszböi ~ . - .- 14. khüvelyk.

"Ü ¿-Melly'vegybo'n"t'ás után- itélve , bär az a’ jelenkor igényeinek
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tökéletesen meg nem felel, a’ bécsbádeni hévvizekhez hasonlithat

juk az alsó-váczaiakat.

Az alsó-váczai hévvizek gyógyjavalatai.

Nagy hirt nevet szereztek magoknak ezen gyógyvizek:

1. A’ csúzos ;

2. A’ köszvényes bántalmakban; izületi zsugorodásokban.

3. A’ köztakarók idült baj аiban, nevezetesen a’ recsetes, sö

mörös, rühes bántalmakban.

4. A' hasüregi zsigerek', máj, lép sat. dugulásaiban, kemé

nyedéseiben ’s ezeken alapuló aranyér, rásztkór, búkomorkór

ban , söt méhkórban is.

5. Az idegrendszer Sгenт delmeiben , nevezetes görcsök és

szélhüdésekben. '

6. A’ kór áttételes lerakodásokban.

7. Az izületek hideg daganataiban.

9. A’ magyarádl e'g vényes kénes 1апду05 vizek.

Hont vármegyében kebelezett Magyarád helység nyugoti

vagyfelsö vógén van egy réteges mészköböl alló domb , mellyböl

több ereken buzog ki az égvényes kénes 1angyos gyógyviz. Emli

tésre méltó különösen három forrás; ezek egyike az ú't mellett lé

tezik ’s nagyobb fürdönek neveztetik, minthogy vizét egy tágas

mészlufa-mederbednti. А’ másik forrás a' domb tetején van, de

vize kevés; a’ harmadik forrás pedig a’ domb patakfelöli oldalán

buzog ki , ’s kisebb fürdönek neveztetik. _

Ezen gyógyvizektiszták , szintelenek , édesded savanyus

izůek, élénk könkéneg szagúak , ’s Tognio tanár szerint az égvé

nyes és sós alkatrészeken ШИН iblanyt is tartalmaznak. A’ szom

лёд falvak lakosai a' rühös, csúzos és köszvényes bántalmakban

jó sikerrel használják. Minden esetre nagyobb méltánylást érde

melnének. --

10. A’ lajlaporddny1' földes sós kenes langyos vizek.

Sopron vármegyének LajtaPordány (Pr0derSdorf) nevü

helységében fakadnak ezen kénes hévvizek és a’ helybeli lakosok

által már régi idöktöl fogva használtatnak, mind a’ mellett egy

minden kényelmekkel ellátott fürdöintézet csak 184(_)ben hozatott

itt létre, ’s azóta e’ gyógyviz is terjedelmesebbhaszálatot nyert.
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'—@ A’ l‘a'§ta'pordányi kénes vizek természetes

s aj á ts á g a i. ' '

’S ezen langyos kénes viz tökéletesen tiszta, könkénegszagu,

Иgy izů. llévmérséklete -l- 20 В. Aránysulya határozatlan.

A’ lajtapordányi kénes vizek_vegytani

alkatrészei_ '_\.

Ezen gyógyvizet Joss bécsi tanár vetette mennyileges vegy

bontás alá , ’s egy alsó ausztriai messzelyben talált:

Kénsavas szikélegböl _ _ 2,212_ï -_

,, keserélegböl _ _ 3,000.

„ mészélegböl _ _ 4,452.

Szikhalvaghól _ _ 0,422.

 Keserhalvagból Í _ 0,420.

Timhalvagból _ . 0,! 15.

Mészhalvagból _ _ 0,515 _

Szénsavas szikélegböl _ _ 0,017.

„ keserélegböl _ _ 0,237.

,', mészélegböl _ _ 3,835.

,, vasélecsböl _ _ 0,020.

Cselélecsböl _ _ 0,002.

Kovaföldböl _ _ _ 0,347.

Forrássavból (Quellsaeure) _ 0,545.

Összesen _ _ 16,139. szemert.

Szénsavhól 100 köb hüvelyk vizben 6,682.

Könkénegszeszböl _ _ 1,952.

Ezen vegybontás után a’ szóbani gyógyvizek mind vegytani

alkatrészeiket , mind hévmérsekletöket tekintve , leginkább meg

_közelitik a’ hires bécs-bádeni kénes vizeket.

A’ lajtapordányi kénes langyos vizek

gyógyjava1atai_

Kitünö sikerrel használtatnak a’ szóbani gyógyvizek: _

1. Az idült kmegek, _ “

2. A’ csúzos bántalmak,

3. A’ köszvény,

4. Az aranyér,

5. A’ sápkór és

6. Szélhüdések ellen.



45

11. A’ gyílggí ágvänyes iblanytartalmú kénes langyos vizek.

9

Hont varmegyének Gyügy és Mére nevezetü helységei kбzт: a

Selmecz folyó balpartján elterülö sikon számos C 14 ásványos) forrá

sok fakadnak , mellyek közönségesen gyügyiforrásoknak neveztet

nek, noha ezek némellyike már Mére helységének határán buzog

föl, Ezen források , a’ belölök lerakodó ásványos részekböl - Ш

leg szénsavas mészélegböl  több ölnyi magosságu szikladombo

hat alkotnak, ’s az ezen dombok tetején, vagy oldalain létezö nyi

lásokon buzognak ki. Természeti ’s vegytani sajátságaikat tekintve

igen hasonlitanak egymáshoz, ’s legszembetünöbb a’ különbség

hévmérsékleteikben , ugy hogy némellyek közülök a’ hideg , mások

pedig a’ lar1gyos gyógyvizek közé tartoznak. Itten csak a’ magasb

hévmérsékletü ’s már ennélfogva is nagyobb jelentöségü forrásokat

tárgyalandjuk, mellyek mind a’ gyügyi határban fakadnak; magasb

hévmérsékletü forrás pedig 3 van , u. m. az ugy nevezett Bûdös

forrás, az ennek szomszédságában létezö ’s a’ domb más oldalán

fakadó forrás , és a’ Hosztecsna (köszvényforrás) nevezetü forrás.

Különösen Iigyelemre méltó még a’ hatályos alkatrészek nagy meny

nyiségénél fogva az ugy nevezett föforrás, de a’melly már a’ hideg -

(+ 13° 6 В.) gyógyvizek rovatába tartozik.

A’ gyügyi langyos források természettani

sajátságai.

Ezen források vizei tiszták , kissé kékellök , izök kissé sós,

savanyú, szaga pedig ollyan mint a’ záptojásé. A’ büdösforrás hév

mórséklete + 19, 2° R. A’ büdösforrás szomszédságában létezöé

-I- 18° R. A’ Hosztecsna nevü forrásé szinte -l- 18° В.

A’ gyügyi langyos források vegytani

alkatrészei.

Ezen gyógyvizek vegybontását is 'l‘ognio tanárnak köszön

hetjük, ki is következö alkatrészeket talált; u. m. szénsavas „ж

éleget, szénsavas keseréleget, szénsavas mészéleget, szikhalva

got, kénsavas szikéleget , kénsavas mészéleget , vilsavas timéleget,

kovaföldet, lav_anyt és iblanyt, szabad szénsavat, és könkéneg

szeszt. - Minélfogva a’ szóbani vizeket sós égvényes kénes és

iblanytartalmú savanyú vizeknek kell tekintenünk.
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A’ gyitgyi langyos források gógyjavalatai.

Ezen ' ]e1es' sajátságokkal fölruházott gyógyvizek eddigelé

minden egyszerü használat nélkül hevertek mind a’ mellett, hogy

a’ szomszédfalvak pórnépe bajaitól megszabadulandó , emlékezetet

áthaladó idöktlil fogva zarándokoskodik ezen forrásokhoz, föleg

az utolsó holdnegyed elötti pénteken, mikor is ezen forrásoknak

babonából nagyobb gyógyeröt tulajdonitanak. A’diszlett gyógyu

lás jeléül, vagy sokszor csak jó reménység fejében is aztán külön

féle ruhadarabokat, rongyokat, kendöket, szalagokat sat. aggatnak

a’ forrás szomszédságában létezö Тайra és bokrokra. lgy használ

tatnak nálunk több elsö rangú gyógyvizeink is. Bizony, bizony

még soká fogjuk Karlsbadot, Marienbadot, sat. utólérni!

Leginkább használtatnak pedig a’ szóbani gyógyvizek csú

zos, köszvényes szaggatásokban és szemgyuladásokban, ’s hasz

nálatuk a’ szenvedö tagok áztatásában, mosogatásában korlátozódik_

c) \/'asas 1апду05 és hévvizek.

1. A’ Saliácsi casas, langyos идей.

Mngányrajzok.

Wipacher(David), de Thermis Ribariensibus in Hungaria, Liber sin

gularis, Lipsiae 1768.

Zipser (Christian Andreas), Der Badegast zu Sliatsch in Niederun

gaт. Ofen 1827.

Wagner (Dan.), Die Heilquellen von Szliats in Ungarn, in physica

lisch-chemischer Beziehung untersucht. Pesth 1834.

салатt Robert, Szliáts. Irta orvosok ’s 'betegek számára. Pes

ten 1338. ' - - ' ' '

A. Schöpf, Die Heilquellen von Szliáts in Ungarn, in ihren eigen

thümlich ausgezeichneten Wirkungen; 'Pest"1841.

Suchy Samuel, De aquis Szliacsiensibus. Diss Inaug. 1843.

A’szliácsi fürdö, melly hajdan a’ szomszéd Ribár helységétöl

ribári fürdönek is neveztetett, a’ regényes szépségü ’sgásványos

vizekkel bövelködô Zólyom megyében fekszik, BeszterczeBányától

2, Zólyom városától pedig egy órai távolságra, 1194 lábnyira a’

tenger szine felett. Orvosi használatra az itt fakadó vizek már

több mint @gy századtól fogva használtatnak, mertinár Marsigli
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Gróf „Danubiuspannonico mysicus“ czimü hires 1726-han megje

lent munkájában emlékezik egy forrásról, mint gyógyvizröl. -Wi

pacher föorvos pedig 1768ban М monographiájában már elö is

sorolja 'azon betegségeket, mellyek a’ szliácsi vizekáltal meggyó

gyitatnak. - Az újabb idökben ezen fürdö hire mindinkább emel

kedett ’s legkeresettebb fürdöink egyikévé lett, mit jeles, ’s mond

' hatni páratlan sajátságainál _fogva méltán megérdemlett. Sokat kell

pedig e’ tekintetben Mojsisovich föorvosnak a’ bécsi cs. kir. köz

kórházban tulajdonítani, ki nem csak hirét emelé e’ _fürdöintézet

nek, hanem itten czélszerü intézkedéseket, zuhany készületet, göz

fürdöt sat. javallott és hozott létre. - Van pedig a’ szliácsi für

döintézetben három tükörfürdö u. m. az 'ůrifürdö, vagy meleg tü

kör, a’ polgárifürdö és a’ parasztfürdö, vagy hidegfürdö; ’s eze

ken kivül 4 forrás, mellyek víze italúl használtatik u. m. a’ József

forrás, Dorottyaforrás, Ádámforrás, Lenkeyforrás.

A’ „наем vizek természettani sajátságai.

A’ meleylükör vagy úrifürdò' vize nagy mennyiséggel és se

bességgel törtet ki, ’s vele egyт: roppant mennyiségü szénsav

szesz, melly a’ vizben nagy buborékokat ’s örökös' zajongást idéz

elö, ’s a’ víz szinén annyira összegyülekezik, hogy a’ vigyázatla

nůl belemenök könnyen tetszholt állapotba esnek, minélfogva шаг

séges azt egész nap folytában zászlócskával ellegyezni, ’s elszé

leszteni a’ fůrdö szinéröl. Vize ezen fürdönek , ha valamelly

edényben húzàmosb ideig tartatik, annak fennekére barna üledéket

rak le; egyébiránt, tiszta' és álátszó, szaga alig van, különben az

egész tükör már a’ szomsédságban is elárúlja' а’ szénsavszesz sza

gát; ize savanyús és csipös, lenyeletvén pedig keserüen sós, ’s

'végre tenta iz1'i_ Hévmérséklete -l- 25° R.-A’ Polgárifürdö vizének

természeti sajátságai ugyanazok, mellyeket az úrifürdörenézve

elösoroltunk, kivévén hogy hévmérséklete valamivel kisebb t. ’i.

+ 23°В.-A’ paraszlfürdó' kevesebb szénsavszeszt fejt ki, mint a’

két elébbi, vize sárgás szinü, ize, szaga mint az elöbhieké; hév

mérséklete pedig -l- 22° В. - A’ Józse/forrás óránként mintegy '

akónyi vizet М, me11y tiszta átlátszó, kellemes savanyú, csipös izů,

az orrba füstölgö, hévmérséklete -l-9°R_ Aránysulya 1,0009.-A’

Dorottyaforrás bövebben adja a’ vizet, ’s nagyobb mennyiségíi

szénsavszeszt fejt ki, mint. a’ Józsell‘orrás_; szine kissé sárgás, nem

_tökéletesen átlátszó, szaga szénsavszeszt árúl el, ize savany_ú_s,
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utóbb sóségvényes ’s különösen tintás. Hévmérséklete -t- 17° R.

Aránysulya1,0029.-AzÁdámforrás szinte nagy mefnnyiségü szén

savszeszt Тej: ki; vize egészen tiszta, átlátszó, savanyús csipös Бай,

’s nem olly sós és tentás mint az elöbbeniek. Hévmérséklete -19°

В. Aránysulya 1,0032. - A’ Lenkeyforrás vize szinte tiszta átlát

szó, lze kellemesen savanyú, nem igen sós, nem keserüs de össze

húzó tentas. Hévmérséklete -I- 17° В. Aránysúlya 1,0030. Med

rében vereses barna üledéket lehet látni. -

A’ szliácsi vizek vegytani alkatrészei.

Ezen vizek vegybontásával számosan foglalkoztak (Wipacher,

Höring, Specz, Kitaibel sat.) de a’ vegytan jelen állásának megfe

lelö legtökéletesebb Wagner Dániel vegybontása, ki következö

alkatrészekre talált egy polgári fontban:

Az urifürdö.

Kénsavas szikélegböl Lithion 0,508.

„ lavélegböl „ 0,126.

„ keserélegböl 2,099.

„ mészélegböl 11,350.

Szikhalvagból 2,216.

Keserhalvagból . 0,641.

Szénsavas keserélegböl 1,336.

„ mészélegböl 3,141.

„ vasélecsböl 0,508.

Kovaföldböl . 0,222.

Gyantásanyagból 0,177.

Összesen 22,924.

szemert.

Szénsavból 18,35.

Az Ádámforräs Dorottya,

Kénsavas szikélegböl 2,012, 1028.

„ lavélegböi 0,108. 0,104.

., keserélegböl 2,734. 2,626.

„ mészélegböl 5,537. 5,959.

Szikhalvagból 1,582. 1,578.

Polgárifürdö. Parasztfúrdö.

1,782. 1,966.

0,111. 0,119.

2,427. 2,588.

10,560. 8,5 82.

1,862. 1,7132'

0,561. 0,622.

1,542. 1,544.

3,195. 3,338.

0,457. 0,476.

0,207. 0,215.

0,161. 0,150.

22,847. 21,308

20,28. 22,03.

hüvelyk.

Lenkey, Józselforrás.

2,020. 0,192.

0,127. -

2,650.  »

5,883. 0,307.

1,705. -
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Keserhalvagból 0,503. 0,445. 0,526. _

Szénsavas keserélegböl 1,567. 1,471. 1,474. 0,288,

„' - mészélegböl 3,264. 2,811. ' 2,699. 0,883,

„ vasélecsböl 0,357. 0,334. 0,641. 0,806.

Kovaföldböl 0,184. 0,146. 0,134. 0,096.

Gyantásanyagból ' 0,130. 0,104. 0,119. _

м ~

0sszesen 17,678. 17,506. 17,978. 2,572.

- szemer

Szénsavból 24,48. 26,01. 26,01. 33,73.

k. hüvelyk.

Ezen vegybontás után itélve, a’ szliácsi vizeket, kivévén a’

Józsefforrást, melly egyéb alkatrészekbeni szegénysége ’s szénsav

és “asé1e6s11eni gazdagsága miatt pusztán vasas savanyú viz

gyanánt tekintendö, - vastartalmú keserforrásoknak kell tartanunk,

mellyekben tehát a’ kénsavas sók, a’ szík és keseréleg oldozó ’s

mérséklö hatása a’ vas tartalom által módositatik. A’ roppant men

nyiségü szénsavszesz egyébiránt páratlanná teszi a’ sz1i60si fürdö

ket, ’s e’ tekintetben egyedül a’ Canstatti fürdöket hasonlithatjuk

a’ szliácsiakhoz. *)

A’ szliácsi vizek gyógyjavalatai.

A’ szliácsi vizek elöször is olly betegségekben javallvák,

mellyek ellen a’ gyógytudomány a’ vaskészitményeket találta üdvös

hatásúaknak, de a’ vastartalomnak tulajdonitható föhatáson kivül

birnak a" szliácsi vizek oldozó ’s az ideges elhanyagultságothelyre

állitó hatással is. Amaz t a’ kén- és sósavos sók, emezt pedig a’ nagy

mennyiségü szénsav jelenlétéböl magyarázhatni ki. Azon betegsé

gek immár, mellyek gyógyitásában a’ szliácsi vizek egy század

lefolyta alatt nagy hirre hévre tettek szert , következök, illyenek:

1. A’ sápkór (Chlorosis) , mellynek nemcsak csekélyebb,

hanem legmagasb fokozatai is, nevezetesen hol már a’ bör - vagy

hasvizkór jelenetei is beköszöntenek , biztos gyógyszerre találnak

a’ szliácsi vizekben. '

2. A’ vizkórnak azon fajai , mellyek a’ savós vérvegy által

*) Lásd dr. Tritschter: Canstatts Mineralquetlen und Baeder. Stuttgart

1823 czimü munkáját. 4
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föltéteztetnek, ha szinte ezen kórállapottal , hasüregi dugulásai ’s

keményedései szövetkezvék is; úgy hogy ennélfogva a’ változóláz

következtében létrejött ’s a’ vörhenyt gyakran követö vizkórok is

megorvosoltatnak ezen vizek haszmilata által; söt ha már a’ has

vizkór ellen csapolást kellett is alkalmazni , a’ mütétel ntáni hasz

nálata ezen fürdönek számtalanszor megakadályozza a’ viznek is

méti összegyülemlését.

' 3. A’ nöi nemzörészek némelly bántalmaiban , millyenek a’

rendetlen havadzás , terméketlenség, fehérfolyás, edényrendszer

petyhüdéséböl eredö méhvérzés , rendkivül nagy hirre kaptak a’

szliácsi fürdök; mert nem telik el egy fürdöi évszak sem , melly

ben az elösorolt bajok legkitünöbb példányai a’ legfényesebb si

kerrel nem orvosoltatnának, ugy, hogy e’ tekintetben minden honi

fürdöintézeteink elöl elragadják szliácsi fürdöink a’ pálmát.

4. A’ fértiui tehetetlenség ellen is bebizonyult évek során át

a’ szliácsi vizek üdvös hatása , mert számos elcsigázott arszlán

nyerte már itt vissza erejét ’s tagjainak érméczességét ; 'ugy hogy

e’ szerint a’ nemi munkásságot ébresztö hatása ezen gyógyvizeink

nek minden kétségen kivüli_

5. A’ csekélyebb fokozatú és tompa jellemü görvélykór

ban is igen jótékony hatással birnak a’ szliácsi vizek; miként

6. Az angolkórban is (Prhachitis), ha a’ esontok elgörbülései

még nem hágtak magas fokozatra ’s nem rögzöttek meg. És e’ te

kintetben valóban figyelemre méltó dr. Czilcherl Roberlnek fönebb

idézett munkájábani azon észrevétele, hogy Szliács a’ természettöl

orthopaedi intézet helyévé teremteteth

7. A’ fejledezö köszvény ’s aranyér ellen biztos óvószer

gyanánt ajánltatnak a’ szliácsi vizek. E’ két rokon betegség t. i. az

emésztési életmůvek, gyomorlép, màj, veröczérrendszer zavart

můködésében találja okfejét, úgy hogy eìen életmüvek müködési

zavarát bizvást e’kétbaj kezdetének,elsö korszakának lehet tekinteni;

ezen elsö korszakban , mellynek jelci : a2 elteltség , a’ két lágyék

’s gyomortáj puiladsága , nyomás érzete a’ gyomorban, tulságos

savképzödés , gyakori felböfögés , étvágyhiány , rendetlen széke

lések sat., épen olly jótékony hatásuak a’ szliácsi vizek, mint a’

millyen sikeretlenek, söt ártalmasok lehetnek a’ két betegség elöbbre

haladt korszakaiban, mellyekben más gyógyvizeink ’s fürdöink

sokkal jobb sikerrel használtathatnak.
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' 8. Jótékony hatásuak a’ szliácsi vizek olly- egyének сайт.‘

bántalmai ellen is, kik gyöngéd ’s könnyen izzadó börrel birnak,

föleg ha egyszersmind az emésztési életmüvek is kórosan megtá

madvák. A’ ke1nény , merevény ’s nehezen izzadó börü egyének

pedig , ’s kiknél a’ csúz a’ csonthártyában ’s szalagos készületben

нишe föl sátorát , nagyobb hévmérsékletü ’s föleg kénes fürdök

ben Trencsin-, Mehadia sat. találandnak biztosabb gyógyszert.

9. Az idült börkütegek ’s fekélyek különféle sömörös, rühes,

reczetes sat. nemei orvoslásában, mellyek a’ szliácsi vizek ‘тa!

gyógyitható betvegycknek köszönik eredetöket, szinte nagy hirt

nevet vМak ki magoknak a’ szóbani gyógyvizek , ugy hogy e’ te

kintetben már Wipacher is, a’ mult század közepe táján követke

zöleg nyilatkozik fölebb idézett magányirata 94-ik lapján. —— „ln

exanthematicis aifectionibus nullis symptomatibus periculosis, aut

febribus stipatis, ut scabie, impetigine, heprete, intertrigine, pruri

ginibus , patrimmate , psora , lepra, putrescentibus articulorum ul

ceribus atque gangraenis , veteribus üsdem atque annosis, nomis

que, lichenibus infantum, aliisque cutis exulcerationibusinveteratis

atque rebellibus 'eteximi prosunt.“

10. A’ hugykészitö életmüvek némelly bántalmaiban bámu

landó gyógyeröt nyilvánitanak a’ szliáesi vizek , névszerint pedig

a’ fövénykórban naponként nagy mennyiségü fövényet üritenek

ki, ’s e’ tekintetben leghatályosabbnak tapasztaltatott eddigelé a’

melegfürdö és Ádámforrás vize, továbbá a’ nehéz és fájdalmas

vizellésben , a’ hugytarthatlanságban, kivált öregeknél , kiknél a!

érdeklett életmüvek szélhüdéses bántalmát lehet föltenni.

11. SzáIIlos ídegkórokban a’ szliácsi fürdö kiáltatott ki a’ leg

üdvesebb hatásúnak minden gyógyvizeink között , nevezetesen pe

dig a’ görcsös bántalmakban, a’ tisztán ideges gyomorgörcsben , a’

méhkórban , méhgörcsökben, föleg ha ezek nagy méhvérzés , sok

vérveszteséggel járó nehézszülések, tartós fehérfolyás , nagy hu

zamos szoptatás után támadtak; ugy szinte rászt- és búkórban is.

12. A’ szélhüdésekböl, вiми a’ mellyek ondópazarlás vagy

fémmérgezések következtében keletkeztek , évenként számos egyé

nek szabadulnak meg a’ szliácsi fürdö használata által.

13. A’ nehézkórtól (Epilepsia) is szabadultak már meg né

hányan ezen vizek által. De e’ tekintetben még tapasztalatokra van

"k é .szu s g и
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- 14. Az aggaszály (marasmus senilis) és gerinczsorvadásban

(Tabes dorsalis) sinlödök számtalanszor fölüdülnek ezen najádok

mellett.

15. Némelly ideges szembajokban is jótékony hatásu Szliács,

millyen az ideges látgyöngeség, a’ kezdödö mór (amaurosis), mi

ként azon szembajokban is, mellyek a’ fölebb elösorolt e’ vizek

használata által gyógyitható betvegyeknek köszönik eredetöket.

16. -Végre megemlitendö ezen viz üdvös erösitö hatása a’

sulyos betegségböli lábbadozásban, a’ testi és szellemi munkásság

által elcsigázott egyének felüditésében; mert ezek számára valódi

élet forrásul szolgál.

Nem hallgathatjuk el ez alkalommal abbeli forró óhajtásunkat,

vajha a’ földes uraság gondoskodnék itten egy rendezett föorvosi

állomás megalapitásáról; mert fürdöorvos nélkül lenni egy illy

hires és méltán hires fürdö intézetnek , valóban botrányos ’s el

mondhatni , hogy „Diilicile est satyram non scribere.“

2. A’ vichnyei földes vasas hévvizek.

Magányrajzok.

Kurze Beschreibung der EisenbacherMineralquelle.Schemnitz.1830.

Vichnye helysége Barsmegyében fekszik, egy regényes a’

Garánvölgygyel közlekedésben lévö völgyben, Selmecztöl 2’/2, Kör

möcztöl pedig 5 órányira. Régi idöktöl fogva hirre emelkedett,

és jól rendezett, de szükkörü fürdöintézetét egy forrás táplálja,

melly magától a’ fürdötöl mintegy 75 ölnyire fakad-.

A’ vichnyei hévviz természettani sajátságai.

A’ vichnyei hévviz tökéletesen tiszta , átlátszó és szintelen,

sem szaggal , sem különös izzel nem bir. Hévmérséklete -l- 32° R.

a’ forrásban, a’ fürdöben pedig -t- 29° В. Aránysulya 1,0025.

A’vichnyei hévviz vegytani alkatrészei.

Ezen hévvizet Häring selmeczi tanár és bányásztanácsnok

vetette mennyileges vegybontás alá ’s rajta kivül még egy névte

len; ’s ez utolsó vegybontásának eredményét dr. Wagner Mihál

tette közre 1820ban az osztrák Orvosi Évkönyvekben (1820. régi

folyam Vik Ещe: 4-ik darab , 132 lap). Höring tanácsnok egy

Polgári fontban talált: '
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Kénsavas szikélegböl _ h . 0,65.

„ mészélegböl _ _ 3,45.

Szikhalvagból _ _ _ 0,60.

Szénsavas keserélegböl _ 0,40;

„ mészélegböl _ 1,75.

„ vasélecsböl _ 0,95.

Kovasavbol _ _ . 0,20 szemert.

Összesen 8,00 szemert.

szénsâvból _ _ _ 6,12 k. hüvelyk.

Ezen vegybontás után szóbani hévvizünket a’ földes, vasas

hévvizek rovatába kell sorolnunk.

A’ vichnyei hévvizek gyógy javalatai.

A’ vichnyei hévviz gyógyereje tisztán erösitö és é1eszt6, a

nevezetes mennyiségü vastartalomnál fogva, ’s csakugyan a’ ta-—

paszta1at is leginkább e’ tekintetbeni gyógyhatását igazolta. Neve

zetesen pedig rendkivüli nagy hirt nevet szerzett magának ezen

hévviz:

1. A’ nöi nemzö részek petyhüdségén alapúló bántalmakban,

a’ fehérfolyás, terméketlenség, hiányzó, vagy igen is böséges és

gyöngitö havadzásban_

2. A’ n6i ne1nzö részek hiányos müködésével szoros kapcso

latban lévö sápkórban (Chlorosis).

3. A’ légzési életmüvek takhártyájának petyhüdségén alapúló

nyálfolyás, nyálos tüdövészben_

4. A’ súlyos betegségek után visszamaradó, mint szinte az

aggkori gyöngeségben_

5. Végre a’ csúzos és köszvényes bántalmakban is, jó siker

rel használtatik_

9

3. A’ topuszkói égvényes vasas hévvizek.

(Alknlische Pikrothermae.)

A’ topuszkói hévvizek a’ horvát végvidékben Károlyvártól 7

mértföldnyire, Glina mezövárosától pedig, melly fötisztikarhely, egy

órányira a’ hasonnemü regényes szépségü ’s szelid éghajlatú

völgyben fakadnak_ Ezen hévvizek valószinüleg már a’ romaiak

által is használtattak, mert a’ fürdö szomszédságában ’s környékén

sok régi emlékek ásattak ki. A’ szomszéd lakosok által ezen hév
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vizforrások emlékezetet tulhaladó idöktöl fogva használtatnak, czél

szerü fürdöintézet azonban csak az újabb idökben keletkezett az

ezred buzgalma által, melly mindent elkövet a’ fürdök fölvirágoz

tatása kedvéért; a’ fürdöi évszakban nevezetesen a’ rendörségre

felügyelö tisztet ’s fürdöorvost rendel a’ hévvizek mellé, ’s az

újonnan épülö fürdöházaktól, vagy vendéglöktöl 10 évig semmi

adót nem követel. Mi a’ fürdö intézetet illeti, áll az a’ föforrásnál

kétközönséges és két különös fürdöszobából; van itt egy badi

kом: is. A’ források száma összesen 8, de úsások által valószinü

leg többre is lehetne akadni.

A’ topuszkói hévvizek te rmészeti sajátságai.

A’ föforrás fölötte gazdagon adja a’ vizet, melly jegecz tisz

ta, átlátszó, Cranz szerint könkénegszagú, mások szerint pedig egé

szen szagtalan és laígy, kissé égvényes, kesernyés izü. Hévmér

séklete -1- 45 - 49° В. Aránysúlya pedig 1,003, mikor pedig a’

szénsav már elszállott 1,005.

A’topuszk0i hévvizek vegytani alkatrészei.

Vegytani vizsgálat alá vetették ezen hévvizet Cranz (1772)

Lalanque, Китае!‘ (1816), Zimmermann (1818), de vizsgálataik

eredménye, az elsöét kivéve, nem jutott tudtommal a’ közönség ke

zei közé, késöbb Gürth, de legtökéletesebben vegybontotta azt

1837-ben Müller gyógyszerész, ’s következö alkatrészekre talált

egy polgári fontban: '

Kénsavas szikélégböl . . 7,07.

Szikhalvagból _ _ . 0,53.

Szénsavas szikélegböl _ . 5,08.

„ keserélegböl . _ 4,12.

„ mészélegböl _ _ 6,48.

„ vasélecsböl . . 1,03.

„ cselélecsnek . . nyomdokait.

Timföldböl _ . . . 0,27.

Kovaföldböl . . . _ 1,02’

Vonatanyag ) _ _ 169.

Veszteség ) ‘ ’

Összesen 27,29 szemer.

Szénsavból . . . . 49,52 k. hüvelyk.
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A’ topuszkói hévvizek gyógyjavalatai.

A’ topuszkói hévvizeket, imént elöadott termeszettani saját

ságaik ’s vegyrészeik után itélve, leghatályosabb gyógyvizeink

közé számithatjuk, ’s a’ szliácsi hévviz mellé sorolhatjuk. Külö

nösen jótékony hatásúaknak tapasztaltattak pedig e’ következö be

tegségekben u. m.

_ 1. A’ csúzos.

2. A’ köszvényes szenvedelmekben, ’s ezek által elöidézett

izmeredségek- zsugordásokhan.

3. Gyomor gyöngeség, szokványos székrekedség ellen.

4. A’ hasüregi zsigerek dugúlásai, keményedéseiben, veröcz

rendszeri pangásokban, ’s ez által föltételezett rásztkór és arany

érben.

5. Az idült kütegek különféle nemei ’S fajai ellen.

6. A’ bújasenyves másod ’s harmadrendů bántalmakban.

7. A’ méhrendszer különféle bajaiban.

8. Némelly idegkórok, nevezetesen szélhüdések, alkotmányos

gyöngeség, reszketegség ellen. -

A’ szigorú orvosi figyelemmel teendö tapasztalatok azonban

kétség kivül még számosabb kórcsaládok és fajták ellen is üdvös

nek bizonyitandják idövel ezen hévvizet.

4. А’ lacsltyi ltonyhasós vasas langyos vizek.

Liptóvármegyében a’ likawai kincstári urodalomhoz tartozó

Lucsky helység határán egy vadregényes ’s a’ Kárpátok szomszéd

sága és a’ tenger szine гаммы magas helyzetnél fogva kissé zordon

tájékon fakadnak ezen, hazánkban páratlan jeles gyógyvizek. Az

itteni fürdöintézet mindaddig nyomorú állapotban volt, ’s a’ ven

dégek elfogadására csak fából készült kunyhók szolgáltak, mig

Lucsky helység a’ likawai uradalomba be nem kebeleztetett; azóta

pedig kényelmes épületek hozattak létre, úgy hogy már most a’

fürdövendégek semmi tekintetben sem látnak rövidséget.

A’ lucskyi langyos konyhasós vasas viz termé

szettanisajátságai.

A’ lucskyi viz tiszta, átlátszó, kissé tejedzö, szagtalan, sava

nyús, késöbb tentás izü. Hévmérséklete -t- 25° В. Aránysúlya

nincs meghatározva. - A’ légnek kitétetve rozsdanemü esapadékot

képez, ’S а’ fürdés alkalmával a’ fehér rида: barnára festi.
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A’ lucskyi langyos viz vegytani alkatrészei.

Ezen langyos vizet Vietoris és Tognio tanár vetették vegytani

vizsgálat aй, ’s az elsö következö alkatrészeket fedezett fel:

Nagy mennyiségü szabad szénsavat;

Szénsavas vasélecset szinte nagymennyiségüt.

„ keseréleget,

„ mészéleget,

Kénsavas keseréleget és

Szikhalvagot szinte nagy mennyiségüt. -

A’ lucskyi langyos viz gyógyjavalatai_

Ezen viz föhatása a’ vas és konyhasó tartalomnál fogva zson

gító, erösitö ’s a’ takhártyákat különösen érdeklö. Rengkivül jóté

kony hatásunak tapasztaltatott pedig a’ következö bajokban:

1_ A’ vérhiányos állapotokban, különösen a’ sápkórban_

2. A’ takhártyák bántalmaiban, névszerint a’ belek zsongta

lanságon alapuló nyálkásságában, ’s nemzö részek idült takáraiban.

3. Különféle idült kütegekben, névszerint recsetes és sömörös

hántalmakban.

4. Minden erötlenségen, petyhüdségen alapuló bajokban.

5. A’ такси vases la os vizek.
?/

Magányrajzok.

A. Kelin, Analysis aquae thermorum vivarum Rajeciensium et brevi

earundem descriptione topographica et tabula aerea. Vien

nae 1793.

A. Ката, Über die neuentdeckten warmen Bäder zu Rajecz_ Wien

1793.

A’ rajeczi vasas langyos vizek Trencsinmegyében Rajecz

várostól egy órányi távolságra vannak a' Rajcsanka nevü folyó

mellett. Miként az idézett magányrajzból kiviláglik, a’ múlt század

vége felé fedeztettek fel, ’s azóta leginkább a’ szomszéd vidék la

kosai мы használtatnak. Az egy fedél alatt létezö fürdöházban 4

rendbeli fürdö van, t. i. úri, шт, polgári és pórfûrdò'_ Ezen für

dökben a’ viz csekély melegségü, úgy hogy a’ fürödni akarók

csak félig ülve, vagy fekve használhatják_ A’ viz hévmértéklete a’

forrásban ~I 28° В. a’ fürdöben 'pedig -i- 26 - 27° В. Némel
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lyek azt állitják, miként ezen viztöl a’ fürdö egyén eleinte nagy has

menést kap, melly semmi szerrel el nem állítható, de melly 3 - 4

nap múlva magától megszünik. Ez aligha valószinů. Egyébiránt

következö betegségek ellen magasztaltatik:

1. A’ köszvényes és csúzos szenvedelmek ellen.

2. A takhártyák petyhüdsége ’s ez által föltétezett folyások

ellen.

3. Szélhüdések , görcsök ’s egyéb idegkórok ellen.

4. Különféle idült kütegek ellen.

6.Az al-gyógyi égvényes és vasas hévvizek.

Az algyógyi égvényes hévvizek Hunyadvármegyében Al

gyógy mezövárosa határán egy domb alján buzognak föl, ’s már

régi idöktöl fogva fürdöképen használtatnak ’s legkeresettebbek;

min legkevésbé sem csodálkozhatunk, ha meggondoljuk, hogy a’

különben ásványos vizekkel bövelködö Erdélyben a’ hévvizek szá

ma igen csekély ’s hogy ezek között a’ szóbaniak a' legmagasabb

hévmérsékletüek egész Erdélyországban. Van pedig a’ szóbani

helység határán 4 rendbeli hévviz ’s ugyanannyi fürdöintézet,

mellyek között legrégibb ’s legnagyobb hirnek örvend az Apafy für

döje. Ezen fürdö hévvize is égvényes ugyan , mint a’ többieké, de

azoktól mégis eltér annyiban , a’ mennyiben vasat is tartalmaz , ’s

igy az égvényesvasas hévvizek rovatába sorolandó.

Az al-gyógyi hévvizek természettani

sajátságai.

Ezen hévvizek tökéletesen tiszták, átlátszók, szin ós szag

nélküliek , kissé savanyus izüek. Hévmérsékletök -I- 23 - 25°

-1- 26-28 В. foknyi. Aránysulyok 1,0017?.

Az al-gyógyi hévvizek vegytani alkat

részei.

Az al-gyógyi hévvizeket Erdély két hires hydrologusa t. i’

Bélteky Zsigmond Тorдa megye egykori föorvosa és Pataky Sámuel

Erdélyország egykori föorvosa vetették mennyileges vegybontás

alá, ’s a’ két vegybontás eredménye nem sokat különbíizik egy

mástól. Elég legyen itt a’ Patakyét fölidézni , ki is az Apafy für

döje forrásának egy polgári fontnyi vizében talált:
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Szikhalvagból . . 0,80.

Szénsavas szikélegböl . . 7,05.

„ keserélegböl . . 3,20.

„ mészélegböl . . 2,80.

Kovasavból . . 0,60.

Összesen . _ 14,45. szemert.

Szénsavból . . 14,40. k.hüvelyk.

Az al-gyógyi hévvizek gyógyjavalatai.

Ezen hévvizek gyógyereje már századokon át igazoltatott, ’s

valószinüleg' a’ mezöváros nevezete is onnan keletkezett, hogy

ezen hévvizek gyógyhelyül szolgáltak a’ sulyos betegségekben

sinylödöknek. Jótékony hatásuaknak tapasztaltattak pedig:

1. A’ köztakarók némelly idült bántalmaiban , nevezetesen a’

régi recsetes (impetigo), sömörös és rühes kütegekben.

' 2. A’ csúzos és köszvényes szenvedelmekben, akár aziz

mok, akár a’ szalagos rostos készületben, akár pedig a’ csontrend

szerben ütötte légyen fel a’ baj sátorát, még akkor is, ha már zsu

gorodásokat idézett elö.

_ 3. A’ hasüregi zsigerek, máj, lép, fodormirigyek dugulásai ’s

keménykedéseiben , az aranyeres bajokban.

4. A’ húdéletmüvek némelly bántalmaiban , húdkö és fö

vénykórban.

5. Az idegkórok némelly fajaiban, nevezetesen pedig gör

csök, idegfájdalmak és szélhüdésekben.

6. A’ takáros bántalmakban, akár a’ légzési akár az emész

tési , akár pedig a’ nemi rendszer életmüveiben mutatkozzanak.

Ezen hévvizeket Pataky Nassau herczegségben lévö hires

emsi fürdökhöz hasonlitotta.
I

7. A’ monyászal vasas kenes hévvizek.

A’ monyászai vasas kénes hévvizek’Aradmegyében Monyá

sza helysége mellett egy igen kellemes völgyben fakadnak. Sajná

landó, hogy minden jeles sajatságaik mellett is nagyobb hirnek ’s

czélszerübb fürdö intézetnek nem örvendeznek.
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A’ monyászai vasas kénes hévviz természettani

° sajátságai.

Ezen hévviz tökéletesen tiszta , átlátszó , könkénegszagú ,

hévmérséklete + 25° В. Aránysúlya pedig 1,004. -

A’ monyászai hévviz vegytanialkatrészei_

Ezen hévvizet Rózsa megyei föorvos vetette minöleges vegy

bontás alá , ’s kénkönegszeszt, szénsavas mészéleget és vaséle

cset fedezett föl benne. Kimeritöbb, ’s mennyileges vegybontás

még ninos birtokunkban_

A’monyászai hévvizgyógyjavalatai.

A’ szomszéd lakosok jótékony sikerünek tapasztalák ezen

hévvizeket_

1-ször. Szemgyuladásokban_

2szor. ldeges gyöngeségben.

3-szor. Helybeli bujasenyves bántalmakban.

' d.) Égvênyes hévvizek.

1_ A’ lipplltl égvényes iblanyos hévvizek.

(Natrothermae.)

Lippik helysége, mellyben ezen nevezetes hévvizek fakad

nak, Pozsega vármegyében fekszik Pakracz mezövárosától egy ne

gyed órányira , a’ már emlitett Daruvártól pedig másfél mértföld

nyire a’ Pakra nevezetü folyó mellett , az éjszaki szélesség 45°

24 , a’ keleti hosszaságnak pedig (Ferro szigetétöl számitva) 34°

55 foka alatt_ Az itt fakadó hévvizek a’ legújabb idökig meglehe

tösen el valának hanyagolva, miután azonban 1839-ben Wagner Dá

niel által vegybontattak , ’s a’'fürdök tulajdonosai Jankovich шт

cs. kir. kamarás és Strazveman urak e’ hévvizek hatályos alkatré

szeire figyelmeztettek, azщa a’ tisztelt urak sokat áldoznak ez inté

zet fölvirágoztatására , ’s igy nem sokára jelesebb fürdöintézeteink

sorában fog helyet foglalni.

Van pedig itten 4 forrás , ugyan annyi fürdömedenczébe

foglalva , mellyek következöleg neveztetnek: u. m. a) Püspò'kfür

dò, mellynek hossza 9 láb, szélessége 6 láb , mélysége pedig 4 láb;

h) Csárdafürdò' (Csardakerbad), mellynek hossza ’s szélessége 7 láb,

mélysége pedig 4 láb; c) Kisfürdò' , melly az elöhbihez hasonló ter
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jedelmü és d) a’ Közönséges fůrdô , mellynek llossza 10’/2 láb, szé

lessége 91/, láb , mélysége pedig 4 láb. °

A’lippikihévvizektermészettanisajátságai.

Ezen források elég gazdagon adják a’ hévvizet, úgy hogy az

egynap alatt fakadó víz mennyisége szinte 900 akóra rug. A’ he

venyen meritett viz tiszta , átlátszó és szintelen , de ha a’ levegön

huzamosb ideig áll , vagy ha fözetik , kissé megzavarodik. Íze lüg

nemü sós , kissé csipös , szaga pedig alig érezhetö , fullasztó , de

ha a’ fürdöben már sokat fürödtek , vagy a’ viz húzamos ideig ál

1ott parafával bedugaszolt üvegekben, könkénegszag fejlödik ki ben

ne. Hévmérséklete a’ sulymérö 28" 9"’ állásánál , ’s midön a’ lég

hévmérséklete + 22° В. foknyi volt, a’püspök1'ürdönek -1- 35° R.,

a’ püspökfürdö forrásának pedig -1- 37° R., a’ csárdafürdöé + 32°

B., a’ forrásé + 35° R., a’ kisfürdöé + 32° R; ennek forrásáé

pedig -1- 35° В., a’ közfürdö hévmérséklete -1- 35°, a’ forrásáé pe

dig--1- 36° R. Aránysulya 1,0026. - '

A’ lippiki hévvizek vegytani alkatrészei.

Ezen hévvizeket már Hinterholzer vizsgálgatta 1818-ban,

legújabban pedig ’s legtökéletesebben Wagner Dániel vetette vegy

bontás alá 1839ben a’ püspökfürdö és kisfürdö hévvizét, ’s talált

egy polgári fontban:

A’ Püspökforrásban. A' Kisfürdöforrásban.

Kénsavas szikelélegböl . 4,790. 5,276, szem.

Szikhalvagból _ . . 4,687. 4,814. „

Mészhalvagból . _ . 0,788. 0,760. „

lnésziblagból . _ . 0,311. 0,206. „

Szénsavas szikélegböl . . . 10,285. 9,584. „

„ keserélegböl _ . . 0,745. 0,699. „

„ mészélegböl . . _ 1,125. 1,362.

Alvilsavas vastartalmú agyagföldböl 0,027. 0,027. „

Kovasavból . . . 0,834. 0,883. „

Életmüves anyagokból határtalan mennyiséget.

összesen 19,944. 20,183.szem.

Szénsavból . . . 9,33. 9,63.k_hüv.

Légenböl határtalan mennyiséget. -

Ezen vegybontás után a’ lippiki hévvizeket iblanytartalmú

szikéleges hévvizeknek kell tekintenünk, jelentélyes mennyiségü
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konyhasóval. Az összehasonlitási viszketegnél fogva ezen hévvi

zeket is tübben, nevezetesen a’ vegybontó Wagner Dániel a’ carls

badi Sprudelhez ’s az emsi hévvizekhez hasonlitották; ezen gyógy

vizek azonban csak úgy hasonlitanak egymáshez, mint a’ tyúk a’

lúdhoz, mindegyiknek két szeme, két lába és két szárnya van. An

nyi igaz, hogy lippiki hévvizeinkben legtúlnyomóbb alkatrész a’

szénsavas szikéleg, miként az emsiben is, de már a’ carlsbadiban

a’ glaubersó, vagy kénsavas szikéleg játsza a’ föszerepet, melly az

emsiben épen nem találtatik, lippiki hévvizeinkben pedig a’ carls

badi glaubersónak csak mintegy negyedrésze foglaltatik. A’ kony

hasó tartalmát tekintve, mind az emsi, mind a’ carlsbadiban jóval

nagyobb az, nevezetesen két annyi mind a’ lippikiben; az iblany

tartalomnak pedig, melly az emsiben egészen hiányzik, a’ carlsba

diban épen csak nyomdokai vannak , mig a’ lippikibcn az is

kitünöleg szerepel. Jobb tehát öszinte megvallani, hogy ezen hév

' vizünk is páratlan, ’s semmi más külföldinek pótszeréül nem szol

gálhat, miként az ennek is a’ külföldön semmi pótszerére nem

akadunk, mint áltanokat terjeszteni ’s a’ közönséget mystificálni.

A’ lippiki hévvizek gyógyj avalatai.

A’ lippiki hévvizek hatályos gyógyerejét, a’ magas _hévmér

séklet, a’ nagy mennyiségü szénsavas szikéleg , glauber és kony

hasóból, ’s végre a’ nevezetes mennyiségü iblanyból, egyelöre is

lehet gyanitani. Az eddigelé szükkörü tapasztalat jótékony hatá

súnak bizonyította azokat :

1. A’ csúzos.

2. A’ köszvényes szenvedelmekben.

_ 3. Gyógyerejének fénypontja azonban a’ nyirkmirigyek bán

talmaiban, a’ görvélykórban, ’s az ezen baj által elöidézett vagy

fentartott bete gségekben tündöklik, és

4. A’ takhártyák rendszerének bántalmaiban, nevezetesen a’

fehérfolyás, havadzási rendetlenségekben ’s a’ t.

5. Kitünö hatása van még ezen hévvizeknek az altesti zsige

rek szenvedöleges sorvadásai, dugúlásai, keményedései ellen, ’s

az ezen rendetlenségek által föltétezett sárgakór, rásztkór, ara

nyérben. _ '

6. Végre a’ húdkészitö és kivezetö életmüvek bajaiban.
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2. A’ budai égvényes hévvizek.

Magányrajzoln _

Dr. Stoker Laurentius , Thermographia Budensis s. scrutinium

physicomedicum aquarum mineralium Budae scaturientium.

Augustae Vindelicorum et Grecii.Editio altera. Budae 1729.

D1'. Oesterreicher Jos. Man. Analyses aquarum Budensium. Bu

dae 1781.

De aqua soteria thermarum Budensium, quae Caesareae dicuntur.
h Dissert_ commis. med. per Excels_ Cons. В. L. Huug. dele

gaтe; Budae 1804.

1_)r_ Bernho/fer Vine. Jos., Succincta notitia virtutum et usus medici

aquae soteriae Budae ad thermas caesareas recens inveutae,

Budae 1804.

Dr. Linzbauer Fr, Xav. Conspectus thermarum Budensium (Disser

tatio, inauguralis) Budae 1832.

'Sch-r. Der nützliche Rathgeber für Kurgäste im Kaiserbade_ Pest '

1835.

Dr. Linzbauer F1'. Xav. Die warmen Heilquellen der Hauptstadt

Ofen, in Königreiche Ungarn. Pest 1837.

Dr. Edvi Ille’s L. A’ budai hévvizek , különösen a’ császárfürdö , ’s

gyógyiutézetei. Pesten 1843.

A’ budai hévvizek némellyike , nevezetesen a’ császárfürdö ,

már a’ rómaiak által ha sználtatott , ’s Aquincum néven neveztetett;

ezeket a’ világhóditó Attila vezérlete alatt a’ hunnusok váltották

fel , kik szinte élve zék ezen hévvizeket. A’ magyar királyok kozül,

miként történetiróinkból olvashatjuk, Mályás нишу volt az , ki mint

mindenre, úgy a’ budai fürdökre is költséget nem kimélve áldozott,’s

legtöbb gondot forditott az akkor királyi, most pedig Ráczfürdöre , és

a’feIhévvizekre.A’ törökök másfél századig bitorlott uralkodásuk alatt,

szinte pazarfényt árasztottak a’ budai fürdökre , mellyek az idöben

elsö rangu és hirüek voltak Európábau , ’s közülök legpompásabb

volt a’ Vélibég fürdöje , a’ mostani -császárfürdö helyén. A’ törté

neti adatok nyomán tehát úgy látszik , hogy legrégibb használatú a’ '

Császár és Ráczfürdö , legujabb pedig a’ Királyfürdö.' _

A’ budai hévvizeket mind régibb mind újabb iróink helyze

töknél fogva al- és felhévvizekre osztják , az elöbbiekhez számit

ván a’ Sáros Rudas és Ráczfürdöt , az utóbbiakhoz pedig a’ Ki
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rály és Császárfürdöt. A’ Байro.’ fürdö áll egy nagy közönséges ,

három kisebb fürdöböl , és 8 kádfürdöböl. A’ Rudasfürdöben van

két márványmedenczéjü , egy góth modorú, kilencz köfürdö, ’s egy

közönséges fürdö , ezenkül mintegy 30 kádfürdö. A’ Ráczfürdò' áll

egy köz , 8 köfürdöböl, ’s 4 különös szobácskából. A’ Királyfürdö

ben van 4 közönséges , 4 török köftìrdö , 5 rézkádas , és 8 fakádas

fürdöszoba, ’s ezekenkül két esinosan bútorozott köfürdö, Nádor-,

és Ferdinándfürdö nevezettel. -A’ Császärfürdöben van az úgy ne

vezett gyógyudvarban , vagy nagy udvarban , mellyben a’ gyógy ,

vagy ivókút is létezik , földszint 26 tükör-, vagy köfürdö veres

márvány medenczével, és 3 törökfürdö', az emeletben pedig 13

kétkádas fürdöszoba_ A’ kisebb udvarban 4 kétkádas , és 6 tůkör

fürdö, ’s ezekenkül még a’ török korszakból bántatlanúl megma

radt nagy közfürdö.

Ezen fürdöket részint a’ Gellért - részint pedig a’ József

hegyböl fakadó források látják el elég böven meleg vizzel; melly

utólsóból magából 21 különbözö hévmérsékletü forrás fakad.

A’budaih_évvizek természetta ni sajátság'ai.

A’ budai hévvizek mind természettani sajátságaikat , mind

pedig vegytani alkatrészeiket tekintve, igen csekély eltéréseket mu

tatnak egymástól. Az ivókút vize ', mellyhez legkönnyebben juthat

ni következö természettani sajátságokkal bir: pohárba meritve t. i.

egészen tiszta szintelen é5 átlátszó , némellyek szerint kissé kön

kénegszagu , mit azonbanjelenleg méltán kétségbe lehet vonni , íze

mint a’ langyos vizé , ’s megszokva nem kellemetlen. Hévmérsékle

te —|- 48° В., a’ mosókúté -1- 51° В. A’ császárfürdöi közönséges

fürdö forrásának hévmérséklete -1- 51° В., melly magas hévmér

séklet lehangolására a’ langyos -1- 20°-24°11. fokú források vize,

nem pedig Dunaviz használtatik. A’ Királyfürdöé -1- 48° R., a’ Rácz

fürdöé 1- 37--38° P1.,a’ Rudasfürdöé -1- 35-37° В.,a’ Sárosfür

döé -1- 38--39° R. —

A’b udaihévvizekvegytani alkatrészei.

A’ budai hévvizek vegybontásával Stoker idejétöl-fogva , ki

a’ múlt század elején legelöször irta le tudományosan ezen gyógy

vizeket, többen foglalkoztak, nevezetesen pedig Kranz, Mayer*)

.) Merkwürdigkeiten vom Gerhardi, pdergßlpcksberge. 01011 1796.
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Kitaibel , Oesterreicher ‚— legujabban pedig Dr. Sigmund vetette vegy

bontás alá a’ császárfürdöbeli ivó és mosókút vizét, ’s talált egy

polgári fontban:

Az ivókutban. Az mosókutban.

Kénsavas szikélegböl . . . 2,95. 2,07t

Szikhalvagból . . . 0,82. 0,53.

Szénsavas szikélegböl . . . 2,02. 1,80.

„ keserélegböl . . . 0,46. 0,42.

„ mészélegböl . . . 3,12. 3,31.

Kovasavból . . . 0,69. 0,72.

Timélegböl . . . 0,18. 0,17.

Veszteség . . . 0,27. 0,19.

összesen 10,51. 9,11 szem.

Szénsavból . . 5,72 3,13.k. hüv.

A’ könkénegszesznek pedig mint állitja csak az elsö forrás

ban talált némi nyomaira , úgyszinte a’ légenynek is. '

Ezen vegybontás ищи itélve, nem sorolhatjuk a’ budai hév

vizeket a’ kénes , hanem az égvényes glaubersós vizek rovatába ,

miután Sigmund az ivókútban is , mellyet pedig eddigelé legin

kább szerepeltettek a’ kénes vizek között , csak némi nyomait fö

dözte fel a’ könkénegszesznek; a’ viz természettani sajátságai pe

dig azt épen nem árulják el. A’ könkénegszesz hiánya azonban

éppen semmit sem von le ezen hévvizek becséböl és azon gyógy

eröböl , mellyet századok lefolyta alatt tanusitottak; ’s valóban

megfoghatatlan , hogy miért törekedtek ezen hévvizekröl szakértök

is hiedelmet terjeszteni, még a’ legújabb idökben is , hogy azok ké

nesek, miután az illy ámitások és mystilìcatiok csak kárára le

hetnek a’ gyógyvizeknek, olly beteget is varázsolván Hygiea ezen

csarnokaiba , kik itten üdvet és egészséget egyáltalában nem

nyerhetnek , vagy legalább másutt biztosabban nyerhetnének. -

A’budaihévvizekgyógyjavalatai.

A’ budai hévvizek gyógyerejét már a’ Mátyás király idejébö

li irók kürtölék és magasztalák , föleg kütegek és sorvasztó be

tegségben. Mint fölebb emlitök, a’ törökök korszakában is elsö hi

rü fürdök voltak ezek Európában , mellyek gyógyerejéröl az akko

ri irók közül számosan emlékeznek. És valóban , ha ezen hévvizek

természettani sajátságait (magasfokú hévmérsékletét) vegytani al

k&tI‘ésZeit (mellyek között a’ szén ’s kénsavas szikéleg, vagy glau
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bersó birnak túlnyomósággal) 's a’szfizadokon át т! tapasztala

tokhól nyert adatokat fontolóra vesszük, e’ hévvizek csodagyógy

erejéröl legkevésbé sem kélkedhe|üuk_ Úgy látszik azonbau_, hogy

leguagyobb hirt neт: vivtak ki magoknak a’ budai' hévvizek a’

takhártyák rendszerének lompajellemů bánt=almaiban_ nevezetesen

pedig: - -

1-ször. A’ gög,-légcsö és tüdök takhártyájának üdült bajai

ban , a’ fejledezö gümökórbau , melly czélból _uemcsak a’ lehaugolt

hévmérsékletů fürdök, ’s a’ viz itala , hanem a’ fürdö göze is al

kalmazandó.

2-szor. A’ gyo1uor , belek , vesék, húdvezédek és húdhó

lyag takhártyái irányában is különszerü gyógyhatást külölnek ezen

hévvizek , a’ meunyiben a’ gyomor és belek , söthúdéletmüvekbeni

savképzödést is égvényes alkatrészeiknél fogva közönyösítik,’s elvá

lasztásaikat hatályosan elömozditják ’s általábau ezen életmüvek

' szabálytalan munkásságát rendre igazitják , úgy hogy nem ritkák

azon kóresetek, mellyekben a’ húdsavas fövéuy ’s apróbb kövecs

kék is kiküszöböltetnek a’ hudutakból. _ _ _

3-szor_ A’ magas hévmérséklet ’s égvényes alkatrészeknél

fogva bámulandó a’ budai hévvizek gyógyereje a’ köszvény ellen ,'

még akkor is , mikor már nevezetes lerakodások, izületi mered

ségek ’s Zsugorodások jöttek létre , ’s e’ tekintetben legnagyobb

hirnek örveud , ’s legtöbb távol messziségböl ide zarándokoskodó

beteget számit az úgy uevezett Fáros Шrdб , mellynek iszapja is

sikerrel alkalmaztatik a' bántalmas részekre.

4-szer. A’ budai hévvizek által szép sikerrel orvosolt kórok

rovatába sorolandó a' csúz is , mint a’ köszvényuek annyiban ro

kona, hogy ez isa’ rostos képletekben fészkel;— annyibau pedig

ellentéte, hogy ez a’ belsö, az emésztést , végrehajtó , és kor

mányzó életmüvek szabálytalan luüködésébeu gyökerezik, a’ csúz

pedig külsö oknak ’s behatásuak, nevezetesen meghůlésnek köszö

ni eredetét. _

5-ször_ A’ rostos képletek és izületek azon hajaiban is fé

uyes sikert tanusitanak a’ budai hévvizek , mellyek erömůvi beha

tások , menyülések , ficzamodások , csonttörések és sebesitések

következtében jöttek létre_

6szor. Nemkülönben az izületi báutalmak , meredségek,

zsugorodások és bénultságokban is fényes sikerétñtapasztalván
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cias) izlobok után szoktak visszamaradni.

7-szer. Az idült börbetegségek és rögzött fekélyek elleni

üdvös hatását gyógyvizeinknek , mint fölebb emlitök , már a’ Má

tyás idejéböli irók is kiemelék, ’s jelenleg is minden fürdöi év

szakban számos illyetén sinlödö menekiil meg alkalmatlan bajától.

8-szor. A’ görvély-_és angolkórban szinte ajánlják szerzö

ink a’ budai fürdöket. д

9-szer. Oldozó hatásuknál ïogva minden nap ajkainl'1ord

ja ezen hévvizek gyógyerejét a' közönség, a’ hasiiregi zsigerek,

máj , lép , ’stb. dugúlásaiban , keményedéseiben , ’s ezeken alapuló

sárgaság , arany6r , rásztkór ’s makacs váltólázakban , ugy hogy

ezen hatásuknál fogva gyógyvizeinket a’ közönség Carlsbad mellé

helyezi,bár aïkülönbség e’ két gyógyviz közöttkimondhatlan nagy.

10-szer. Nem hallgathatjuk el végre ezen hévvizek hatását a’

méhrendszer némelly bajaiban, nevezetesen a’ 1‘ehérfolyás és

sápkórban.

Az itt kiemelt hajokon kivül ügyes orvosi belátás kétségki

vül még számos esetekben találand gyógyjavalatokra_

3. A’ lsislfaláni égvenyes ltenes l1é0v1'zelf_

A’ kiskaláni hévvizek Hunyad vármegyében Kiskalán hely

sége szomszédságában fakadnak egy kösziklának felsö kivá

jolt fölületén, ’s már a’ rómaiak álы is fürdö gyanánt használ

tattak.

A’kiskalánihévviztermészettanisajátságai.

A’ kiskaláni hévviz tökéletesen tiszta , átlátszó , szintelen ,

és szagtalan , kissé sós , kellemetlen izii. Hévmérséklete + 24°R.

Aránysulya pedig 1,00125.

A’ kiskaláni hévviz vegytanialkatrészei.

Ezen 'hévvizet is Erdély két nagynevü hydrologusa, Pataky

ésßélteky vetették mennyileges vegybontás alá. Talált pedig

Pataky egy polgári fontban:

Kénsavas szikélegböl _ _ 1,80.

Szikhalvagból __ _ - 1,00.

Szénszavas szikélegböl _ _ 2,40.
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Szénszavas keserélegböl . . 2,40.

„ mészélegböl . _ 2,00.

Összesen ' 9,60. szemert.
Szénsavból Ч . . 9,60. k.hüvelyk.

Miböl látni való , hogy ezen vizet a’ gyönge égvényes keser

hévvizek rovatába kell sorolni. '

_

A’ kiskaláni hévviz gyógyjavalatai.

Ezen _hévvizek leginkább idült kütegek , csúzos és köszvé

nyes bántalmak ellen llásznsiltatnak; egyébirtint a’ szemölcsök el

len is magasztattatnak.

у.) Kénsavas sókat tartalmazó hévvizek.

1. A’ hdj-slabnai hévvizelf.

lttagányrajzok.

Johann Lissovinyi, Scrutinum physico medicum aquarum stubnensium.

Tyrnaviae 1748.

Kitalhel, 'llhermarum stubnensium examen. Neusolii 1808. -

A’ háj-stubnai hévvizek régi idöktöl fogva“) méltányos el

ismerésben részesülnek , ’s legalább a’ hon határain belül je hir-_

névnek örvendnek. És e’jó hirnév nem szintári fogások , hirlapi

kürtölések és harangozások, nem kimeritö monographiak , hanem

tapasztalati tényck és adatok ’s fényesen sikerült gyógyitasok

eredménye. Mellözve ugyan is azt, hogy geographusaink , ’s a’

külföldi hydrographok úgyszólvan csak puszta emlitést tesznek

ezen hévvizekröl , tulajdonképi monographie , és a’ sem kimeritö ,

csak a’ fönebb idézett kétrendbeli van birtokunkban.

Helyviszonyok.

A’ háj-stubnai hévvizek a’ széles völgyet képezö ’s min

denfelöl -hegyektöl környezett kellemes Turóczmegye délszaki ré

szében fakadnak a’ sunma folyó két partján, a’h1lji réten Alsó Stuh

na faluja-mellett, Mosócztól egy órányira, ’s 6 rendbelifürdöt

t-áplálnak, mellyek közül 3 úgymint 1. a’ zöld , 2. kék és 3. vö

rös a’ ffolyó jobb , a’ többiek pedig úgymint 4. a’ czigány, és 5. két

ltözönséges flìrdö a’ folyó balpartján helyezvék. Van ezeken kivül

*) Ш 1l111 1664-benûyüngyösi a' koszorús köttö Murányi Vénusát.

_
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még egy forrás , mellynek vize kizárólag italul használtatván , 5.

ivóforrásnak neveztetik. -

A’háj-stubnaihévvizek természetisajátságai.

A’ fürdöket tápláló erek m ind igen gazdag vizüek , jóval sze

gényebb az ivó forrás ere. A’ viz miudegyikböl számos légbubo

rékokkal törtet ki , ’s azon csatoruákban , mellyeken a’ fürdöböl

foly ki, nem egészeu fehér, hanem harnás mésztufát rak le, uyitott

edényekben tartatva pedig húzamosb idö mulva az edény falaira

és fenekére fehérlö üledéket rak_ Minden forrás vize виiите’: , ’s

annyira tiszta és átlátszó , hogy a’ viztartók fenekén , mikor egé

szen tele vagynak is, a’legkisebb tárgyakat meg lehetkülönböztet

ni, továbbá szagtalau és iztelen még akkor is , ha bedugaszolt

edényekben kihülni engedtetik_ A’ források hévmérséklete - 35°

В., melly a’ fürdökbeu -l- 29°-32° R. fokra sülyed, az ivó for

rás hévmérséklete 32° В.

А’ liáj-stubnai hévvizekvegytani alkatrészei_

Mennyileges vegybontás alá ezen vizeket csak Kitaibel ve

tette, ’s a’ fölebb számokkal megjelölt fürdökben ’s forrásokban ta

lált egy polgári fontban: - '

- 1. 2. 3. 4. 5.

lrénsavasszikélegböi 4,291_M7,265_ 5,236. 6,966, 2,675.

Kénsavas keserélegböl 3,149. 3,379. 3,448. 5,860. 4,105.

Kénsavas mészélegböl 2,293. 2,358. 2,974. 2,227. 2,834.

Szénsavas keserélegböl 0,384. 0,402. 0,346. 0,376. 0,371.

„ mészélegböl 3,271. 3,179__- 3,735. 3,379. 3,128.

Kovasavból 0,169. 0,150. 0,194. 0,173. 0,179.
_

Összesen 13,552. 16,733 15,935. 17,963. 13,292. szem.

Szabad szénsavból 3,736. 3,257. 2,640. 3,204. 3,133. k. hüv.

Ezen alkatrészekeu kivül talált még Kitaibel csekély meny

nyiségü vasat , timsót, vonatanyagot és légenyszeszt (azotum).

Ezen vegybontásból , hár az a’ jelenkor igényeit már tökéletesen

ki nem elégiti, anuyi világos, hogy az álló alkatrészek legnagyobb

részét , mintegy kélharmadńt kéusavas sók képezik , millynemü ás

ványos vizek hazánkban nem nagy számmal találtatván , a’ stubuai

ritkább ásványos vizeink egyike gyanánt tekintendö. -
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A’ hájs'tul»nai hévvizekgyógyjavalatai.

Nem bocsátkozva azon elméletekbe és észképi fejtegetések

be, mellyek ezen hévvizek gyógyerejét illetöleg imént elöadott

természeti sajátságaik_ ’s vegytanì alkatrészeiknél foрa jogositva

érezhetnök magunkat , egyszerüen _csak azon gyógyjavalatokat so

rolandjuk elö, mellyeket_ a’ háromszázados tapasztalat igazolt és

szentesitett meg, ’s melly tapasztalat adatai és tényei részint a’

Lisschovinyi fölebb idézett magányiratában. részint pedig Kör

möczvárosa (mellynek_ törvényhatósága alá a’ hájstubnai hévvizek

tartoznak) levéltárában lerakvak. Ezen tapasztalatiadatok szerint

üdvösek és javallvak af szóbani hévvizek következö betegsé

gekben:

1-ször. A’ makacs сайта bántalmakban.

2-szor. A’ köszvényes szenvedelmekben. _ -

3-szor_ A’ csúz ’s köszvény okozta izületi daganatokban,

izmeredésekben, zsugorodásokban, izgyöngeségben, a’ köszvényes

lerakodás által okozott bénultsúgban , szélhüdésben.

4-szer. Az idült kütegek.

5-ször. Az idült fekélyek külònféle nemeiben.

6-szor. A’ hasüregi zsigerek , máj , lép ’stb. dugúlásaiban,

_ keményedéseiben.

7-szer. Az aranyérben, melly hántalcm ellen a’ viz belsö

használata ’s csörékbeni (Klister) alkalmazása legtöbbet tehetne,

ha kivált az utólsó egészen el nem hanyagoltatnék. Az illy nemü

hévvizek csörékbeni alkalmazása a’ végbélnek minden visszeres

pangásokon,'vérbörségen, zsongtalanságon, szárazságon alap'uló

bántalmai, görcsnemü makacs szükülései ’s edénycsomói ’stb. el

len különösen ajánlható , ’s csak sajnálni lehet , hogy az alkalma

zás ezen módja az illynemü fîlrdökben még eddig nálunk nem jött

divatba. '

_ 8-szor.’ A’ váltólázban is niagasztaltatnak ezen hévvizek , de

kétségkivül csak akkor üdvösek , ha a’ váltóláz , a’ hasüregi zsige

rek, máj , lép ’stb, dugúlásain , keményedésein alapszik_

9-szer. A’ húdfövény ’s kö ellen.

10-szer. A’ méhrendszer gyöngesége, petyhüdsége, ’s ezen

alapuló fehérfolyás ellen.

11-szer. A’ lágyrészek szárazsága, meredsége által föltéte

lezett aggastyányi gyöngeségben.
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12szer. A’ llczamodások és'sebzések után visszamaradó iz

meredségben-’s izületi pelyhüdtségekben.

2. A’ bajmóczi hévvizek'.

A’ bajmóczi hévvizek a’ Nyitra folyó partján egy igen regé

nyes tájékon fakadnak, azon hegy aljában , mellynek csúcsán a’

bajmóczi wir omladékai büszkélkednek. Ezen hévvizek jeles saját- -

ságaiknál ’s bámulandó gyógyerejölmél fogva már századok óta

ismeretesek, 'úgy hogy már a’ 1611i11 százaflban jeles fürdöházat

épittetett itt аz akkori tulajdonos Thurzó Sándor. Jelenleg van itt

4, kövekkel kirakott tükörfürdö ’s több rendbeli kádakkal ellátott

fürdöszoba, ’s a’ gyógyvendégek mind a’ fürdöházban, mind pedig

a’ bajmóczi lakosoknál kényelmesen szállásolhatnak. Minden jeles

sajátságaik mellett is azonban az újabb idökben úgy látszik hátté1'

be szoríttattak a’ szomszéd pöstényi hévvizek ńltal.

h) ltleszes hévvizek (Calicothermae).

1. A’ szltlenói nteszes hévvizeh'.

Magányrajz.

A. C. Woita, Examen Physico medicum Thermarum Sklenensium

cum icone Pagi. Wiennae 1753.

Szklenó(nén1etül Glashütten) helysége Barsvárn1egyében-

fekszik egy, a’ kies Garanvölgyével közlekedö tágas, regényes

szépségü völgyben,Körmöcz városátó 13, Selmecztöl pedig 2 órányi

távolságra ’s a’ kir. kamara urodalmához tartozik. Hévvizeiröl

’s fürdöintézetéröl csak gyéren találhatánk föl történeti adato

kat, annyi azonban bizonyos hogy századoktól fogva használta

tik; mert már '1`ollius is emlékezik róla azon utjában , mellyet Ma

gyarországon a’ 17dik század közepe táján teve. - Van pedig

Szklenóban 8 forrás, 11. 1n: 1sö a’paplaki, 2ik keresztalatti, 3ik se

bészkerti , 4ik országut melletti , 5ik tanitókerti , 6ik szepesi, 'lik

séta- és 8ik patak melletti forrás, mellyek következö jó karban tar

tott és diszes fürdöket táplálnak , 11' m, a) az uri, b) herczeg ,_c)

császár, d) szepesi, e) izzasztó és 1‘) közönséges fürdöket.

A’ szklenói hévviz-ek természettani sajátságai.

Az elösorolt források mind böven öntik vizeiket, ’s azon csa

tornákra , mellyeken a’ fürdökbe vezettetnek, mind szintén a’ me

denczék falaira ’s fenekére is sárgas дaтa, idövelkökeménységüvé
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váló csapadékot raknak le. Minden forrás vize tiszta és átlátszó,

tòkélesesen szinteleu és szagtalan , 's csak hévmérsékletökre néz

ve különbözuek egymástól, úgy hogy ennélfogva közös eredetüek

nek látszauak lenni. Mi 1n6r a’ 1iё1ч116r56111etet illeti, az következö:

1ször a’ paplaki vagy föforrásé -1- 4_4°, 6 R., 2szor a’ keresztalat

tié + 41° 5 R., 3_szo1 a’ sebészkertié -1- 42° R., 4sz0r az ország

utmellettié -1- 35° R., 56r a’ tanitókertié + 35" 11., 6szor a' sz6

pesi forrásáé ~l- 37", В. 7szer a’ sétamellettié 19° B., 8szor a’ pa

takmelleti forrásé pedig -1- 38" lì. Miböl látni való, hogy a' szkle

uói hévvizek honuuk legforróbb hévvizei közé tart0znak_ Arány

sulya ezen hévvizekuek nem sokat különbüzik a’ közöuséges for

rásviz aráuysulyától_ Az 15ö 1‘orrásé t. i. 1,023, a’ 2iké 1,023, a’

3iké 1,022, a’4iké 1,022,az 51k6 1,022,a’6iké 1,021, a’7iké 1,009.

A’ szklenói hévvizek vegytani alkatrészei.

A’ szklenóihévvizeket vegyliontás alai vetelte elöször Hö

ring bányásztanácsuok, késöbben Wehrle Alajos selmeczi tauár, ’s

egy polgári fontbau következö alkatrészekre találl :

Az isö 2ik 3ik 4ik forrásbau

Kéusavas keserélegböl 4,642. 5,024. 4,377. 5,212 szemert

mészélegböl 14,374. 20,288. 15,566. 12,087.57 77

Keserhalvagból 0,081. 0,089. 0,075. 0,090. „

szénsavasmészélegböl 0,570. 0,605, 0,461. 0476. ,,

Kovafòldböl 0,091. 0,125. 0,106. 0,075. „

Vonatanyagból 0,042, 0,046, 0,040. 0,048. „

~

0ss55s5n 19,800. 26,377. 20,625. 16,000. s5615511.
_

Szénsavból 100. 100. 100. '100.k.hüvelyk.

Az 5ik 6ik 7ik 8ik forrásban.

Kénsavas keserélegböl 4,976. 5,592. 3,910. 5,242 szemert.

mészélegböi 14,193. 1,342. 7,405. 13,794 „

,, Keserhalvagból 0,082. 0,090. 0,070. 0,090 „

Szénsavas mészélegböl 0,411. 0,510. 0,150. 0,560 „ _

Kovaföldböl 0,091. 0,140. 0,025. 0,088 „

Vonatanyagból 0,051. 0,050. 0,040. 0,048 „ -
_

11ss55555 19,604. 7,724. 11,600. 19,619 555111511.

Szénsavból _ _100. _ 100. _100._ 100k_h11velyk_
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_ Ezen vegybcntásból látni való , hogy az 1111ó létrészek között

11’ kénsavas mészélcg, vagy femész (Gyps) tulsulylyal hir minden

többi_alkatr1'sz0k között, ’s igy ezen hévvizeket a’ meszes hévvi

zek (Chalicothermae) közé kell sorolnunk', de a’ mellyek a’ kén

savas keserelegnek szinte jelentélyes mennyiségénél fogva köze

litenek a’ keserhévvizekhez (Pikrothermae), hasonlók ezeknélfogva

a’ szóbani hévvizek a’ hires pisai ’s luccai hévvizekhez.

A’szklen1'>i hévvizek gyógyjavalatai.

A’ szklenói hévvizek az eddigi tapasztalati adatok,úgyszinte

Laszlavik Ödön föorvos és Dr. Lazsánszky kamarai sebész becses

közléseik szerint kitünö jó hatásúak a’ következö betegségekben:

1ször. A’ csúzos bántalmak minden bajaiban.

2szor. A’ köszvény különféle alakaiban , mit a’ magas hév

mérsékletnél fogva is lehet gyanitani , ha oldozó hatását nem

veszszük is ezen hévvizeknek gondolóra.

3szor. Az idült börbetegségekben, föleg a’ recset (inpetigo)

és sömör fajaiban.

4szer. A’ takhártyák különféle idült bántalmaiban , különösen

pedig a’ nöi fehérfolyásban. _

5ször. A’ hasüregi zsigerek , máj, lép, 's a’ t. dugúlásaiban,

keményedéseiben, ’s ezek által elöidézett veröczérrendszeri pan

gásokban, rásztkór ’s aranyérben.

6szor. Végre némelly idegkórokban, föleg ha csúzos , kösz

vényes, sömörös ’s a’ t., kóranyag által idéztettek elö ’s tartat

nak fen. '

2. A’ felsó' zmzbae/ti meszes la/zgyos vizek.

Magányrajz.

S. Hambach, Notitia indolis et usus medici scaturiginum Rusbach

ensium. Posonii. 1778.
_

A’ felsö-ruszbachi meszes langyos vizek Szepes vármegyé

ben Ó-Lublótól két, Podolintól egy, Kézsmárktól pedig 4 órányi

távolságra egy meredek bérczek közé rejtett völgyben buzognak

föl, ’s emlékezetet túlhaladó idötöl fogva használtatnak; söt bizo

nyos, miként hajdan már a’ 17ik században nagyobb hirben és di

vatban voltak , mint jelenleg , mert már 1735ben leirá azokat Pe

tryci latin és lengyel nyelven , minthogy Lengyelhonból is éven'
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ként igen számos gyógyvendégek zarándokoskodtak ide. A’ hajdan

itt létezett nagyszerü fürdöépületeknek romai még ma is láthatók.

Vannak pedig itt többrendbeli kisebb nagyobb források, mellyek

közül különösen kettö érdemel figyelmet , mind bövize , mind a’

vizböl lerakodó mésztufa által képezett,terjedelmes medrénél fogva.

Ezen források nagy zörejjel buzognak ki, minélfogva mintegy for

rani látszanak ’s füstforma gözt terjesztenek el magok körül, melly

a’ rajtok keresztül röppenö madarkákat vagy a’ hozzájok közele

dô ebeket, nyulakat, kecskéket, juhokat. sы az embert is képes

lefojtani.

A’ Lgruszbachi meszes langyos vizek természet

tanisajátságai. '

Ezen vizek medreikben tiszták, ‚пытоk és szintelenek,pohár

ba meritve pedig tejedzök, továbbá szénsav-szagúak ’s kissé sós

csipös izüek. Hévmérsékletök -l- 17° В. ’s ennélfogva a’ legkemé

nyebb télben sem fagynak be, hanem malmokat hajtanak. Jól be

dugaszolt edényekben ezen viz egy pár hétig változhatlanul níarad,

nyitva lartott edényekben ellenben csakhamar elveszti szagát, izét,

fölületén szivárványsó hártya képzödik , az edény fenekére és fa

laira pedig poros, pelyhes csapadékot rak 1e, ’s mind azon testeket,

mellyekkel folyás közben érintkezésbe jö , mésztufával behéjazza.

A’ f. ruszbachi meszes langyos vizek vegytani

alkatrészei.

A’ szóbani langyos vizeket tudtomra csak Dr. Engel Szepes

megye egykori nagynevü föorvosa és Kitaibel tanár vizsgálák meg

vegytanilag. Engel következö alkatrészeket fedezett föl, u. m.

Nagy mennyiségü szabad szénsavas,

Szénsavas mészéleget szinte nagy mennyiségüt,

„ szikéleget,

„ vasélecset,

Kénsavas mészéleget.

Minélfogva ezen langyos vizeket bizvást a’ meszes vizek ro

vatába, ’s épen a’ Szklenióiak mellé sorolhatjuk

A’ f. ruszbachi meszes langyos vizek gyógyja

valatai.

Ezen vizek gyógyhatásának a’ jeles Engel volt hůséges meg

vigyázója, szerinte jótékony hatásúak a’ következö bajokban:
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1. A’ csúzos, és

_ 2. A’ köszvényes szenvedelmekben, ’s ezek által létre hozott

ìzületi daganatok, meredségek ’s zsugorodásokban , résziut bösé

ges kiizzadások , résziut viszketö kiiteg elöidézése által meglepö

eredményeket szüluek.

3. Az idült makacs kntegek, és

4. Régi megrögzött fekélyek, mellyek minden képzolhetö

gyógymóduak elleuszegüléuek, számtalanszor váratlanul eltünuek

ezen vizek használatára_ _ _

5. A’ görvélyes betvegy szülte mirigy daganatokat ’s goly

т, slit még az emlök kökemes daganatit is akárhányszor elszé

leszték a’ ruszbaclni langyos vizek.

6. Nagy hirt uevet vitak ki magoknak a’ szóbani vizek né

melly idegkórokban is, millyenek a’ szélhüdés , tagreszketés , fél

oldali fejfájás ’s különféle idegzsábák.

7. Végre a’ hudútak némelly bántalmaiban , idült hólyaghu

rut,húdtarlhatlanság, nehéz huddásban, stb_ is magasztaltatnak.



ll. А két lllagyarhaza е156 rangů hideg gyògyvizei.

а)' Kênes Ilideg gyógyvizek.

Hideg kénes gyógyvizeink között legnevezetesebbek:

1. A’ bildösltaii ñ'e'nes viz-e/1'.

Mngányrajz_ -

Jos. Cal. Nagy, Dissertatioinaug. sistens Descriptionem Thermarum

Büdösköensium. Vindobonae, 1840.

Büdöskö helysége , tót111' Smrdák , Nyitra vármegyének sza

kolczai já1ásábanlétezik_ Szenitz mezövárosától ‘/„'órányi távolságra

egy mély völgyben , mellynek felsö részét Büdöskö helysége , alsó

részét pedig a’ büdösköi fürdöépületek foglalják el. A’ gyógyvizek

környéke , ’s a’ mostani diszes fürdöépületek helye a’ legujabb

idökig mocsárok és posványok kiapadhatlan fészke volt, mig végre

a’ helység birtokosa T. vaszkai és kiskovalóczi Vietorisz József

ur a’ szóbani gyógyvizek használata által sikerült számos gyógyú

lások tudomásához jutván, 1832ben roppant költséggel és fárad

sággal kiapasztá a’ mocsárok és posványok undok tömkelegét ’s

egy kényelmes és pompás fürdöintézetet hoza létre, melly a’ nagy

számmal ide tolongó fürdö vendégeket nemsokára be nem fogad

hatván kebelébe, 1838ban egy uj' pompás épülettel szaporitatott.

Van pedig itten két rendbeli forrás; az elsö a’ fürdö alapitgija ne

véröl József /"orrásnak, a’felsö pedig az alapitó úr leánya nevéröl

Vilma forrásának neveztetett. _Mind kettöben hasonló sajátságokkal

biró vizek fakadnak, de az e1sö kevesebb vizet szolgáltat , mint az

utolsó.

A’ büdösköi kénes vizek természettani

s a j á t s á g ai.

A’ viz a’ forrásokban harnás-szürke , pohárba meritve pedig

világos sárga szinü, átlátszó, felette élénk könkénegszagu , melly

szag a’ melegités, vagy az edény rázása által megnövekszik; ize
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kezdetben édesded , késöbben égvényes, végre keserü fanyar. Jól

bedugaszolt edényekben ezen sajátságait huzamos ideig megtart

ja, a’ szabad légnek kitétetve pedig, hamar megzavarodik , tejed

zövé lessz, ’s szaga is csökken, melly végre fekete üledék kép

zödése után egészen elenyészik. Hévmérséklete -I- 13° R.

A’büdösköi kénes vizek vegytani alkatrészei.

Lang A. F. nyitrai gyógyszerész .vetette a’ szóbani gyógyvizeket

vegybontás alá ’s talált egy itczényi vizben:

Hamkénegböl(sul1'uretum kali) 10, 05

Kénsavas mészélegböl 5, 20

„ vasélecsböl 2, 50

Szénsavas hamélegböl 6, 46

„ mészelegböl _ . 4, 34

Kénböl „ _ . 4, 80

Agyagföldhöl „ 3, 25

Ke\-éssé'e1égu1t kénnel 1

Szikhalvagból „ 0

, 20

,_ 60 szemert.

összesen 38, 40 „

Tiszta könkénegszeszböl . _ 176, 60 köbhüvelyk.

Noha ezen vegybontás egy átaljában nem kielégitö,’s szerzö

jének bizonyára nem válik becsületére, annyi mindazáltal kivilág

lik belöle, hogy a’ szóbani gyógyviz a’ legszorosabb értelemben

kénes, ’s a’ legerösebb kénes vizeink egyike.

A’ büdösköi kénes vizek gyógyjavalatai.

Jótékony hatásúaknak tapasztaltattak eddigelé a’ büdösköi

vizek következö betegségekben : '

lször Különféle idült kütegekben , millyenek a’ rüh , somör

recset, zuzmó ’stb.

2szor A’ legmakacsabb, sötmár életmüves változásokat, lera

kodásokat, daganatokat elöidézett. csúzos és köszvényes szenve

delmekben. _

3szor A’ hasüregi zsigerek dugúlásai, keményedéseiben ’s

ezek által föltételezett számtalan bajokban , millyenek az aranyér,

rásztkór, méhkór, búkór, hószámrekedés, sárgaság, makacs váltó

lázak, idült fekélyek (ulcera abdominalia).

4er A’ takhártyák bántalmaiban , névszerint idült hurut , fe

hérfolyás, takárban.



77

5ör A’ görvély ’s angolkórban.

6szor A' Fövénykór , Ми! és epecsövek álы föltétezett szen

vedelmekben.

7szer A’ vérhiányos állapotokban, akár nagy vérveszteségek,

akár hibás táplálás ‚нм idéztesseuek elö, sápkórban_

8szor_ Némelly ideg kórokkan, mellyek résziut a’ hasüregi

zsigerek rendetlen állapota, résziut más hántalmak, lerakodások,

fémmérgezések által idéztettek elö. '

Egy szóval mind azon hajokba u, mellyekben a’ kénes vizek

gyógyeröt tanusitanak , biztosan használhatók a’ büdösköi gyógy

vizek.

2. A’ дат v_ farltasdl [Wolfs] kénes gyógyvizek.

Magányrajzok.

Jerem. Sашим, Descriptio Thermarum Wolfensium ad Semporuium,

quae ignis benef1cio cale1iunt_ Csepreg 1631.

And. Conradi, Kurtzer Unterricht von den Wirkungen und nütz

lichen Gebrauche des Wolfer Ba des. Oedenburg 1772.

Balf, vagy Farkasd helysége a’ Fertö tava mellett, egy igen

kellemes vidékeu fekszik Sopron városához egy óráuyira , 's két

kénes forrással ’s derék fürdöiutézettel hir , melly Sopron lakosai

nak kedves mulató helyül szolgál. Mikéut a’ föuebb idézett ma

gányrajzok tanusitják már egy pár századtól fogva divatban vannak

ezen gyógyvizek. Ujabbau is leirattak a’ Hesperus czimü folyói

ratban (1816au), _továbbá Csaplovics (Gemälde von Ungarn, 1829)

és a’ hires hydrolog Osánn által (1832).

A’ balli gyógyvizektermészettani sajátságai.

Mind a’ két forrás, mellyek egyike a’ falun kivül, másika a’

fürdöház mellett van könkénegszeszt tartalmaz; az elsö hévmér

séklete -1- 11° R., midön a’ levegöé -1- 15° В. volt, aránysulya

pedig 1,002. A’ uuisik forrás bévmérséklete pedig -1- 13° R., mi

dön' a’ légé -1- 22° В. volt. Amaz italúl, ez pedig fürdöképen

használtatik:

A’ balfi gyógyvizek vegytani alkatrészei.

Ezen gyógyvizeket Würtzler Vilmos jeles gyógyszerészünk

vetette vegybontás alá, ’s talált egy polgári fontban:

Az 1-sö A’ 2dik forrásban.

szikhalvagból 1,5600 0,6640.
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Kénsavas szikélegböl 0,7000? 0,4899.

Kénsavas timföldböl 0,0667 -

Mészhalvagból 0,2560 —

Keserhalvagból 0,2240 0,0959

Szénsavas szikélegböl —— 3,5496

„ keserélegböl 1,0800 1,1840

„ '1nészé1eghö1 2,0688 4,2560

Kovaföldböl 0,0800 0,3200

Veszteség 0,4845 0,4406

Összesen 6,5200 11,2000 szemert ч

Szénsavból - 3,6757 k. hüvelyk

Könkénegszeszböl 0,5088 0,0536 -

A’ halfi kénes vizek gyógyjavalatai.

A’ kétszázados tapasztalat_ hasznosoknak tanúsitotta a’ szó

bani gyógyvizeket, küvetkezö betegségekben:

1ször. idült, rühös és sömörös kütegekben.

2szor. A’ csúzós és

_ _ 3szor_ A’ köszvényes szcnvedelmekben, melly czélból az

iszapja is borogatmányképen kitünö sikerrel használtatik. '

4szer. A’ takhártyák petyhüdtségei, ’s ez Юta! föltétezett

nyálkaságban. ' '

’ 501'. A’ húdéletmüvek idült bántalmaiban , fövény ’s húgy

kökórban.

3. A’ málnási Bagyoge' nevü kénes forrús.

A’ Bugyogó nevezetü kénes forrás Erdélyben a’ Székelyföl

dön buzog föl egy órányi távolságra Malnás falujától, az Aluta

folyó balpartján.

A’ málnási kénes viz termés'zettani saiátságai.

Ezen nevezetes, messzire hallatszó zörejjel fakadó 1'orrás

vize zavaros , sárgálló szinü , élénk könkénegszeszszagú , fanyar,

savanyusdad, majd kellemetlen édes izü. Hévmérséklete -1- 15°

R.Aránysulya 1,0013.

A’ málnási Bugy0»g.ó vegytani alkatrészei.

Pataky mennyileges vegybontás alá vetvén ezen gyógyvizet,

talált egy polgári fontban:
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Kénsmssakaegbax _ _ . 0,e0.

„ mészélegböl _ _ _ 3,00.

„ „ vaséleczböl _ . . 0,60.

Szikhalvagból . ._ . 1,20.

Szénsavas keserélegböl . . 7. 1,20.

Timföldböl . . _ 1,00.

Vonatanyaghól . . . 0,80.

Il

Összesen 8,60 szemert.

Könkénegszeszböl _ _ _ 35,60 k.hüvelyk.

A’ mälnási Bugyogó gyógyjavalatai.

Kitünö sikerrel használják a’szóbani gyógyvizet: '

1ször_ A’ csúszban _és köszvényben , ’s ezek által feltétezett

zsugorodásokban. '

2szor. Az idült kütegek,nevezetesen rüh, sömör és recsetben.

3szor. A’ görcsökben ’s egyéb ideges kórokban. -‘

ll. A’ sombori kenes viz.

A’ sombori kénes viz Erdélyben a’ Székelyfoldön a’ hires

Büdöss nevezetů hegy tövéböifakad nagy zörejjel és sok könkéneg

szesz fejlödésével.

A’ sombori kénes viz természetta ni sajátságai.

Ezen viz zavaros, piszkos, sárga szinü, élénk könkénegszagú,

savanyus , émelyitö izü. Hévmérséklete + 9° В. Aŕánysulya

1,00135.

A’ sombori kénes viz vegytani alkatrészei.

Pataky mennyileges vegybontás alá vetvén ezen gyógyvizet,

talált egy polgári fontban:

Kénsavas szikélegböl . _ . 2,00.

_›, keserélegböl _ . _ 1,20.

mészélegböl . . _ 3,40.

Szikhalvagból . _ _ 0,80.

mészhalvagból . . . 0,90.

Kénsavas vasélecsböl . _ . 0,40.

Vonatanyagból _ _ . 1,00.

 

Összesen 9,70 szemert.
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könkénegszeszbôl roppaut nagy mennyiséget, de a’ mellyet szám

tanilag meg nem határozott. ' '

A’ sombori kén es viz gy ógyjavalatai_

Tapasztalati adatok birtokába ezen viz gyógyhasználatára

nézve nem juthatván , gyógyjavalatait csak észképileg határozhat

juk meg , mellyek leginkább a’ köukénegszesztöl függenek.

5. A’ szobránozi ltonyhasós kénes „та.

A’ sobráuczi gyógyhely Ungmegyébeu Ungvárhoz 2, Kassa

hoz 8 mértföldnyire esik egy regényes szépségů völgyben, a’ Kár

pátok aljában_ Több rendbeli egymáshoz hasonló minöségli forrá

sok fakadnak itten , elmállott biborla-talajból , ’s a’ föforrás ,

melly leginkább használtatik mind italul , mind fürdö gyauáut, egy

nagy mederbe van foglalva ’s naponként 120 fi'u'döre elégséges

vizet ád. A’ fürdö intézet a’ tulajdonos gróf Sztáray gondja ’s böke

züségéböl a’ legjobb karban van számos, бетa és kényelmes _mind

a’ föbbranguak, mind a’ szegényebb sorsúak számára reudezett

fürdö szobákkal ellátva_

A’szobráuczi kénes vizter1nészettanisajátságai.

_A’ föforrás vize magában a’ forrásban zavaros , tejedzö , de

pohárban tiszta , és átlátszó, hatalmasan gyöngyözik, erös kénsza

ga, еде, kesernyés izů. A’ légnek huzamosb ideig kitétetve sárgás

fehér csapadékot ra!‘ 1e‚ Hévmérséklete -1- 13 "М° В., midöu a’

levegöé -l- 17° В.

A’szobránczi kénes viz vegytani alkatrészei.

A’ szobránczi vizben következö alkatrészek találtattak egy

polgári fontban:

Kénsavas szikaegböl _ _ ' 1,00.

„ keserélegböl _ _ 5,00.

,, mészélegböl _ _ 6,00.

Szikhalvagból _ _ 20,00.

Mészhalvagból _ _ 12,00.

Szénszavas keserélegböl _ _ 2,00.

„ mészélegböl _ _ 4,00.

Összesen 50,00. szemert_

Könkéuegszeszböl _ _ 10,47 k. hîivelyk.
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A’ minapában Bednarcsik szobránczi gyógyszerész által tett

vegybontás következtében iblany is fedeztetett föl ezen gyóg'y'

vizben.

Ezen vegybontásból látni való, hogy a’ szobránczi viz a’

könkénegszesz , 'a’ nevezetes mennyiségü konyhasó - és iblany

tartalmat tekintve igen közel áll a’_ mehádiaihoz , ’s attól leginkább

csak hévmérsékletére nézve különbözik.

A’ szobránczi k'énes viz gyógyjavalatai.

Dr. Csermák, Tourner ’s mások tapasztalatai szerint üdvös hatású

nak találtatott ezen gyógyviz:

1-ször. Az idült rühös , sömörös és kosznemü- kütegekben.

2-szor. A’ csúzos, '

3-szor. A’ köszvényes szaggatások, daganatok es tagzsu

gorodásokban.

4-szer. A’ görvélyes daganatok ’s rögzött fekélyekben.
5-ször. Az angolkóros hajlamban. h

6-szor. A’ hasüregi zsigerekben mutatkozó pangások, du

gúlások, keményedések, daganatokban , ’s ezeken alapuló arany

ér , rásztkórban. _

7-szer. Az emlitett daganatokkal okszerü összeköttetésben

lévö hószám rekedésekben. '

8-szor. Némelly idegkórokban , névszerint görcsök, szélhü

dések, méh-kór, búkór ’stb_ ellen. '

9-szer. A’ higanykór ’s végre , mi igen nevezetes ,

10-szer. A’ belférgek, különösen pedig a’ sokszor minden

specificus gyógyszereknek ellenszegülö ‚дalдцати e11en. ‹

6. A’ удел /afensavas sóltal és lfonyhasót /arlalmazó

kénes gyógyviz.

Az ásványos vizekkel bövölködö Máramaros vármegye felsö

járásában kebelezett Мое! helysége mellett, a’ falutól 1/, órányira

létezö völgyben fakad ezen mind Ы) vizénél mind alkatrészeinél

fogva nagy jelentöségü forrás , mellyet az oláh lakosok Válya Mó

csie névvel neveznek , ’s gyógyczélokra is használnak.'

A’jóodi kénes viz természettani sajátságai.

Ezen viz tökéletesen tiszta és szintelen, kénkönegszagú

és hasonló undoritó izü. Hévmérséklete -1- 10° В.,  kifolyása

6
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közben sok ként rak le, ’s fürdésközben a’ ruhát szürkére festi ,

’s a’ forrás feneke is mocskos , setétes szürke szinünek látszik.

A’ jóodi kénes viz-vegytani alkatrészei.

Tognio tanár a’ szóbani gyógyvizben következö tulnyomó

és jellemzö alkatrészeket talált , u. m.

Kénsavas szikéleget ,

„_ keseréleget ,

Szikhalvagot és

Könkénegszeszt.

A’jóodi kénes viz gyógyjavalatai.

Az imént elösorolt alkatrészek után a’ szóbani gyógyvizek ol

dozó, ’s nagyobb adagban pedig hashajtó és kéntöl függö hatását

kétségbe vonni nem lehet.

A’ lakosok jó sikerrel használják azt:

1-ször. Kütegek , névszerint rüh és- sömör ellen.

2-szor. A’ csúzos , és

3-szor. A’ köszvényes szaggatások, lerakodások , izmered

ségek ellen.

5-ször. Bujasenyves bántalmakban , és

6-szor. Szélhüdésekben.

Sajnálandó, hogy ezen hatályos gyógyvizek mellett egy czél

szerü fürdöintézet nem hozatott méglétre.

7 -szer. A’ slbói ltonyhasós kénes gyógyvizek

KözépSzolnok vármegyében kebelezett Sibó helységétöl

nem messzire fakad ezen nagy mennyiségü könkénegszeszt , kony

hasót , ’s e’ mellett még glaubersót is tartalmazó ásványviz , de va

lóban egyetlenegy a’maga nemében. Sajnálom, hogy gyógyhaszná

latát ’s fürdöintézetét tárgyazó részletes és körülményes tudósi

Меna}: eddigelé nem juthattam birtokába.

A’ sibói konyhasós kénes viz természettani sa

játságai.

Ezen gyógyviz tiszta , szintelen , erösen könkénegszagú és

élénk sós , undoritó izü. Hévmérséklete -l- 11,5° B., aránysulya

1,0125. -
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A’ sibói konyha ses kénes viz vegytan'ia1kat

részek

Erdély hydrologusai Bélteky és Pataky vetették e’ nevezetes

gyógyvizet mennyileges vegybontás alá , ’s miudkettö müködésé

nek eredménye meglehetösen összevág. Pataky egy polgári font

ban következö alkatrészekre talált:

Kénsavas szikélegböl _ _ 78,40.

szilamvagból _ ' '_ _ 62,60.

Szénsavas keserélegböl 3 . 2,90.

„_ mészélegböl _ _ 1,00.

Könkénegszeszböl föloldott vasélecsböl _ 0,10.

Összesen 165,20. szem_

' Szénsavból _ _ 3,20.k_hüv.

-Könkénegszeszböl _ _ 22,40. „

A’sibói konyhasós kénes viz gyógyjavalatai.

Az imént elöadott vegybontás következtében ki kétkednék a’

szóbani gyógyvizek átható , Qldozó , izgató és erösitö gyógyere

jéröl ’s bár tapasztalati adatok hirtokába nem juthatánk , azt mind

azáltal hiztosan állithatjuk , hogy azok a’ megrögzött csúz ’s kösz

vényben , a’ görvélykórban, a’ hasüregi zsigerek dugulásaiban ,

a’ rüh , sömör , recset , ’s másnemü kütegekben csalhatlan sikerrel

használtatnak.

8. A’ szombalfalai konyhasós kénes иди.

Erdélyben a’ székelyek földén,Udvarhe1yszéknek Szombat

falva nevezetü falujától félórányira ~fakad két ásványosforrás,

mellyek egyike savanyú, másika pedigkénes viz. Ez utólsó gyógy

czélokra is használtatik.

A’ szombatfalvi konyhasós kénes viz termé

szettaui sajátsága_i_

Ezen gyógyviz jegecztiszta, átlátszó és szintelen, kellemet

len , záptojás szagú , ’s uyilván sós izü. Hévmérséklete -1- 9" R.,

Aránysulya nincs meghatározva. '

6 ж‘
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A’ szomhatfalvi konyhasós` kénes viz vegytani

alkatrészei.

Ezen gyógyvizet is Erdély két nagy nevü hydrologusa Bél

teky és Pataky vetették mennyileges vegybontás alá , az utólsó ta

М! egy polgári fontban:

Kénsavas szikélegböl . . 2,80.

Szikhalvagból . . 10,00.

Szénszavas keserélegböl _ _ 0,80.

„ mészélegböl . . 2,00.

„ vasélecsböl . _ 0,08.

Kovaföldböl . . 0,40.

Összesen 16,08. szemert.

Szénsavból _ . 25,60. k.hüvelyket.

Kénkônegszeszböl határozatlan mennyiséget.

A’ szfombatfalvi konyhasós kénes viz gyógy

javalatai.

Kitünö sikerrel használtatnak a’ szóbani gyógyvizek:

1-ször. Idült kütegekben;

2-szor. Csúzos és közvényes bántalmakban , még akkor is ,

ha már lerakodások, zsugorodások ушek létre.

9. A’ dlsznópalalfi konyhasös e’gvényes vasos kénes viz.

Mármaros vármegye kászói járásában , Szigettöl 11/, órányi

távolságra egy völgyben fakad a’ disznópataki kénes viz ’s fürdö

képen használtatik.

A’ disznópataki kénes viz természettani saját

s á g a i.

A’ nem éppen böforrás vize feketéllö , ’s fekete üledéket ké

pezö“*) élénk, könkénegszagu , kellemetlen izü, a’ fürdöben hasz

nált fehér ruhát szürkére festi. Hévmérséklete -1- 10° В., midön a’

légé -1- 20° В. Aránysulya nincs meghatározva.

A’ disznópataki kénes viz vegytani alkatrészei.

Tognio tanár a’ szóbani gyógyvizben következö alkatrésze

ket talált: u. m.

_

") A’ könkéneggel egyenü!ö „мы , vaskénegtöt.
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Kénsavas szikéleget , keveset: ,

Szikhalvagot , igen sokat _

Szénszavas szikéleget

„ keseréleget

„ mészéleget

Vasélecset , keveset.

Könkénegszeszt. -

A’ disznópataki kénes viz gyógyjavalatai.

Jó sikerrel használják fürdöképpen a’ szóbani gyógyvizet:

1ször. ldült kütegek és fekélyek;

2szor. Köszvényes és csúzos bántalmak, és lerakodások;

3-szor. A’ nyirk_ és mirigyrendszer bajai , görvély és án

golkór ellen.

Belsö használata alig ha ajánlandó.

10. A’ hosszeítnezóh' lfonyhasós égve’n_1/es vasas lténes viz.

Hosszúmezö helysége , mellynek határán a’ szóbani gyógy

viz fakad , Mármaros vármegye szigeti járásában létezik. EZBII viz

megismertetését is Tognio tanárnak köszönhetjük, ki aztvegy

bontás alá vetvén következö alkatrészeket talált: kénsavas szikéle

get igen keveset, szikhalvagot, szénsavas szikéleget, szénsavas ke

seréleget, szénsavas mészéleget, szénsavas vaséleget, nagy meny

nyiségüt; kovasavat és könkénegszeszt. Ezen alkatrészekböl a’ szó

bani gyógyvizeknek zsongitva oldozó hatást kell tulajdonitanunk.

1 1. A’ parádi égvenyes kénes savanyú „та.

M a gá n y r a j z. ~

Medizinischtopographische Abhandlung des Curortes Parád , von

Mich. Em. Prúnyi. Pesth, 1833.

Parád helysége Heves megyében fekszik, a’ Matra hegytö

vében, egy varázs szépségü völgyben , Gyöngyöstöl 3 , Egertöl 4

órányi távolságra. E’ gyógy’hely mind kedvezö -égha§'lati és hely

rajzi viszonyait, mind kényelmes és czélszerů fúrdöintézetét, milîd

pedig 3 különbözö nemü és ritka sajátságokkal biró gyógyvizeit

tekintve, legnevezetesebb gyógyhelyeink 'közé számitandó. ’Mind

e’ mellett azonban úgyszólván egészen isrneretlenek voltak ’s csak
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a’ vidék szomszéd lakosai által használtattak az itteni gyógyvizek,

mindaddig , mig Kitaibel Pál jeles füvészünk és hydrologusunk

1798bau megvizsgálván és részleteseu ’s tudományosan leirván

azokat, mind az orvosok, mind a’ laicusok figyelmét fölserkentette;

mire mindinkább szaporodváu e’ gyógyvizeket látogatók száma,

1826an Ullman Móricz úr diszes, kényelmes ’s minden igények

nek megfelelö épületeket ’s fürdöintézetet hozott létre; 1827ben

Meiszner bécsi tanár által a’ gyógyvizek njolag a’ vegytan jelen

állásának megfelelöleg vegybontattak; 1828ban pedig az intézetbe

fürdöorvos is állittatott. Ez intézkedések következtében Parád

legkitünöbb fürdöintézeteink sorába lépett, ’s évenként számos für

dövendégeknek örvend, ’s valósziuüleg még számosabbaknak ör

vendene, ha a’ gyakori botrányos kihágások , betyaírkodások ’s

arszlánkodások, mellyek itt fájdaloml szinte uapi renden vanuak,

’s mellyek honi fürdöiutézeteink nagy részének hirét elhomályo

sitják ’s kipótolhatlan Мr! okoznak, a’ gyöngédebb idegzetüeket

vissza nem rettentenék_

Parád helysége szomszédságában , -mint már fönebb emlitök, 3

különnemü gyógyviz fakad, t. i. kénes, vasas és timsós-vasgáliczos

viz; melly körülmény Parádnak igen sok elönyt ád; mert lehet olly

beteg , kinek tökéletes helyreállitására 2, vagy 3 , rendbeli külön

nemü gyógyvizek kivántatnak egymásután,’s azok itt egy helyen föl

lelhetök; lehet olly család, mellynek különbözö tagjai külonbözö be

tegségekben szenveduek, ’s igy külön gyógyvizekre van szüksé

gök, mellyek egy helyen feltaláltatván, nem kénytelenek az érdek

lettek külön fürdöintézetekbe zarándokoskodni , hanem egy helyen

a’ családi együttlét gyönyöreit is élvezhetik , ’s e’ mellett tömér

dek költséget megkimélhetnek_ E’ tekintetben Parád valóbau ha

nem egyetlenegy is, de minden esetre ritkaság a’ maga nemében.

E’ rovatban a’ kénes gyógyvizekröl lévén szó, itt csak eze

kettárgyalandjuk, a‘ többi gyógyvizeket pedig saját rovatukban

adandjuk elö. Lássuk tehát a’ kénes savanyú vizeket.

A’ parádl kénes savanyú vizek lermészellani sajálsfigai.

A’ kénes savanyu vizek a’ helységtöl félórányira nyugot felé

fakadnak, két egymástól mintegy 20 lépésnyire esö forrásból , szá

mos buborékokkal; vizök tökéletesen tiszta és ‚знать , ugy hogy

a’ viztartók fenekén minden tárgyat meg lehet különböztetni; a’

ilván a’ könkénegszeszt árúlja el, melly erösen érez
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hetö, ize kellemes savanyú, a’ viztartókban ’s nagyobb edények

ben is, huzamosb tartás után szürkés fehér üledéket rak le. Nyilt

edényekben tartatva, lassanként elveszti emlitett szagát és izét;

jól bedugaszolt edényekben ellenben nem szenved észrevehetö

változást. Hévmérséklete Kitaibel szerint1- 10° В. Aránysulya

1,087.

A’ parádí kénes savanyú vize/17 vegytanì alkatrészei.

Meiszner bécsi tanár a’ két forrás vizében következö alkat

részeket talált egy polgári fontban:

lsö llik forrásban.

Kénsavas szikélegböl . . 3,80. 2,50.

Szikhalvagból _ _ . 1,80. 1,30.

Szénsavas szikélegböl _ _ 5,20. 3,70.

„ keserélegböl _ . 2,30. 0,80.

„ mészélegböl _ _ 4,50. 4,30.

Kûvaföldböl . _ 0,80. 0,70.

Összesen . . 18,40. 13,30. szemert.

Szénsavból . . 31,50. 34, 0.

Könkénegszeszböl _ _ 2,10. 10, В. k.hüvelyk.

Ezen alkatrészeken kivül semmi kétséget nem szenved, hogy

még földolaj (Naphtha) is van a’ szóbani gyógyvizekben , mellyet

részint szaga után, részint az ivásra következö felböfögések által

fölismerhetni; ugyanis ha e’ fölböfögésekre ügyelünk , kezdetben

a’ könkénegszeszt, azután pedig a’földolajat nyilván érezhetendjük.

Mi már a’ parádi kénes vizek más kénes gyógyvizekkeli ösz

szehasonlitását illeti, Kitaibel ezeket az aacheni gyógyvizhez ha

sonlitotta; igaz ugyan, hogy az ezekben találtató alkatrészek job

badán meg vagynak az aacheni gyógyvizben is, de ez magas hév

mérsékletü, ’s igy nem annyira kellemes italú, kevesebb szénsavat

foglal magában, földolajat pedig épen nem; hanem legközelebb áll

a’ szóbani gyógyvizhez a’ nenndorfi, mind a’ hévmérsékletet, mind

egyéb alkatrészeit , mind pedig a’ földolaj tartalmát tekintve , mi

nélfogva ez utolsó pótszere gyanánt bizvást használható.

A’parádi kénes savanyúvizek gyógyjavalatai.

Ezen gyógyvizeket Bene Ferencz kir. tanácsos ö nagysága
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-Dr. Prúnyi és Erdélyi az elöbbi és mostani fürdö orvosok , ’s má

sok többen üdvös hatásúaknak tapasztalák: _

1ör. A’ hasüregi vérbörségben ’s pangásban 's ez мal föl

_ tétezett kóroson fölmagasztalt érzékenység, rásztkór, méhkór és

aranyérben. _

2szor. A’ hasüregi zsigerek máj, lép , fodormirigyek dugu

lásai, ’s keményedéseiben, ’s ezek által föltétezett sárgakór ’s

makacs váltólázban.

3szor. Az idült csúz és köszvény mindennemü fajaiban,

még akkor is, ha már életmüves változásokat , izületi daganatokat,

zsugorodásokat hoztak létre.

4szer_ A’ légzési életmüvek idült bántalmaiban, a’régi hurut,

rekedtség, köhögés, mellszorulás, söt kezdödö fekélyes tüdövész

ben is, föleg ha ezen bajok köszvényes es aranyeres bántalmakkal

vannak csatlakozva, ’s némileg azok által tartatnak fen.

5ör. A’ húdéletmüvek idült bajai, t. i. idült gyuladásai, hu

rutjaiban, ’s fövény és húdkökórban.

6szor. A’ görvélyes és angolkóros bántalmakban.

7szer. Az idült börkütegekben, föleg a’ sömörös és rühne

müekben szinte különszer gyanánt hatnak.

8szor. A’ fémmérgezésekben ’s ezek által elöidézett fájdal

mak, tagreszketések, szélhüdések, zsugorodások ’stb. ellen.

9er. A’ bujasenyves bántalmak maradványai ’s következ

ményei ellen, akár a’ bör- , akár a’ csont-, akár a’ mirigyrend

szerben, vagy a’ látéletmüben nyilatkozzanak. _

10er. A’ giliszta-kórban, névszerint a’ szalaggiliszta ellen

' is, nem egyszer üdvös hatást külöltek a’ szóbani gyógyvizek.

12. А’ ln'/'fllgfalval e'gvén_1/es lténes savanytlvlzeh’.

Hont vármegye Királyfalu nevü helységének határán buzog

nak föl ezen nevezetes gyógyvizek, Ipoly-Ságh mezövárosától más

fél mérföldnyire_ -'l‘öbb rendbeli források léteznek itt, mellyek

mind a’ vizböl lerakodó földes részekböl alkotott dombok töbör

alakú (crater) nyilásain buzognak ki. - Ezen források , minthogy

könkéneg szaguknál fogva nem olly izletesek , mint az innen csak

1/, órányira esö szalatnyaiak , még ital gyanánt_ sem igen használ

tatnak, annyival kevésbé gyógyczélokra , noha alkatrészeik nagy

mennyiségénél fogva megbecsülhetlen kincs gyanánt tekintendök,

’s az ismeretes világ legnevezetesb gyógyvizei közé számithatók.



89

A’királyfalvai égvényes savanyú vizek ter

mészettani sajátságai_

Ezen folytonos pezsgés közben fakadó vizek tökéletesen tisz

ták, szintelenek , könkénegszagúak és savanyú égvényes izůek_

Hévmérsékletök -1- 15° В. , midön a’ légé -1- 19° В. volt. Arány

sulyok 1,0042.

A’ királyfalvai kénes savanyú viz vegytani al

katrészei_

Ezen gyógyvizet Wehrle selmeczi bányásztanácsuok ’s vegy

tan tanára vetette mennyileges vegybontás alá, ’s talált egy polgári

'fontban:
I Kénsavas szikélegböl _ _ _ _ 6,420.

„ mészélegböl _ ' _ _ _ 0,307.

Szikhalvagból _ _ _ _ _ 5,072.

Keserhalvagból _ .- _ _ 0,328.

Szénsavas könlegegböl _ _ _ _ 0,067.

„ szikélegböl _ _ _ _ 0,460.

„ keserélegböl _ _ _ _ 5,045.

„ mészélegböl _ _ _ _ 12,317.

vi1savasti‘1né1egbö1, as 0se1é1etsl1ö1'. _ 0,026.

Vilsavas mészélegböl _ _ _ _ _ 0,001.

Eczetsavas szikélegböl _ _ _ _ 1,109.

Kovaföldböl _ _ _ _ 0,136.

összesen 34,290. szemert

Szénsavból _ _ - _ _ 20,785. k. hüvelyk_

Légenyszeszböl _ _ _ _ 1,528. „

könkéuegszeszböl határtalan mennyiséget.

Ezen vegybontásból kiviláglik a’ szóbani gyógyviz ritka ha

tályossága ’s csak fájlalni lehet, hogy az eddigelé egészen haszná

latlanúl hevert_

A’ királyfalvai égvényes kénes savanyú viz

gyógyjavalatai.

A’ szóbaui vizek gyógyjavalatait tapasztalati adatok hiá

nyában csak a’ hasonlat utján határozhatjuk meg ; ’s miután ezek

a’ parádi égvényes kényes savanyu vizekhez szembeszököleg ha

sonlitanak, kétség kivül mind azon bajokban üdvös hatasúak leen

denek, mellyeket a’ parádinál elösorolánk.
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13. A’ színye-lípóezi e'gvén_1/es kénes vasas savanyú

gyógyvizek.

M a g á n y r a j z.

Steph . Jósa, Scrutinium aquarum mineralium in possessionibus

Sindler et. Lipócz I. Comitatui Sárosiensi ingremiatis exis

tentium. Cassoviae 1799.

Szinye-lipócz helysége Sáros vármegye sirokai járásában lé

tezik, Eperjestöl 3 , Kassától 7 , Kézsmárktól 4 mértföldnyi távol

ságra. A’ helységtöl félórányira egy terjedelmes ’s igen kelle

mes rétségen fakadnak a’ hires gyógyvizek, olly számos és bövizü

forrásakban, hogy a’ belölök eredö patak már 180 lépésnyire mal

mot hajt. Ezen gyógyvizek mind fürdö , mind ital gyanánt hasz

náltatnak , ’s az itteni fürdöintézet legczélszerübb ’s látogatottabb

fürdöink közé tartozik. A’ forrásokat mi illeti , ezek egyike kikö

vezett kútba foglalva, mindjárt a’ fürdöépület mellett van; a’ má

sodik fakeritéssel körülvéve, a’ réten a’ legizletesebb ’s leghatá

lyosabb vizet szolgáltatja; a’ harmadikegy kösziklából omlik ki

messzire hallatszó zörejjel ’s legélénkebb könkénegszaggal. Ezen

források környékén még több más hasonnemüek is fakadnak, ’s

olly nagy mennyiségü könkénegszeszt fejtenek ki a’ föld hasadé

dékain, hogy az nemcsak az itt repkedö madarakat, hanem az em

bert is képes lefojtani, ha vigyázatlanul közelit hozzájok , ’s huza

mos1’ ideig ott tartózkodik

A’szinye-lipóczi gyógyvizek természettani

sajátságai. 

Ezen vizek tökéletesen tiszták , átlátszók ’s szintelenek , po

hárba meritve erösen gyöngyöznek, szaguk nyilván a’ könkéneg

szeszt árulja el, izök pedig kellemes savanyú , csipös ’s kissé fa

nyar. Hévmérsékletök ’s aránysulyok nincs meghatározva. A’ viz

tartókra ’s kövekre rozsdás szinü üledéket raknak le.

A’_szinyelipóczi gyógyvizek vegytani al

katrészei.

E’ nevezetes gyógyvizeket már a’ mult században vegybon

tás alá vetette a’ hires szabolcsi'föorvos ‚Ими , ujabb idökben pe

dig Tognio tanár, ’s találtak következö alkatrészeket u. m.
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Szabad szénsavat,

Könkénegszeszt,

Szénsavas szikéleget,

„ mészéleget,

„ ' vasélecset,

A’szinyelipóczi gyógyvizek gyógyjavalatai.

A’ szóbani gyógyvizek zsongitva oldozó , miként a’ könké

negszesztöl föggö különszerü hatása is ezek szerint kétséget nem

szenved. Kitünö sikerrel hasznfilják pedig következö bajokban:

1ször. A’ gyomor ’s általában az elsö útak több rendbeli ba

jaiban, millyek az étvágyhiány, rosz emésztés, rendetlen székelés,

gyomorégés, böfögések, szélkórosság, gyomor ’s belgörcsök.

2szor. A’ hasüregi zsigerek máj, lép , fodormirigyek dugulá

saiban, daganataiban ’s ezek által elöidézett rásztkór, aranyér, sár

gaság, makacs váltólázak ’s vizkórban.

3szor. A’ havadzás rendetlenségeiben ’s aranyér megreke

désébenl _

4szer. A’ húdútak gyuladása, huruta ’s fövény, húdkökór

által létrejött bajai, nehéz húddás, vizelletrekedésben.

5ször. Számos idegkórokban , millyenek a’ görcsök, rángá

sok, szélhüdések.

6szor. A’ kezdödö gümökórban is tejjel , vagy savóval ve

gyitve, sokszor meglepö eredménynyel használtatik.

A’ szinye-lipóczi gyógyvizekhez, hasonló forrás van még

ezen megyében Savnikon, nem messze Zemplén vármegye határá

hoz. Ezen viz is t. i. könkénegszeszt, szabad szénsavat, szénsavas

szikéleget , mészéleget, és vasélecset tartalmaz, ’s Tognio tauár

szerint iblany nyomdokait is. Használtatik ezen viz fürdöképen

csúz, köszvény és idült kütegek ellen. A’ vendégek elfogadására

vár itt néhány lakház is.

14. A’ ggilgyl mérei és szántól égvényes iblanyos hldeg _

kénes vizek.

A’gyügyi langyos égvényes kénes forrásokról értekezvén,

elöadók, miként a’ gyügyi és mérei határban számos , összesen 14

ásványos forrás fakad, ’s ugyanott elösoroltuk természettani saját

ságaikat ’s vegytani alkatrészeiket is; itt tehát ismétlések elkerü

lése tekintetéböl elégnek tartjuk csak megemlitésöket. Szükséges
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azonban, hogy a’ szántói égvényes iblanyos kénes savanyú vizröl

tegyünk néhány szót.

Hont vármegyének Задний nevezetü hclysége hátárán több

rendbeli ásványos vizek buzognak föl, mellyek közül könkéneg

szeszt csak a’ falu keleti végén Iétezö forrás tartalmaz. A’ többi

(4) forrás, mellyek a’ falutól mintegy 1/, órányi távolságra fakad

nak, a’ magok által képezett mészdomhok tetejéböl , a’ Bori hely

sége felé vezetö út mellett jobb és baloldalról , az égvényes vasas

savanyú vizek rovatába tartoznak. A’ könkénegszeszt tartalmazó

forrás vize tökéletesen tiszta, szintelen , könkénegszagú, kellemes,

savanyú izü. Hévmérséklete -1— 10° В. Тognio tanár ezen for

rásban is fedezett föl csekély mennyiségü iblanyt.

Gyógyczélokra ezen forrás vize nem használtatik , hanem a’

- helység lakosai mindennapi italúl élnek vele.

15. A’ brusznói glaubersós és kénes gyógyvizek.

Bru_sznó helysége Zólyom megyében fekszik, Besztercze és

Breznóbánya között a’ Garan balpartján, egy magas hegyekböl

környezett keskeny völgyben. A’ falutól 1/4 órányira fakad két

egymástól mintegy 20 lépésnyire létezö, gazdag forrás , mellynek

czélszerü használata végett 1839ben egy 1:i3 helyes fürdöintézet

épitetett itten, melly azóta számos vendégeknek örvend.

Nbruznóigyógyvizek természettanisajátságai.

A’ felsö forrás vize erös kénes szagú,kellemetlen izü, minél

fogva inkább csak fürdöképen használtatik; hévmérséklete -I- 16°

В. Az alsó forrás vizének, melly italúl használtatik , hévmérséklete

-I- 14° В. Aránysulya 1,0068.

A’ brusznói gyógyviz vegyrészei.

Wagner Dám’el _leles vegyészüuk az elsö forrás мы 1839 ben

vegybontás alá vetette ’stalált egy polgári fontban:

Kénsavas hamélegböl . . . . 0,18.

„ szikélegböl (glaubersó) . . 10,12.

„ mészélegböl . . ° 2,09.

Keserhalvagból _ . . . . 1,89.

Szénsavas keserélegböl . . . 0,43.

„ mészélegböl. . . . 7,28.
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Vilsavas szikélegböl _ _ _ ' . 0,91.

Kovaföldböl _ _ _ _ _ 0,10.

A’ vasélecsnek csak némi nyomdokait fedezé föl.

Összesen _ ' _ 23,00. szemert.

A’ brusznói ásványvizek gyógyjavalatait a’ könkénegszesz

és kénsavas szikéleg jelentélyes mennyisége tünteti elénkbe.

16. Az „ушами vagy hajnácsköi földes ваза.‘ kénes

savanyú viz.

Ajnácskö vagy Hajnácskö helysége határán, melly Gömör

vármegyében Rimaszombattól délre 2’/, mértföldnyire esik, az Aj

nácskö és Almágy helységek közötti réten buzog föl egy nagy,

mély kútban ezen kénes vasas savanyú viz , ’s fürdöképen és italúl

is gyógyczélokra forditatik.

Az ajnácsköi kénes viztermészettani sajátságai.

Ezen forrás vize zavaros, gyöngyözö , élénk könkénegszagú

és savanyú csipös ’s fanyar összehúzó izü. Aránysulya 1,004. Fe

kete üledéket képez.

Az ajnácsköi kénes viz vegytani alkatrészei.

Ezen vizet Marikovszky, Gömörmegye több más ásványos vi

zeivel együtt vizsgálá meg vegytanilag ’s talált egy polgári fontban.

Kénsavas mészélegböl _ _ _ 1,222

Szénsavas mészélegböl _ _ _ 4,666.

„ vasélecsböl _ _ _ 1,777.

Kovasavból _ . _ _ _ 0,111.

Vonatanyagból _ _ . _ _ 0,111.

Összesen _ 8,887. szemert.

Szénsavból _ _ _ _ _ 14, 66. k. hüvelyk_

Könkénegszeszböl _ _ _ _ 2, 00. -

Az ajnácsköi kénes viz gyógyjava1atai_

Kitünö sikerrel használják ezen kénes vizet a’ szomszédfal

vak lakosai következö betegségekben:

1ször. Az idült kütegekben. 2szor_ A’ csúzban. 3szor. A"

köszvényben. 4szer. Fövény- ’s húdkökórban. 5ör. Gyomorégés

ellen.
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e.) Kolnyliasós lnldeg gyógyvizek.

A’ konyhasós vizek meghatározása.

Konyhasós vizeknek azon gyógyvizek neveztetnek, mellyek

nek alkatrészeik között a’konyhasó, vagy vegyészeti nyelven szól

va, a’ szikhalvag (Chlornatria) túlnyomó mennyiségů. Ezen gyógy

vizek a’ szikhalvagon kivül rendesen más halvanyvegyületeket is,

nevezetesen keser- é5 mészhalvagot, továbbá iblany és büzeny

sókat ’s kénsavas vegyeket, névszerint pedig kénsavas_'szik keser

és mészéleget , mellyek azonban mindig alárendelt mennyiségüek

és hatásúak, foglalnak magokban. Természeti sajátságaikat tekint

ve , tiszta átlátszók , vagy opalizálók , szagtalanok , sós , kesernyés

összehúzó , vagy csipös lúgizůek , ha pedig egyszersmind nagy

mennyiségů szénsavszeszt is tartalmaznak , heveny állapotban né

ha igen kellemes izzel birnak. A’ szénsavon kivül más szeszneme

ket is , nevezetesen pedig könkéneg könszéneg- és légenyszeszt

is foglalnak néha magokban.

A’ konyhasós vizekgyógyhatása_

A’ konyhasós vizek túlnyomó alkatrészei u. m. a’ szikhalvag,

keserhalvag és mészhalvag tartós, izgatós hatást gyakorolnak a’

gyomor és belek takhártyájára , ’s ennélfogva valódi digestivsók.

Az illyetén sókat tartalmazó konyhasós vizek tebát kitünö' jóhatá

suak, föleg a’ fiatalabb kor ’s nöi ne1n3y6ngü1t és sajátságosan

megváltozott táplálására. Minél több földes havanysókat foglalnak

pedig ezen vizek magokban , annálinkább másitólag hatnak , ’s mi

nél gazdagabbak szénszavas égvények és földekben , annál inkább

alkalmazhatók olly egyéneknél, kiknél az elválasztási folyamato

kat, kivált a’ vesékben, nyálmirigyekben ’stb. fol kell magasztalni,

minthogy gyöngék ’s kórosan elhangoltak. A’ keserhalvag és mész

halvag azonban az alkalmazás helyén közvetlen túlságosan izgató

hatással van, melly a’ kénsavas keser- és szikélegétöl annyiban

különbözik, hogy a’ belek gilisztaképü mozgását ’s a’ nyálka el

választását nem mozditja elö miként ezek, hanem ellenkezöleg ,

kivált huzamos használat mellett, a’ bélkiürüléseket visszatartóz

tatja és szorúlásokat, dugulásokat okoz.És ezen hatását a’ szóbani

vizeknek vagy hasznunkra forditjuk, vagy szükség esetében os

tromoljuk; de a’ melly minden esetre a’ takhártyák tompa jellemü
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’s szaporodott nyálkaelválasztással csatlakozott petyhüdségénél ,

föllázúlásánál rendkivüli jó foganatú.

Konyhasós vizeink földrajzi elterjedése.

Konyhasós vizekkel hazánk nagy mértekben bövelködik, ’s

e’ nagy böséggel orvosi szükkörü hásználatuk szembeszökö ellen

tétben van. Konyhasós vizeink középpontja gyanánt , a’ kimerithet

len gazdagságú sóhányák honát Mármarost lehet tekinteni , honnan

részint éjszaknyugotra Beregh, Ung, Zemplén , Sáros , Liptó ’s

Árva megyéken át ágaznak el egész a’Bábahegyig (Bahia - Gorz),

részint délnyugotfelé a’Tisza mellékén egész Torontálig ’s a’ hún

sági német-illyr ezredbe , hol egy nagy kiterjedésü iblanyt és büz

enyt is tartalmazó, konyhasóstó találtatik Boranda és Opava hely

ségek kúzött; résziut pedig Erdélybe , hol a’ konyhasós források

szinte megszámithatlanok. Tognio tanár 125öt számitott föl. A’

legnevezetesebbek ezen konyhasós források közül, nem tárgyal

ván_többé azokat , mellygket már fönebb emlékeztünk ’s más rovat

ba soroltunk , (Mehádia , Szobráncz ’stb.) a’ következök:

1. A’ дм bajomi ltonyhasós vizek.

Az erdélyi szász Medgyés-székben kebelezett ’s Medgyes

mezövárosától ‘А órányira esö Felsö-Bajom határán kétrendbeli

konyhasós forrás fakad egy kellemes völgyben, mellyek egyike

Kirchenbad, másika Beltlerbad nevezet alatt ismeretes. Ezen forrá

sok már századoktól fogva használtatnak , ’s kitünö gyógyerejök

nél fogva nagy hirben vannak, mit meg is érdemlenek, miután

konyhasós vizeink között csakugyan elsö helyen szerepelnek.

_A’fe1sö-baj omi konyhasós vizek természettani

s a j á t s á g a i.

Аz egyik forrás vize tiszta , szagtalan, élénk csipös , sós ,

kissé kesernyés izü. Hévmérséklete -I- 15° В., foknyinak talaiha_

tott. Az egyik forrás egy érczekben gazdag hegy tövében fakad,

meglehetös gazdag érrel ’s azon sajátsággal bir, hogy száraz és

meleg idöben a’ belöle nagy mértékben kifejlödö könkénegszesz

körülötte összevegyülekezvén , égö testek által meggyujtatik. Vize

tiszta , szagtalan és sós izü. A’ másik forrás ettöl mintegy 40 lé

pésnyire fakad egy kösziklából ’s ez könkénegszagot áraszt el, csi
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pös, sós ’s kissé kesernyés izü. Hévmérséklete -1- 15° В. Arany

súlya pedig 1,04.

A’ felsöbajomi konyhasós viz vegytani alkat

részei.

Ezen utólsó forrás vizét Erdély nagy nevü hydrologusai

Bélteky és Pataky vetették vegybontás alá; találtpedig Pataky egy

polgári fontban:

Szikhalvagból _ _ 388, 800.

Keserhalvagból _ _ 17, 200.

Mészhalvagból _ _ 14, 400.

Agyagföldböl _ _ О, 536.

Vonatanyagból . _ 0, 800.

Összesen 421, 736. szemert.

Bélteky az itt elösorolt alkatrészeket valamivel még nagyobb

mennyiségüeknek találta; minélfogva ezen hatályos konyhasós vi

zet az ischli, kreuznachi, doberani , pyrmonti (sósforrás) ’stb_

gyógyvizek természetes pótszere gyanánt tekinthetjük_

A’ felsö-bajomi konyhasós vizekgyógyjavalatai.

Rendkivül magasztaltatnak ezen gyógyvizek:

1-ször._A’ görvélyes bántalmakban; a’ mirigyrendszerre

szinte különszerüleg hatván.

2-szor. A’ makacs idült kütegekben.

3-szor. Az idült köszvényben ’s a ’görvély ’s köszvényokoz

ta tagzsugorodásokban.

4-szer. Az ideggyöngeségben, szélhüdésekben , föleg ha ez

behegedt fekélyek következtében jött létre_

5-ször. A’ takhártyák petyhüdségében ’s ez által föltételezett

nyá1kfolyásokban_

2. Az alsó-sebesi kony/tasós vizek.

Magányrajzok.

L. V. Panlocsek , Aquae minerales Alsó Sebesienses. Pestini 1843.

A’ Sáros vármegyében kebelezett ’s Eperjes városától 1],

mértföldnyire esö Alsó-Sebes mezöváros határán fakadnak ezen ne

vezetes gyógyvizek , mellyek szikhalvagbani gazdaságukat tekint

ve az eddigelé ismeretes e’ nemü vizeink között, mindjárt a’ felsö
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bajomiak mellé sorolandók. Az_eredeti forrás, melly a’ többiek föl

födözésére is alkalmat szolgáltatott, 'már régtöl fogva ismeretes

volt e’ vidék köznépe elött , melly azt némelly börbántalmakban si

kerrel használá, minek tudomására jutván n. méltóságú hallerköi

gr. Haller Ferencz a’ helység birtokosa , az emlitett forrás helyén

egy 6 ölnyi mélységů kútat ásatott , mely csakhamar a’ legtisztább

konyhasós vizzel telt meg, ’s azzal jutalmazá a’ nemes gróf em

berszeretö můködéseit , hogy betegeskedö neje gyógyúlt meg elö

ször is e’ viz használatától , minek következtében ezen kút Amália

forrásnak , a’ fürdöintézet pedig Magyar Ischl-nek neveztetett.

Minthogy pedig a’ nagyszámmal ide to1on3ó betegek szükségei ki

elégitésére egy kútnak vize nem vala elégséges , a’ gróf csak ha

mar egy második, söt 3-dik és 4dik kútat is ásatott, - mellyek

Ferencz, Léleszs és Ferdinand forrása névvel neveztetének - ’s egy

minden kivánatoknak megfelelö fürdöintézetet, költség kimélése

nélkül épitetett, melly 1838ban elkészülvén, ’s csinos sétákkal és

angol kerttel ékesitetvén , legkeresetebb ’s legjelesebb fürdöinté

zeteink sorába lépett.

Az alsó sebesigyógyvizekvegytanialkatrészei.

Az alsó sebesi gyógyvizeket 'l`ognio tanár, Wagner Dániel és

dr. Pantocsek L. V. vizsgálták meg vegytanilag. Wagner Dúniel

1838-ban a’ Ferdinand forrás vizét vetette vegybontás alá ’s talált

egy polgári fontban:

Kénsavból _ _ _ 0,2803.

Szénsavas mészélegböl _ _ 1,9968.

„ keserélegböl _ , 0,8102.

Kénsavas mészélegböl . _ 4,9920.

„ timélegböl _ _ 0,6528.

„ keserélegböl _ . 1,1750.

„ szikélegböl _ _ 7,8106.

Sósavas vasélecsböl _ _ 0,1766.

„ cselélecsböl _ _ 0,0537.

Mészhalvagból _ _ 0,4531.

Keserhalvagból _ _ 1,4438.

Hamhalvagból _ . 3,3754.

Szikhalvagbó1(konyhasó) _ 90,4351.

Vilsavas szikélegböl _ _ 0,0937.

Összesen 113,7491.

7
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Tognio tanár vegytanilag vizsgálván 3-szor a’ 5zóbani

gyógyvizet , egyszer iblany nyomaira is talált. '

Pantocsek p'edig1839/M,-ben mind a’ négy forrás vizét vegy

bontotta ’s talált egy polgári fontban.

Az Amália, Ferencz, Lêlesz, Ferdinand forr.

Kénsavas szikélegböl 12,00. 34,56. 79,70. 24,00

Szikhalvagból 16,00. 34,56. 24,00, 79,20.

Szénsavas keserélegböl 2,24. 6,24. 4,32. 4,16.

„ mészélegböl 2,12. 0,88. 1,66. 1,14.

„ vasélecsböl 0,80. 0,09. 0,04. 0,02.

A’ kénnek „ nyomait. nyomait. nyomait. 0,03.

Az iblanynak szinte nyomait.

összesen 33,16. 76,33. 109,72. 108,55. sz.

Szénsavból - 2,4. - - - k. hüv.

Könkénegszeszböl -— 0,05. 0,11. 0,40. „

Ezen vegybontásokból látni való , hogy a’ szóbani gyógy11e1y

valóban megérdemli a’ „Magyar Ischl“ nevezetet, annyival is in

kább , minthogy az mind a’ természet , mind a’ mesterség által bö

kezüleg ellátatott egy gyógy— ’s fürdöintézet kellékeivel.

_

Az alsó-sebesikonyhasósvizekgyógyjavalatai.

Az alsó-sebesi gyógyvizeket kitünö jó sikerrel használják:

1-ször. A’ görvélykórban, még akkor i5, 11a már magasb

fokozatra fejlödött az ki.

2-szor. A’ takhártyák tompa jellemü bántalmaiban , idült tü

döhurut , húdhólyaghurut , méhvérzés , méh- és hüvelyktakárbam

3-szor. A’ húdkökórban ’s a’ dülmirigy idült gyuladásaiban,

’s daganataiban.

4-szer. A’ gilisztakórban.

5-ször. Az idült és láztalan, sömörös és recsetes (inpetigo)

kütegekben.

6-szor. A’ csúzra való hajlam kiirtása tekintetéböl.

7-szer. Számos idegkórokhan , mellyek gyöngeségen ’s föl

magasztalt vigékonyságon alapulnak.

8-szor. A’ vizkóros daganatokban.

3. A’ polhorai Ifonyhasós viz.

Árvavármegyének námestói járásában , közel a’ gácsországi

határhoz fekszik a’ Babin Gora nevezetü havas aljában egy vad re
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gényes иjёт Polhora helysége. Itt egy sóbányából áradoz ki a’ szó

bani igen nevezetes gyógyviz , mellyet a’ nép mind belsöleg , mind

külsöleg jó sikerrel használ az e’ vidéken nagyon gyakori golyva

ellen. Ezen konyhasós vizettudlunkra eddigelé csak Tognio tanár

vizsgálá meg vegytanilag , minélfogva ezen gyógykincsünk tude

mányos megismertetését is neki köszönhetjük_ Ö ezen konyhasós

vizben következö alkatrészeket talált , u. m.

Szabad szénsavat , keveset ,

Szénszavas mészéleget ,

„ keseréleget ,

„ vasélecset ,

Kénsavas szikéleget,

„ mészéleget ,

Szikhalvagot nagyon sokat ,

Mészhalvagot ,

Keserhalvagot ,

Iblany , büzeny és kovany vegyületeket.

Noha ezen konyhasós viz tudomásunk szerint eddigelé csak

a’ golyva ellen használtatott, azt mindazáltal bizvást állithatjuk,

hogy illy hatályos alkatrészeket tartalmazó gyógyviz igen széles

alkalmazási kört nyerhetne , ’s mind azon bajokban , mellyeket a’

felsö-bajomi és alsó-sebesi vizeknél elösorolánk, üdvös sikerrel

használtathatnék, méltó vetélytársa lehetne a’ világhirü ischli ’s

kreuznachi konyhasós vizeknek.

Á

4. А’ szlalinai konyhasós viz.

Máramaros vármegyének szigeti járásában kebelezett Szlati

na nevü helység határán kétrendbeli konyhasós forrás létezik,

mellyek vize egyszerü vizzel föleresztve használtatik és számos

betegségekben magasztaltatik. Tognio tanár megvizsgálván ezen

források vizeit, a’ konyhasón kivül nevezetes mennyiségü kénsa

vas sókat fedezett fel bennök, mi miként Máramarosban , úgy áta- '

lában honunk többi ásványvizeiben is ritkaság ’s épen ennélfogva

a’ konyhasós viznek kénsavas sók «мы módositott árnyéklatú hatá

sa bizonyára nagy jelentöségü ’s figyelmünket a’ legnagyobb mér

tékben megérdemlik. - Sajnálandó , hogy a’ máramarosi orvosok

tól ezen viz gyógyerejét kimutató ’s tanusitó tapasztalati adatokat

eddigelé nem nyerheténk.

7 -11
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5. A’ k1'rálymezó'i ltonyhasós vasas iblanyos viz.

Ezen gyógyviz, mellyröl Tognio tanár az Orvosi Tárban Mára

maros vármegye ásványvizeiröl értekezvén (IX. 20dik 1.) azt ál

litja , hogy давай kevés van hasonló az egész világon , szinte Már

maros vármegye szigeti járásában fakad, Királymezö (Königsfeld)

helység határában. Ezen vizben az emlitett tanár úr következö al

katrészeket fedezett fel, u. m.

Szikhalvagot, roppant mennyiségüt (minélfogva a’ viz igen

élénk sós izü).

Mészhalvagot,

Keserhalvagot,

Szénsavas vasélecset, szinte nagy mennyiségůt.

Iblanyt és bůzenyt. 

Ezen alkatrészek után a’ szóbani gyógyviz zsongitva oldozó

hatása, a’ görvélyes , sömörös betvegy, bujasenyvmaradványai ’s

takhártyák bántalmai elleni gyógyereje semmi kétséget nem szen

ved. Kreucznach és Ischl háttérbe szorittathatnának ezen gyógyviz

мы , ha helyben czélszerů intézkedések történnének , ’s a’ közle

kedés e’ távol helyezett megyével megkönnyittetnék.

6. A’ felsö nyéresházi konyhasós vasas vizek.

Felsö-Nyéresháza , vagy a’ vidék pórlakói szerint FelsöNe

resznicze helység ugyancsak Mármaros vármegye szigeti jarásában

fekszik. Ezen helység határán van egy Szolnes nevü völgyben két

konyhasós vasas forrás , mintegy 100 lépésnyire egymástól , mely

lyek szinte legnevezetesebb gyógyvizeink közé sorolandók. Ezen

forrásnak vize tiszta , szintelen, szagtalan , élénk sós ’s kissé

tentás izü. Jellemzö alkatrészei, Tognio tanár szerint a’ nagy

menhyiségü szikhalvag, a’ nevezetes mennyiségü szénsavas vas

élecs és számos kénsavas sók.

Gyógyjavalatai ugyan azok , mellyeket többikonyhasós vize

inknél elösorolánk.

7. A’ sóvári tömény konyhasós vla [Socle]

Elsö rangú konyhasós vizeink rovatából ki nem hagyhatjuk a’

sóvári tömény konyhasós vizet (Soole), melly Sáros vármegyében a’

sövári hegylánczban ásott bányaüregekben gyülekezik össze, ’s

mellyböl évenként mintegy 100,000 mázsa konyhasó fözetik. Ezen
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konyhasós viz olly tömény , hogy úgy , a’ mint van , belsö haszná

latra nem alkalmazható , hanem fürdö gyanánt számos , föleg gör

vélyes bajokban a’ legkilünöbb eredménynyel. — Sajnáljuk, hogy

ezen gyógyviz használásáról biztos adatok birtokába nem juthatánk.

8. A’ barandai lsonyhasós tó.

Végezetre megemlitendö még konyhasós vizeink között , a’

bánsági német-illyr végezred kerületében Branda és Opova hely

ségek között Iétezö konyhasós só , melly iblany ’s büzeny vegyü

leteket is tartalmaz ’s kétség klvül a’ legjobb sikerrel fordittat

hatnék gyógyczélokra ’s legalább gyenge pótszeréül szolgálhatna

a’ legjobb idökben annyira divatba jött tengerfürdöknek.

‘В д‘

I#

A’ konyhasós savanyú vizeket alábh tárgyalandjuk.



Ill. IV. Elsò' rangú savanyú és vasas gyôgyvizeink

Savanyú- vagy borvizeknek azon hideg ásványvizek nevez

tetnek , mellyek olly nagy mennyiségů szénsavat tartalmaznak,

hogy mind savanyúizöket, mind pedig gyógyerejöket annak kö

szönhetik. Vasas vizeknek pedig azokat nevezzük , mellyek szén

_ savas vasélecset tartalmaznak, noha ezek csak akkor érdemlik meg

a’ valódi vasas nevezetet, ha egy polgári fontban legalább 0,5 sze

merre rug a’ vasélecs mennyisége ’s e’ mellett más hatályos alkat

részeket kitünö adagban nem foglalnak magokban. Némellyek mint

például a’ nagy hydrolog Vetter is , a’ szénsavas vasélecset tar

talmazó vizeket aczélvizeknek (chalibokrenae) nevezik , a’ vasas

nevezetet pedig azon ásványvizekre ruházzák, mellyekben a’ vas

más savakhoz, leginkább kénsavhoz van kötve ’s mellyek rendesen

timsót is foglalnak magokban. Minthogy ezeket honi nyelvünkön

czélszerüen nevezhetjük timsós és vasgáliczos vizeknek, amazok

számára megtartók a’ vasas nevezetet.  A’ savanyú vizek a’ va

sas vizekkel igen közel rokonok , mert ez utólsókban is nagy meny

nyiségü szénsavnak kell jelen lenni, minthogy a’ vasélecs a’ szén

sav által tartatik feloldva ’s a’ szénsav elszálltával a’ vasélecs le

csapódik. Söt hazánkban igen kevés nevezetesb savanyú viz van ,

melly egyszersmind savat is ne foglalna magában. És ez szolgál

jon mentségül , hogy ezen kétrendbeli ásványvizeket egy rovat

alatt tárgyaljuk_ —

_ A’ savanyú vizek száma olly nagy a’ két magyar hazában ,

hogy azokkal egész Európa lakosait képesek volnánk ellátni ’s el

tartani még azon esetben is , ha más vizet vagy italt nem kiván

nánk is használni. Ezt valóban nagyitás nélkül állithatjuk_ ltt a’

legjelesebb ’s e1sö rangú nevezetet megérdemlök közül 50 ’s egy

néhányat tárgyalánk , noha megvagyunk gyözödve , hogy még szá

mos eddigelé vizsgálatlan ’s használatlanul heverö savanyú vizeink

fognak idöjártával az elsö rangúak méltóságára vergödni_
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Valamint roppant számúak pedig savanyú vizeink, úgy jelle

meikre nézve is nagyon különbözök. Vannak nevezetesen a) egy

szerü azaz szilárd alkatrészekben nagyon szegény savanyú vizeink

elég nagy számmal a’ Kárpát ’s ennek ágazatai közelében , millye

nek példaul a’ tátrafüredi (Schrneksz), matejóczi ’stb_, de mellyek

gyógyhatása szük korlátok közé levén szoritva, elsö rangú gyógy

vizeink között nem igen foglalhatnak helyet ’s inkább étrendi te

kintetben birnak jelentöséggel. Vannak b) kénes savanyú vizeink,

mellyeket már fölebb tárgyalánk; c) vasas savanyú vizeink, mely

lyek sem vizben feloldható, azaz sós, sem vizben feloldhatlan,

azaz földes részeket nem foglalnak magokban kitünö mennyiség

ben, d) kénsaoas sókat e) konyhasót , f) szikéleget (égvényes sava

nyú vizek) g) 'földes vizeket jelentelyes mennyiségben tartalmazó

savanyú vizeink; melly utólsók , mivel az emésztést nagyon terhe

lik , szinte nem számithatók nézetem szerint az elsö rangú gyógy

vizek rovatába ’s ennélfogva mellöztettek itten el.

A’ savanyúésvasas vizekgyógyhatása.

Ezen vizek gyógyhatása természetesen a’ többi kitůnö alkat

részek által módositatik. Az egyszerü savanyú еще!‘ élesztö behatást

gyakorolnak a’ börrendszerre és bélcsatornára, ’s ezen hatás az

edényrendszerre is elterjed. A’ vasas savanyú vizekben a’ szénsa

vas vasélecs csak segitö és javitó szerepet játszik , a’ mennyiben

a’ gyengitö befolyásoknak elejét veszi azon savanyú vizeknél,

mellyek sós , égvényes alkatrészeiknél fogva oldozólag ’s gyöngi

töleg hatnak. A’ kénes savanyú vizeknél félre ismerhetlen a’ kön

kénegszesznek különszerü hatása a’ börnek azon munkásságára ,

melly a’ rostos rendszerrel kölcsönös viszonyban áll. A’ kênsavas

sókat tartalmazó savanyúvizek , a’ vér képzödékenységének csök

kentése által sajátságos hatást külölnek az alhasi edényekben létre

jött pangások ellen. A’ konyhasós savanyú vizek a’ bélcsatorna , a’

légzési életmůvek , a’ nemzö részek és a’ húd el- kiválasztó esz

közeire vannak különszerü hatással. Az égvényes savanyú vizek iz

gatva oldozó, savakat közönyösitö ’s egészség elleni hatásuknál

fogva igen széles alkalmazási kört nyernek a’ táplálás számos be

tegségeiben , úgy szinte a’ külbör, takhártyák , vesék, tüdök ’s a’

nyirk és mirigyrendszer bántalmaiban. A’ földes savanyú vizek

izgatólag hatnak a’ bélcsatorna takhártyájára és a’ vesékre.
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De lássuk már most különösen legnevezetesebb savanyú és

gyógyvizeinket. -

I)Els1'í rangú kevés sós és földes létrészeket

tartalmazó vasas savanyú vizeink.

1. A’ дышал vasas savanyu' vizek.

Magányrajzok.

Dr. Deutsch Кerenог Jdzsef, Buziás. A’ magyarorvosok és termé

szetvizsgálók 4-dik nagygyülésének emlékeül. Temesvárott,

1842.

A’ Temes vármegyében kebelezett Buziás helység határán

buzognak fel ezen nevezetes gyógyvizek , a’ falutól mintegy 160

öl távolságra, egy domboktól környezett 150 öl széles és 550 öl

hosszú kies völgyben. .lóllehet némellyek gyanitása szerint ezen

gyógyvizek már a’ rómaiak idejében is ismeretesek voltak „Cen

tum putei“ nevezett alatt , mindazáltal a’ jelen század eщё; csak

a’ szomszéd vidék lakosai ismerék és élvezék azokat. A’ jelen szá

zad elejévcl azonban ezen gyógyvizekre is szebb korszak derült,

miután az illetö földes uraság (kir. kinestár) értelmes orvosok ál

зa! figyèlmessé tétetve , azokat Kitaibel által megvizsgáltatta ’s ked

vezö véleménye következtében e’ gyógyforrások körül czélszerü

intézkedéseket идete, mellyek eredménye lön, hogy Buziás az

utólsó évtized alatt leghiresebb és legkeresettebb fürdöintézeteink

’s gyógyhelyeink sorába lépett.

Van pedig az emlitett völgyben 5 forrás , mellynek ketteje

(1. és 2. számú) italul , a’ többi pedig (3. 4. 5. számú) fürdökép

használtatik, ’s ezen kül egy gödör, mellyböl tömérdek mennyisé

ф szénsavszesz tolul ki, ’s mellynek vize eddigelé csak lábviz

gyanánt használtatott.

A’ buziásivasassavanyúvizektermészettani

sajátságai.

Ezen források vizei természettani ’s egyéb sajátságaikat te

kintve nagyon hasonlitanak egymáshoz. Mindegyik forrásban szá

mos buborékokkal csörtet ki a’ viz , melly tökéletesen tiszta , szin

telen ’s átlátszó , köolajszagú , szavanyú csipös , késöbb ténta izü.

Hévmérséklete mindenkor -l- 10° В. Aránysúlya az 1-sö forrásnak
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1,0058; a’ 2iknak 1,0038-, a’ 3-iknak 1,0077; a’ 4-iknck 1,0027;

az 5-diknek 1,0030. - A’ viztartók oldalaira és azon csatornák

ra , mellyeken foly , sárgás barna üledéket rak le, ’s a’ vászon ru

hákat is illy szinüekre festi. Jól bedugaszolt edényekben ellenben

hamar megzavarodik , rozsdaszinü üledéket képez ’s mind savanyú

mind tentás izét elveszti , söt melegben köolajszaga is elillan.

A’buziásivasassavanyú vizekvegytanialkat

részei.

Ezen gyógyvizek vegytani vizsgálatával már a’ múlt század

végén foglalkoztak Fischer József temesi föorvos és Cichinz' gyógy

szerész, a’ jelen század eléjén pedig Pecz föorvos és Klapka

gyógyszerész, majd Kitaibel; a’ legújabb idökben pedig Tognio

Lajos és Sadler József egyetemi tanárok_ Ez utólsó talált egy pol

gári fontbanr

Az I. II. Ill. IV. V.forrásban.

Hamhalvagból 0,043. 0,040. 0,023. 0,033. 0,223.

Szikhalvagból 1,193. 0,046. 0,380. 0,713. 3,046.

Szénszavas sziké1egb_öl0,206_ 0,553. 0,166. 0,083. 0,196.

„ keserélegböl 0,436. 0,216. 0,323. 0,563. 0,150.

„ mészélegböl 2,453. 1,333. 1,830. 2,866. 5,063.

„ vasélecsböl 0,900. 0,913. 0,150. 0,220. 1,210.

Kovasavból 0,360. 0,590. 0,543. 0,533. 0,660.

Veszteség 0,113. 0,033. 0,103. 0,150. 0,113.
____„____________....._.____.____----

összesen 5,704. 3,724. 3,518. 5,181. 10,651.szem_

Szénsavból 1,710. 1,436. 0,919. 1,072. 1,245.

Légényszeszböl 0,018. 0,009. 0,018. 0,018. 0,014.

Ezen vegybontásból látni való , hogy a’ buziási gyógyvizeket

a’ többi alkatrészek szegénysége mellett csak a’ vas és szénsavas

túlnyomó mennyisége jellemzi ’s igy azokat tisztán vasas savanyú

_- vizeknek lehet nevezni ’s egyszersmind az is világos , hogy ezen

gyógyvizek a’ külföldiek közül meglepöleg hasonlitanak a’ világ

hirü spaai vasas vizekhez_

A’buziás i savanyúvizek gyógyjavalatai.

A’ buziási vasas savanyú vizeket Csokolyán György buziási

fürdöorvos, Dr. Deutsch Ferencz ’s több más temesvári orvosok

bámulandó üdvös hatásuaknak találták :
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1Ször. A’ hudkészitö életmüvek majd helybeli, majd általá

nos kórhajlamon alapuló petyhüdségében ’s ez által föltételezett

nyálkfolyásokban, takárban t. i. és fehérfolyásban, ha ezen bajok

lobbal nem párosulvák; mint szinte a’ hibás elválasztásoknál fog

va Юre jött fövény kórban, ’s ez által okozott huderötetés , nehéz

vizelés és hudfölakadásban.

2-szor. A’ nöi nemzö részekkülönféle bajaiban, névsze

rint: petyhüdségböl eredö rendetlen havadzásban, kora szülésre

való hajlam , tompa gyengeségen alapuló magtalanság , hiányos

vérkészités által föltételezett sápkórban. Ezen itt elösorolt bajok

sikeres gyógyulása a'ltal évröl évre nagyobb hirre emelkednek a’

buziási vizek.

3-szor. A’ sulyos betegségek, vérfolyások, ondóveszteség

’stb. a'ltal kifejtett gyenségekben.

4-szer. Különféle idegkórokban, millyenek a’ rásztbúkór,

görcsök, nyavalyatörés, mikor ez utolsó rendetlen havadzás követ

keztében fejlödik ki.

5-ször. Az emésztö életmůvek mind izgékony, mind tompa

gyengeségböl eredö bajaiban, midön amazok gyomorégés , émely

gés ’stb., ezek pedig rosz emésztés, székrekedés ’stb. által nyilat

koznak. _

6-szor. A’ tökéletlen áthasonlitás és táplálásból eredö seny

vekben ’s betegségekben , millyenek a’ görvély és angolkór.

7-szer. Ugyancsak a" tengélet rendetlenségeiböl sarjadzó

idült börkütegekben és fekélyekben_

8-szor. A’ csúzban, köszvényben és aranyérben.

2. A’ parádl vasas savanyú vlzelt.

Ezek három forrásban fakadnak a’ helységtöl délre, ketteje

egy óriási hegygyé emelkedö dombjövében , a’ harmadik, a’ még

inkabh délre helyzett Helena völgyben.

A’ parádi égvényes vasas savanyú vizek ter

mészettani sajátságai.

A’ szóbani források vize jegecztiszta, kivévén az utólsóét,

melly nyugodt állapotban is kissé zavarosnak látszik; edényben

fölrázva erösen pezseg, mint szinte akkor is, ha bort vagy czitrom

levet töltünk hozzá; szaga ollyan, mint közönségesen a’ savanyú

vizeké szokott lenni, melly t. i. a’ szénsavtól eredöize igen kel
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lemes savanyú, kissé csipös, utoljára téntanemü. Jól bedugaszolb

edényekben sokáig megtartja elösorolt sajátságait változatlanul,

nyitva lévö edényekben ellenben lassanként megzavarodik , ’s

elveszti mind savanyús mind téntás izét ’s rozsdás üledéket rak le.

Hévmérséklete -l- 10° В.

A’ parádi égvényes vasas savanyú vizek vegy

tani alkatrészei.

_ Ezen égvényes vasas savanyú vizeket is Meiszner tanár

vegybontotta a’ vegytan jelen állásának megfelelöleg, ’s talált egy

polgári fontban a‘

' I1I*) IV. V. forrásban.

Kénsavas szikélegböl 0,80. nyoma 6,30.

Szikhalvagból . 0,50. 0,50. 0,80.

Szénsavas szikélegböl . 3,50. - 1,40.

„ keserélegböl 0,50. 1,80. 1,70.

„ mészélegböl 4,00. 4,50. 5,40.

„ vasélecsböl nyoma. 4,80. 5,30.

Kovaföldböl . . 0,50. 0,80. 0,70.

összesen 9,80. 12,40. 21,60.

Szénsavból . . 0. 36, 3. 38, 7.k.hüvelyket.

Melly vegyontásból világos , hogy a’ IVik és V. forrásvize

nagyobb mennyiségü szénsavas vasélecset tartalmaz, mint a’ leg

erösebh pyrmonti, spaai, ’s más külföldi vasas savanyú vizek.

A’parádi égvényes vasas savanyúvizek gyógy

javalatai.

Ezen gyógyvizeket koránsem méltatták sem az orvosok , sem

a' laicusok annyira f1gyelemre , mint az ugyan itt fakadó kénes és

timsós vizeket, ’s mint a’ mennyire megérdemlenék; de mind a’_

mellett is számos olly tanulságos kórtörténetek és adatok birtoká

han vagyunk , mellyekre a’ gyógyjavalatok meghatározásában tá

maszkodhatunk, és épithetünk, nem tévesztve el szemeink elöl a’

gyógyvizek természet- ’s vegytani sajátságait sem. Üdvös hatású

aknak tapasztaltattak pedig ezen égvényes vasas savanyú vizek:

1. Azon ideggyöngeségben , melly petyhüdt lomha testalkot

*) A’ fönßbb teirß kénes savanyú vizeketjetötte Meiszner az I. és tlszámmal.
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mány halvány kinézés, a’ szilárd részek zsongtalansága által ’stb_

fölismerhetö, ’s melly az életerö kimeritése, súlyos idült betegsé

gek, a’ szellemi és testi erök mértékletlen megfeszitése , szerelmi

kicsapongások, önfertözés, nagy vérveszteségek ’stb_ által idézte

tett elö.

2. A’ vérhiányos állapotokban , akár hibás táplálás (sápkór)

akár nagy vérveszteség által idéztettek elö , mint tudva levö dolog

fö ’s ugyszólván egyedüli és különszerünk a’ vas , melly az illye

tén ásványvizekben legczélszerübben bevezettetik az életmüségbe.

3. A’ méhrendszer betegsegeiben számtalanszor nyilvánitot

ták a’ szóbani gyógyvizek kítünö hatásukat , ’s úgy látszik sajátsá

gos viszonyban vannak ezen életmühöz. Ezen bajokhoz tartoznak

a’ nehéz és fájdalmas havadzás, a’ makacs fehérfolyás , a’ kelle

" metlen jelenségektöl hányás , görcsök, lázas mozgalmak, fejfájasok,

’stb_ kisért terhesség, terméketlenség ’stb_

5. Az olly rászt és méhkórban , melly ideges gyengeségen

alapul, ’s kicsapongások , szellemi megerötetések , kedélyháhorgá

sok, vérveszteség ’s hashajtók túlságos használata altal idézte

tett: 01ö.

6. A’ húdkészitö életmüvek petyhüdséggel szövetkezett ba

jaiban.

7. A’ férñúi tehetlenségben_

8. A’ csúzos és köszvényes, úgy szinte a’ váltólázakra való

hajlam elpusztitására nem eléggé ajánlhatók a’ parádi vasas sava

nyu vizek, mellyekböl látni való, hogy ezek a’ fönebb tárgyalt ké

nes savanyú vizeknél nem sokkal kisebb jelentöségüek , ’s méltat

lanul hanyagoltattak el, noha más oldalról azt is figyelembe kell

venni, hogy a’ vasélecs szinte tulságos mennyiségénél fogva a’

« lVik és Vik forrás vizét nem minden egyéniség türendi el, ’s igy

azokat némi óvatossággal kell alkalmazai.

3. Az 11/'lublói casas savanyú vizek.

M a g á 11 y r aj z.

Kroczkiewicz, Physische Beschreibung des Neuluhlauer salinisch

eisenhaltigen Mineral-Sauerbrunnens, 1802.

Az újlublói vasas savanyú vizek Szepes vármegyében Lubló

várától egy órányira, Kézsmárktól és Löсsétö1 pedig három mért

földnyire fakadnak, egy szük, de fölötte kellemes völgyben , mely
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lyet óriási sürü erdökkel koszorúzott hegyek környeznek. A’ szá

zados erdök árnyékában elrejtve sokáig használatlanul hevertek,

még a’ múlt század vége felé felfödöztetvén, hamarjában olly nagy

hirre névre vergödtek fel, hogy a’ mind inkább szaporodó kényel

mes épületek sem fogadhaták be a’ nagy számmal ide tolongó ven

dégeket; a’ viz pedig nagy mennyiségben hordatik el nemcsak

honunk, hanem a’ szomszéd Lengyelhon ’s Osztrákország városaiba

is. Van pedig itten 3 rendbeli forrás, mellyek egyike a’ völgy

ellenkezö oldalában ’s a’ völgyön keresztül csörgedezö patak tulsó

partján bukik ki, ’s mivel fanyarabb ’s kellemetlenebb izü , legin

kább csak fürdö gyanánt használtatik. '

Az újlublói vasas savanyú vizek természettani

sajátságai.

Ezen vizek tökéletesen tiszták, átlátszók, szintelenek, szaguk

kétrendbeli t. i. a’ nagy mennyiségü szénsavtól és a’ köolajtól ere

dö, izök igen kellemes savanyú csipös. Hévmérsékletök + 7, 5°

В. A’ források mind igen böven ’s pezsgéssel és morajjal öntik

vizeiket, mellyek jól bedugaszolt edényekben sokáig megtartják

jeles sajátságaikat, nyitva lévö edényekben 'шт rozsdás üle

déket képeznek.

Az újlublói vasas savanyú vizek vegytani

alkatrészei.

A’ szóbani savallyú vizek vegytani vizsgálatával Engel Sze

pes megyei föorvos és питье: tanár foglalkoztak. Az utolsó nagy

mennyiségü szabad szénsavat, köolajat , szénsavas vasélecset , és

szénsavas sókat fedezett föl bennök ; ’s ezen vizsgálat következté

ben a’ spaai és pyrmonti világhirů vasas vizekhez hasonlitá.

Az újlublói vasas savanyú vizek gyógy

javalatai.

Ezen vizek gyógyerejének hůséges megvigyázói voltak Engel

Szepes megyei föorvos , és Ii'roczkievicz újlublói gyakorló orvos.

Kitünö sikerůnek tapasztalák pedig a’ következö betegségek ellen.

1. Az alkotmányos gyöngeségekben , melly súlyos betegsé

gek, nemes nedvek vesztesége , különösen vérveszteség , szerelmi

kicsapongások, önfertözés, szoptatás, kimeritö ’s föloszlási izzadá

sok által jönek létre.

Ч_
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2. A’ gyomor és bélcsö rendetlen müködése, étvágyhiány,

gyomorégés, bélgörcs ellen.

3. Az epés, csorvás, gilisztás, söt ideges jellemü lázak ellen

is, ha lobbal nem voltak párosulva, a’ legszebb eredménynyel al

kalmazá Engel a’ szegény Szepes megyei pórnépnél egy nagy jár

vány alkalmával.

4. A’ lassú lefolyású süly ellen még akkor is üdvös hatást

tanusitottak a’ szóbani gyógyvizek, midön már a’ nagy kiterjedésü

szederjes foltok veszélylyel fenyegetének.

5. Idült idegkórok, szédülés, rászt, méhkór, görcsök, szél

hüdés ellen. '

6. A’ hasüregei ingerekben mutatkozó pangások , dugnlások,

keményedések , ’s ezek által föltételezett aranyér, sárgaság, viz

kór ’sth. ellen.

7. Szenvedöleges folyások ellen , millyenek a’ fehérfolyás,

1néhvérzés, magfolyás, makacs mellhurut, ’s kezdödö tüdövész,

idült takár.

8. Némelly nöi bajokban, millyenek a’ sápkór, rendetlen ha-'

vadzás, terméketlenség.

9. A’ görvélykórban, ha az más betvegygyel nincs összehá

zasodva, kitünö hatásuak._

10. A’ köszvény és csúz ellen is fürdöképen használva jóté

kony hatásuak. ' '

11. Nemkülönben a’ fövény és húdkökórban, ’s végre

12. A’ szalag-giliszta ellen számtalanszor szerencsés ered

ménynyel alkalmaztatnak.

4. A’ lfabolapolyánai vasas savanyú vizek.

Máramaros vármegye szigeti járásában Kabolapolyána hely

ségtöl egy negyed órányira fakadnak ezen savanyú vizek a’ Sza

purka folyó balpartján , Zsrebecz nevezetů hegy aljában , egy igen

kellemes csinos kertben, mellyben jó karban levö fürdö épületek is

léteznek. Ósszesen négy forrás van itt, ezek közöl egyik , az alsó

egészen elhanyagolva hever; a’ hegy lejtöjén létezö 2 forrás leg

inkább használtatik, kömederbe van foglalva , ’s a’ viz belölök csa

tornán által a’ Fúrdöházba vezettetik; a’ negyedik fórrás ezektöl

mintegy 200 lépésnyi távolságra ’s magasabban esik szinte kivájt

kövel körülvéve. '
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A’ kabolapolyánai vasas savanyú vizek termé

szettani sajátságai.

A’ hegy lejtöjén létezö két forrás igen böven ömleszti vizét

’s izromonként nagy buborékokat ereget, mindkettö vize pohárba

meritve szintelen tiszta ’s olly szagú, mint az erösebb savanyú vi

zek szoktak lenni , vagy mint 'a’ vas-sók fölereresztett oldata; ize

csipös savanyú, késöbb ténta nemü. Hévmérséklete az ivóforrás

vizének -1- 8, В° В. midön a’ légé -1- 19° В. volt, a’ 3ik fo1’l‘ás

vizének pedig -1- 9, 3° В. A’ 4ik legmagasb helyzetü forrás vize

kevesbé fanyar mint a’ másik kettöé; hévmérséklete pedig --1

10, 5° P1.

A’ kabolapolyánai vasas savanyú vizek vegy -

tani alkatrészei.

Ezen savanyú vizeket Kitaibel (1796. és 1815ben) Adler és

Vozáry gyógyszerészek, ’s végre Tognio tanár vetette vegybontás

alá, ’s ez utolsó következö alkatrészeket так, и. m:

Nagy mennyiségü szabad szénsavat,

Szénsavas mészéleget,

„ keseréleget,

„ vasélecset, nagy mennyiségüt,

„ cselélecset,

„ szikéleget keveset,

Szikhalvagot szinte keveset,

Kénsavas szikélegnek csak nyomdokait,

Kénsavas ’s életmüves anyagokat.

Ezen vegybontás szerint kevés lévén a’ szóbani savanyú vi

zekben a’ föloldható létrészek mennyisége, nem tulajdoníthatunk

azoknak más, mint erösitö és izgató hatást.

II. Kënsavas sókat tartalmazó vasas savanyú

vizek.

Kénsavas sókat tártalmazó vasas savanyú vizeink között elsö

helyen szerepelnek.

1. A’ balalon-füredi gyógyvizek.

Magányrajz ok.

N. S., Kurzer Unterricht von dem Füreder Säuerling. Wien, 1780.

Al. Arátschy , Anmerkungen über den Füreder Sauerbrunnen.

Pesth, 1787.
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Alea'. Arátschy, Beschreibung des Füreder Sauerbrunnens. Pesth,

1788.

Dr. Joh. Wurnfs, Anleitung zum Gebrauch der Mineralwasser und

Bäder mit besonderer Hinsicht auf das Füreder Mineralwäs_

ser. Ofen, 1807.

Dr. Math. v. Petrovich, Eigenschaften des Füreder Mineralwassers

in Ungarn. Ofen, 1814.

Dr. Carl Ladw. Sigmund, Füred’s Mineralquellen und der Platten

see. Pest, 1837.

A’ balaton-füredi gyógyvizek Füred helységtöl 1, órányira

délre a’ Balaton partján fakadnak, Tihanytól 1 órányi, Veszprém

várostól pedig 2 mértföldnyi távolságban. Ezen gyógyhely bájoló

szépségü környéke, szelid éghajlata, csinos és kényelmes épületei

’s jeles sajátságokkal biró, Magyarhonban ritka , ásványos vizeinél

fogva méltán legkeresettebb fürdöintézeteink közé tartozik. Bár

ezen gyógyforrásokról Zeiller (1632), Krekwitz (1683), Lower

(1695), Bombardi (1750), Be'l Mátyás (1753) emlékeznek is, mind'

azáltal csak a’ mult század vége felé jöttek itt létre a’ fürdöépüle

tek, gyógyszertár,sétatér, miután Сrаnи ezen gyógyvizeket is meg

vtzsgálá ’s ismeretes munkájában (Gesundbrunnen der Oest. Mo

narchie 1777.) leirá. Ez idötöl fogva rendes fürdö orvossal is el

lévén látva ez intézet mindinkább gyarapodott; 1822ben Dr. Oes

terreicher által a’ Balatonban hideg fürdök állitattak; a’ mostani

jeles fürdöorvos Dr. Adler vezérlete alatt pedig olly czélszerü in

tézkedések történtek e’ gyógyvizek körül , mellyeknél fogva Füred

számos honi fürdöintézeteinket fölülhaladá annyira, hogy most

évenkint 1000 fürdövendégnél többet számlál.

Van pedig itt három forrás, ezek egyike a’ sétatér közepén

az ivókút vagy föforrás, mellynek vize italul használtatik , ’s Adler

inditványára 1831ben csinos kötartóba , vagy mederbe foglalta

tott, ’s 12 oszlopon nyugvó kúpfedéllel láttatott el; a’ második vagy

középsö , és a’ harmadik leginkább délkeletre esö források vizei,

fürdö gyanánt használtatnak.

A’füredi gyógyvizek természettani sajátságai.

Mind a’ három forrás vize szinte egyenlö természet ’s vegy

tani sajátságokkal bir , t. i. tökélétesen tiszta , szintelen , átlátszó,

Szénsavas szagú ’s kellemes savanyú-frissitö csipös , igen kevéssé
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i'émiz\'i. Az ivás után azonnal böfögéseket eredményez; nyitva

levö edényben ’s még hamarább ha melegittetik, elveszti emlitett

izété5 finom sárgásbarna csapadékot képez, de jól bedugaszolt

edényekben is csökken az ize és gyöngyözése , minélfogva szét

küldésre nem annyira alkalmas, mint más számos vasas savanyú -

vizeink. Hévmérséklete + 9, 5° В. Aránysulya pedig 1,0013.

Nbalatonfüredi gyógyvizek vegytani alkat

részeì

A’ szóbani gyógyvizeket legelöször Crantz vetette vegybon

tás alá 1773ban, késöbb Oesterreicher, Winterl, Kitaibel, Schuszter

(1803. és 1822ben) és legujabban Dr. Sigmund 1837ben, a’Balaton

vizével együtt. Talált pedig ez egy polgári fontban:

Az ivókútban. A’ Batatonban.

Kénsavas szikélegböl . 6,30. 0,49.

Szikhalvagból . . 1 ,08. 0,02.

Szénsavas szikélegböl . 1,10. -

- mészélegböl . 6,98. 0,47.

- keserélegböl . 1,10. nyoma.

— vasélecsböl . 0,32._ 0,01.

Kovaföldböl . . . 0,26. _ 

Timlîìldböl . . . 0,19. 0,09.

Növényi és állati'anyagokból —-— 0,54.

Összesen 17,33. 1,62. szeäert.-

Szénsavból . . . 38,40. 1,06. k. hüvelyk.

A’ balatonfüredi vasas savanyú vizeket némellyek a’ spaai

65 pyr1nonti vasas vizekhez hasonlitották , de ezekben nemcsak a’

vas mennyisége két, háromszor nagyobb , hanem más alkatrészek

is találtatnak, mellyek a’ fürediekben nem léteznek. Mások ismét,

névszerint Prandt és Winter! Bilinhez hasonlitották Füredet, de Bi

lin a’ vastartalom dolgában sokkal szegényebb , ’s szinte olly al

katrészeket tartalmaz, mellyek a’ füredi gyógyvizekben föl nem

fedezhetök, p. o. lav- és piréleget (strontian), cselélecset ’stb. Ha

nem legjobban hasonlitanak Füred gyógyvizei az Égeri' Luisa for

ráshoz.

A’balat0nfüredi vasassavanyú vizek gyógy

javalatai. '

Az imént k6z161t vegybontás után félreismerhetlen a’ szó

bani gyógyvizeknek erösitve, zsongitva oldozó gyógyereje, minél

8
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fogva mind azon betegségekben javalva van ezen gyógyviz,mely

lyekben föfeladatunk azerösités, az életmunkásság fölmagasztalása,

összekötve a’ pangások, dugulások ’stb_ szelid föloldozásúval. N6v

szerint pedigkitünö jó hatásunaktapasztaltatott az Wurm, Petrovics,

Adler fürdöorvosok által, erösitö hatásánál fogva a’ következö ba

jokban:

1. A’ gyüngeségben, akár a’ vérvegy fonák arányán , akár a’

lágy-szilárd részek petyhüdtségén , akár nemes nedvek (vér , [e],

ondó) veszteségén, akár hibás emésztés ’s áthasonlitáson, akár testi

és szellemi megerötetésekcn, akár végre az idegren:'szer kóros ál

lapotán alapuljon is az. ' _ _

2. A’ sápkórban kitünö gyógyeröt tanusitott a’ szóbani vizek

használata , föleg ha az a' balatonbani fürdésekkel is összekap

csoltatott. „

З. A’ nyálkfolyásokban, akár a’ légzési, akár a’ nemzö , akár

a’ hudkészitö életmüvekböl eredjenek, bámulandó hatással alkal

maztatnak_ '

4. Az ' emésztetlenségben , melly felböfögések , zaha (Sod

brennen), szélkórosság, rendetlen ürülések által nyilatkozik, szinte

megbecsülhetlen hatású, úgyszinte

5. A’ nöi'terméketlenség ’s férliúi tehetlenségbem

6. Számos idegbántalmakban, u. m. rászt és méhkóros gör

csökben, gyomorgörcsben, idült hányásban, idegzsábák , szédelgé

sek ’s szélhüdésekben.

Oldozó hatásánál t'ogva pedig:

7. A’ veröczérrendszerbeni pangásokban , maj- lépdugulá-'

sokban ’s daganatokban és ezek által föltételezett rásztkór , húkór,

’s aranyérben,_sárga és vizkórhan. -

8. Az epe- és húdkövek által okozott szenvedelmekben.

9. A’ giliszta-kórban_ ' '

10. A’ görvély és köszvényben ’stb_ nem eléggé ajánlható.

11. Végre utógyógy gyanánt számes esetekben javalva van

más fürdök , például Buda, Pöstény , Trencsin , Mchádia , Harkány

’stb_ használata után.

A’füredi vasassavanyú vizek ellenjavalatai.

Ellenjavallvák a’ füredi gyógyvizek, miként minden más va

sas vizeink is az általános vérböség, torlódásokra, gutaütésre, ko
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raszülésre való hajlandóság, ütérdagok, gyuladások, sorvasztó lázak,

bujasenyv, nemes életmüvek elfajulásai ’s elgyengüléseinél ’stb.

Nem hagyhatjuk itt érintetlenül a’ Balaton tavában Dr. Oes

terreicher által 1822-ben _fölállitott fürdöket ,'mellyeket so

kan a’ tengerfürdök pótszere gyanánt ajánlottak. A’ Dr. Sigmund

által végrehajtott vegybontásból vajmi világos , hogy ezen fürdök _

koránsem hasonlithatók a’ tengerfürdökhöz , annyi azonban bizo

nyos, hogy hol hideg fürdök javalvák, ott a’ balatonbani fürdések

nek a’ hullámcsapás, a’ tiszta derült légbeni mozgás , a’ szép és

nagy tónak ’s regényes partjainak tekintete, melly a’ kedélyre föl

deritö ’s erôsitö hatást gyakorol , minden más honi hideg fürdöink

felett elsöséget kölcsönöznek. A’ görvélykórban eddigelé rendki

vüli gyógyerejüeknek tapasztaltattak a’ 11a1atoni fürdök.

2. Az agodl lténsavas sóltal és lblanyt tartalmazo' vasas

savanyú vizek. _

Magányrajz.

Dr. Cseresnyés Sándor, az ugodi sós, vasas, gyantáros, ibolyós hi

deg forrásokról. Pápán, 1841.

Az ugodi vasas savanyú vizek Veszprém megyében fakadnak

az ugodi urodalom olaszfalusi pusztáján, Pápa m.várostól 5|, órá

nyira. Az itteni három rendbeli gyógyforrások az 1801ki árviz

után fedeztettek fel egy nádas kákás t6 fenekén, miután az csator

nák ásása 61ta1 kiszáritatott; minthogy pedig sikeres voltuknál fogva

csakhamar divatba jöttek-’s vizök ennélfogva megfogyatkozott , az

uradalom 1813ban czélszerü ásatásokat rendelvén , nemcsak 116sé

ges forrásra akadt , hanem ’ hajdan valószinüleg még a’ törökök

idejében használt megkövült _cserkávázatokat is felfedezé. Majd

1823ban Boleman Lipót pápai 1e1es gyógyszerész á1t61 vegybon

tatá e’ gyógyvizet, miböl kitünvén e’ viz hatályossága , a’ földes

uraság költséget nem kimélve , ezélszerü épületeket ’s a’ források

körül egy igen kies kertet hoza létre. 1825ben ismét Bardio fran

czia á1ta1 furásokat tétetvén, ezek következtében egy artézi kút

nyittatott meg, mellyböl 10 61sö percz alatt 2 akónyi jegecztiszta,

italul használt savanyú viz szökik föl. Jelenleg az _egész _fürdöinté'

zet egy pápai részvényes társaság által kibéreltetvén , az mindent

elkövet, hogy mind a’ betegek, mind pedig a’ társalgás és m11latäS

kedveért megjelenök igényeinek mefeleljen_

8 K'‘



116

Az ugodi gyógyvizek természettani sajátság'ai.

Az ugodi gvógyforrások vize szintelen, átlátszó, jegeczliszta,

szénsavszagú ’s kellemes savanyú, kissé fanyar összehúzó izü.

Hévmérsékletök -1— 10° В. Aránysúlyok Meissner szzerint 1,001.

Az ugodi gyógyvizek vegytani alkatrészei.

_Az ugodi gyógyvizeket vegytani takintetben Zsoldos János

Veszprém megyc egykori föorvosa , továbbá Kиты: és Schuszter

tanárok vizsgálgaták, legujabban pedig Bolemann Lipót gyógyszer

ész és Tognio tanár vetették vegybontasalá, amaz 1823ban, ez

pedig 1838ban. Talált pedig Bolemann egy polgári fontban:

Kénsavas szikélegböl . . . 6,02

„ keserélegböl . . . 2,12

„ mészélegböl . . . 0,48

Szikhalvagból . . . . . 4,02

Szénsavas keserélegböl . . _ . 4,00

„ mészélegböl . . . 5,29

„ vasélecsböl . . . 0,29

Kovaföldböl . . . . . 0,10

Földi gyántából . . . . 0,10

Összesen . . 22,42 szemert.

Szénsavból . . . . . 5,00 k. küvelyk.

Tognio tanár pedig határozatlan mennyiségü iblanyt.

Ezen vegybontásból világos , miként az ugodi gyógyvizek a’

kénsavas sók, és szikhalvag nagyobb mennyiségénél fogva hatá

lyosabban föloldó gyógyerövel birnak, mint a’ balaton-fürediek.

Az ugodi úsvány vizek gyógyjavalatai.

Az ugodi gyógyvizeket üdvös hatásúaknak tapasztalák Zeol

dos János, Cseresnyés Sándor föorvosok és Nagy László fürdöi seb

orvos a’ következö bajokban:

1-ször. Az emésztési rendetlenségekben, mellyek tulságos

savképzödé's , gyomornyálkásság, bélgörcsök, ’s a’ belek lomha

müködése , vagy ellenkezöleg hasfolyás által nyilatkoznak.

2-szor. A’ veröczéri pangásokban ’s a’ hasüregi ingerek

n1áj,lép dugulásai, keményedéseiben, ’s ezek által élöidézett aranyér,

rászt és búkórban, sárgaságban.
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3-cr. A’ nöi nemzörészek rendetlen müködéseiben, rendetîen

havadzás, hószámrekedés , terméketlenség, fehérfolyásban_

4-szer. A’ vese és húdhólyag fövénye , epekövecsek álы

elöidézett bajokban , vizeletrekedésben.

5-ször. Az idült, leginkább sömörös és sennyedékes kütegek

ben ’s fekélyekben. _

6-szor. A’ sápkórban_ _ _

7-szer. A’ görvélyben és köszvényben ’s ezek által elöidé

zett mirigy-térddaganatok, izmeredtségek és zsugorodásokban.

8-szor. A’ gilisztakórban. _

9-szer. Az alkotmányos gyöngeségben , melly súlyos beteg

ségek, nemes nedvek u. m. vér, ondó, nyálka vesztesége által

idéztetett elö.

10-szer. Némelly idegkórokban , millyenek a’ görcsök, szél

hüdések , komorkór, méhkór ’stb_

3) Elsö rangú konyhasós savanyú vizeink.

1. A’ sós/¿últ ltonyhasós vasas savanyú vizek.

ltlagányrajz. _

Fr. Mittermayr, Beschreibung des in Eisenburger Comitate zu Sulz

befindlichen , und chemisch untersuchten Mineralwassers.

Steinamanger , 1822.

Dr. Math. Macher , Die den Gränzen der Steyermark nahen Heil

wasser in Ungarn , Croatien , und Illyrien. Grätz 1834.

_

A’ sóskúti konyhasós savanyú vizek Vas vármegyének Sós

kút nevü faluja mellett, Németujvárhoz nyugotra 1 órányi tavol

ságra buzognak föl egy gyönyörů regényes völgyben. Figyelmün

ket annyival inkább megérdemlik, minthogy konyhasós savanyú

vizeket nem épen nagy számmal mutathatunk fel hazánkban. Van

pedig az emlitett völgyben két forrás közel egymáshoz; egyik a’

föépülettöl délnyugotra, a’ másik pedig keletre esik, ’s ez fürdöké

pen amaz pedig italul használtatik. Jóllehet nagyon valószinü, hogy

ezen források már a’ rómaiak által is használtattak, minthogy

szomszédságukban római emlékpénzck ’s nymphák szobrai ásattak

ki ; mindazáltal az utólsó 3 évtizedig a’ feledékenység homályában

sinylödtek, ’s csak a’ szomszéd köznép által használtattak, mig

végre gróf Festetics Györgyné , a’ helység néhai hirtokoia a’ la
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pályos helyet , mellyen a’ _savanyú vizek fakadának , feltöltette , a’

gyógyforrásokat a’ közönséges vizforrásoktól elkülönöztette ’s egy

czélszerů , minden igényeknek megfelelö fürdöintézetet hoza létre.

A’sóskútikonyhasósvasassavanyúvizektermé

szettanisajátságai.

Mind két forrás vize tiszta , átlátszó és gyöngyözö , de ha

huzamosb ideig áll , kissé megzavarodik , tejedzövé lesz ’s parhás

pelyheket rak le; ize csipös savanyú és sós , szaga a’ gyöngyözés

alkalmával a’ szénsavat árulja el, különben észrevehetlen. Hév

mérséklete -i- 9-10° В. Aránysúlya 1,003.

-A’sóskúti konyhasós vasas savanyú vizek vegy

tanialkatrészei.

Ezen gyůgyvizeket Mittermayr gyógyszerész ’s Tognio tanár

vetették vegybontás alá ’s az elsö vizsgálatai eredményét fönebb

idézett munkájában közzé is tette. Talált pedig egy polgári fontban:

Szikhalvagból (konyhasó) _ _ 13,50.

Keserhalvagból _ _ 1,00.

Mészhalvagbúl _ _ 4,75.

Szénsavas szikélegböl _ _ 5,00.

„ keserélegböl _ _ 0,50.

„ mészélegböl _ . 5,75. ‘

„ vasélecsböl _ _ 0,75.

Kovasavból _ _ 0,25.

Vonatanyagból . . 0,50.

összesen 32,00. szemert.

Szénsavból 17,00. k. hüvelyket.

Ezen vegybontásból kiviláglik e’ gyógyvizek hatályossága ,

mint szinte az is, hogy azok méltó helyet foglalhatnak a’ világ

hirü „иен és gleiahenbergi gyógyvizek mellett, ’s azoknak valóban

méltó honi pótszerei lchetnek.

A’sóskútikonyl1asós vasas savanyú vizekgyógy

j a v a 1 a t a i.

A’ sóskúti gyógyvizek feloldó , felszfvó , a’ nedvkeringést,

az el- és kiválasztásokat elömozditó , a’ nyálka és savképzödést

gátoló ’s az elpetyhüdt izmok zsongját fölélesztö , helyreállitó ha

tással fölruházvák.- Különösen üdvös hatásuaknak tapasztaltattak

pedig:
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lször. A’ tüdö és légcsö idült hurutaiban , gümökóros haj-'

lamban.

2-szor. A’ bélcsö húdhólyag ’s nemzö részek elnyálkásodá

sában.

3-szor. A’ köszvényes,

4-szer. Az aranyeres szenvedelmekben.

5-ször. A’ hasüregi zsigerek, máj, lép ’stb. dugulásaiban.

6-szor. A’ mirigydaganatokban , görvélykórban és a’ gör

vélyes betvegyen alapuló kütegekben.

2. A’ szulini lfonyhasós égvénges vasas savanyú viz.

A’ szulini konyhasós égvényes vasas savanyú viz , az ás~

ványvizekben leggazdagabb Sáros vármegyében , a’ Poprád folyó

kellemes völgyében, közel a’ gácsországi határhoz, vad regényes

crdös tájékon buzog ki egy biborla-köszál hasadékából. Hazánk

legizletesebb savanyú vizei közé tartozik , söt izlésem szerint e’

tekintetben mindegyiket fölül1núlja. Ezen ásványviz ez elött né

hány évvel még nevéröl is alig volt ismeretes , úgy hogy csak

1843ban tünteté ki jeles tulajdonságait Tognio Lajas „Néhány szó

Magyarhon ásvány vizeiröl“ czimü munkájában , és azóta 3 év le

folyta alatt legkeresettebb ásványvizünkké lett , noha inkábh fris

sitö ital, mint gyógyszer gyanánt használtatik. A’ Sáros megyei

orvosok azonban gyógyczélokra is megkisértették ezen viz hat-á

sút, még pedig a’ legszebb eredménnyel.

A’szulini kon hasós é 'vén es vasassavan ú
У

viz termúszettani sajátságai.

A’ szulini l'orr.is elég böven ömleszti hullámait, úgy hogy

15 percz a1att 111integy 80 pintnyi mennyiséget ad; a’ viz jegecz

tiszla , szintelen , gyöngyözö , borral elegyitve rendkivül pezsgö

135 habzó, kellemes savanyú ’s átható frissitö izü. Hévmérséklete

+ 8° В. Aránysúlya 1,009. Jól bedugaszolt edényben évekig meg

lartja jeles tulajdonságait ’s rozsdás-sárga,pelyhes üledéket képez.

A’ szulini konyhasós égvényes vasas savanyú

viz vegyt ani alkatrészei.

Dr. Baruch Sáros vármegye föorvosa tette közzé ezen viz

nek mennyileges vegybontását ’s e’ szerint egy orvosi - nem

polgári - fontban az az 24 latban találtatott ,
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Szikhalvagból _ _ 18,00.

Szénsavas szikélegböl _ _ 24,00.

' „ ' keserélegböl _ _ 5,00 _
„' mészélegböl _ _ Í 2,00.

„ vasélecsböl _ _ 0,50.

„ _ cselélecsböl _ _ 0,50.

Kovaföldböl _ _ 1,00.

_

összesen 51,00. szemer.

Szabad szénsavból . _ 38,50. k. hüvelyk.

Az alkatrészek ezen gazdagsága után ki kétkednék e’ ritka

gyógyviz rendkivüli hatályosságáról?

A’szulini ásványviz gyógyjaval atai.

Dr. Bartsch szerint hatályosnak tapasztaltatott a’ szulini viz

következö betegségekben:

1. Az alkotmányos gyöngeségben, melly súlyos betegségek,

nevezetes vérzések ’s nedvveszteségek, hasfolyás, izzadságok, on

dóveszteség ’stb_ által idéztetett elli.

2. A’ nöi nemzö rószek _bajaiban , rendetlen havadzás , hó

számrekedés, sápkór, terméketlenség, kora szülésre való hajlam

’stb_ e’ féle bántalmakban.

3. A’ hasüregi zsigerekben létre jött pangások, dugulások

’s innen eredö aranyér , rásztkórban. ’stb_

4. A’ gyor_nor és bélcsatorna csökkent müködése, lassú e

mésztés , savképzödés , rendetlen székelés , szélkórosság, gilisz

ták ellen.

5. A’ vizeletet el- ’s kiválasztó életmůvek bajaiban , millye

nek az idült hurut, fövénykór , nehéz vizelés_

6. Az angol- és görvélykórban, gyermekek fodoraszályában.

7. Némelly idegkórokban, nevezetesen méh- búkór, ráng

` görcsökben.

8. A’ petyhüdtség és zsongtalansággal jellemzett idült fe

kélyekben. '

9. Végre hasznosnak mondja Bartsch föorvos ezen vizet a’

jól orvosolt bujasenyv próbája gyanánt, mellynek lappangó marad

ványait ugymond napfényre zaklatja.
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10. Én pedig részemröl kitünö jó sikerrel alkalmaztam a’múlt

nyairon gümökóros köhögés és vérköpés ellen.

3. A’ baczuchi Iton hasós e' vén1 es vasas savanrú viz.
./

Zólyom vármegyének Baczuch nevü helységétöl negyed órá

nyira , egy éjszakfelé terjedö völgyben buzog ki ezen nevezetes

ásvány viz , egy magia- és csillámpalából álló kösziklából. A’

forrás egy kivájolt fával van körülvéve ’s fabódéval befedve_ Min

dennapi italul használtatik, de gyógyczélra annál kevésbé , mit

pedig nagyon megérdemlene.

A’baczuchi konyhasós égvényes vasassavanyú

viz természettani sajátságai.

A’ bövizů forrásban csendes morajjal bukik föl ezen ásvány

viz ’s tökéletesen tiszta , átlátszó , szintelen, szagtalan, felette kel

lemes savanyú izü. Hévmérséklete + 8,5° В. Aránysúlya 1,0030.

A’ medrében létezö kövekre nem nagy mennyiségü rozsdás szinü

üledéket rak le.

' A’ba0zuchi konyhasós égvényes vasas savanyú

viz vegytani alkatrészei.

Höring tanár vetette ezcn ásványvizet mennyileges vegybontás alá

’s talált egy polgári fontban:

Szikhalvagból . _ 5,20.

Szénsavas szikélegböl _ _ 4,40.

„ keserélegböl . _ 1,30.

„ mészélegböl _ . 0,63.

„ vasélecsböl _ . 0,14.

Kovaföldböl _ . 0,06.

Összesen 12,06. szemert.

Szénsavból 100. k. hüv. vizben 108. k. hüvelyket.

Tognio tanár pedig a’ baczuchi ásványvizben csekély meny

nyiségů iblanyt és büzenyt is fedezett fel.

Ezekböl kiviláglik a’ szóbani gyógyviz zsongitva oldozó ha

tása ’s csak sajnálni kell, hogy gyógytekintetböl kellöleg nem mél

tányoltatik.

Illy nemü emlitésr-e méltó jeles ásványvizeink vannak még

Zólyom megyében Vámosfalu, Найти ’s Kloltocs helységek hatti

ram.
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4.'A’ ja1mu'czai lfonghasós e'gvén_1/es vasas savanyu' viz.

Magányrajz.

H. Kunitsck , Der Snuerbrunnen in Jamnicza. Agram. 1831.

A’ jamniczai konyhasós égvényes vasas savanyú viz , melly

nemcsak honunk , hanem az egész ismeretes világ legkitünöbb ég

vényes vizei kбzт! szerepel , Zágráb vármegye Jamnicza helysé

gébcn buzog föl , Zalgráb várostól delre négy órányi távolságban ,

a’ Kulpa folyó bal partján ’s mind ital , mind fürdöképen használ

МНЕ, söt üvegekben is elég böven szétküldetik. Annyival nagyobb

jelentöségů pedig ezen savanyú viz a’ maga vidékén , mivel tud

tunkra sem Horvátországban, sem a’ Drávántuli kerületben (Sla

vonia) több illyen savanyú viz forrás nem létezik. Ezen gyógyvi

zct , melly minden mennyileges vegybontás alá vetett égvényes

savanyú vizeink között legnagyobb mennyiségü (55,10 szeiner)

szilárd alkatrészeket tarialmaz , Augusztin gyógyszerész vizsgálta

meg vegytanilag ’s talált egy bécsi itczében :

Kénsavas szikélegböl . . 9,80.

Szikhalvagból . . 12,00.

Mészhalvagból . . 3,10.

Szénsavas szikélegböl . . 23,20.

„ mészélegböl . . 5,00.

„ vasélecsböl . . 1,00.

Kovaföldböl . . 0,75.

Vonatanyagból . . 0,25.

_

összesen 55,10.szemert.

'Szénsavból . . 1,16.k. hüvelyket.

Aránysúlya ezen ásványviznek . 1,008.

Ezen vegybontásból kiviláglik a’ szóbani gyógyviz rendki

vüli nagy hatályossága ’s széles alkalmazhatási köre, és bär ta

pasztalási tények ’s adatok birtokába nem juthatánk, annyit bizvást

állithatunk, hogy mindazon kóralakokban, mellyekben a’ hires

gleichenbcrgi Constantin forrás ’s honunk hasonnemü már elöso

rolt gyógyvizei jó sikerrel használtatnak , a’ jamniczai savanyú

viztöl is üdvös eredményeket reménylhetünk.
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5_.- A’ szentgyörgyi lxonyltasós e'gvényes vasas savanyú viz.

Erdélyhen a’radnai katonai kerületben kebelezett Sz. György

nevü falu határán két forrás buzog föl , egyik a’ helységben, má

sik a’ közel fekvö erdöben; amaz konyhasós égvényes , ez pedig

csak egvényes savanyú viz. (Ш csak az elsöröl szólandunk , a’ má

sikról az alább következö rovatban leend szó_)

A’ szentgyörgyi konyhasós égvényes vasas_

savanyú viz termószeti sajátságai.

Ezen viz tökéletesen tiszta , átlátszó és szintelen , Bélteky

'szerint kissé kénes szagú , talán a’ forrás nem eléggé tisztán tar

tásától; ize kellemes savanyú, csipös és sós. Hévmérséklete-1- 11°

B. Aránysúlya nincs meghatározva. _

A’szentgyörgyi gyógyvizek vegytanialkah

részei.

Ezen savanyú vizet Bélteky vetette mennyileges vegybontás

alá ’s talált egy polgári fontban: '

Kénsavas szikélegböl _ _ 1,13.

Szikhalvagból _ . 26,01.

Szénsavas szikélebeöl _ _ 15,27.

„ keserélegböl _ _ 5,03.

Szénsavas mészélegböl -. . 11,27.

„ vasélecsböl _ _ 0,18.

Kovaföldböl _ _ 0,9.

összesen 58,98. szemert.

Szénsavból _ _ 37,03. k.küvelyket_

Ezen vegybontás utján maga Bélteky a’Selter-vizhez hason

litá a’ szóbani gyógyvizet ’s valóban elfogadhatjuk azt annak ,úgy

szinte a’ gleichenberginek is pótszere gyanánt.

A’ sz. györgyi savanyú viz gyógyjavalatai.

Bélteky föorvos szerint jótékony hatásúnak találtatott ezen

gyógyviz:

1. A’ hibás emésztés , nyálkás hányások ’stb_ ellen.

2. A’ különféle takhártyák bántalmaiban.

3. A’ haSüregi zsigerek dugulásaiban ’s ezek által föltéte

ш: bajokban , névszerint a’ makacs váltólázakban.



124
_

4. A’ görvélykórbau , a’ fodormirigyek dagauataiban_ De

_ezekeu kivül kétségkivül még más számos bajok is biztos gyógy

szerre találhatnak a’ szóbani vizben. Különöseu a’ gümökórbau kel

lene vele gyógykisérleteket tenni.

6. А‘ bikszádl konyhasós égvényes vasas savanyú vizek.

Szathmár vármegyének dombokon és völgyekben szerte szét

épitett Bikszád nevü falva határán buzognak föl ezen nevezetes

gyógyvizek, mellyek a’ szomszéd vidékbeu kellemes izökröl ’s né

mileg gyógyerejökröl is hiresek ugyau , de a’ távolabbi vidékeken,

hazáuk határain belöl is alig nevökröl ismeretesek. Vannak itt egy

máshoz közel több források, - összesen 4 - de mellyek már a’

bikszádi határon kivül esnek, ’s nem is aunyira nevezetesek, mint

a’ fö forrás. Vau egy fürdö épület is , de melly sokkal kisebbszerii

mint sem hogy az illy jeles gyógyviz irányában táplált igényeket

kielégitené.

A’ bikszádi savanyú viz természettani saját

s á g a i.

A’ bikszádi konyhasós égvényes savanyú viz tökéletesen

tiszta , szintelen és átlátszó , erösen gyöngyözö , kivált borral ve

gyitve élénkül pezseg, szagtalan , kellemes csipössavauyú és sós

izü. Hévmérséklete -l- 9°R. Aránysúlya 1,034.

A’bikszádi savanyú viz vegytani alkatrészei.

A’ bikszádi savanyú vizet eddigelé tudtomra csak Tognio ta

nár vetette mennyileges vegybontás alá ’s fölismerve jeles saját

ságait, mind az Athaeneumbau (1841), mind az Orvosi Tárbau, mind

pedig „Néhány szó Magyarhon ásváuyvizeiröl“ czimü munkácská

jában(1843) magasztalólag emlité. A’ vegybontxis szerint találta

tott egy polgári fontban: '

Kénsavas szikélegböl _ . 0,46.

Szikhalvagból _ . 15,20.

Szénsavas szikélegböl _ _ 24,50.

„ kererélegböl _ _ 1,08.

„ mészélegböl _ _ 3,14.

„ vasélecsböl . _ 0,24.

Iíovaföldböl . _ 0,14.

lblany és bůzeuy _ _ nyomai.
_

összesen 44,76. szemer.
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Ezen vegybontás után azon fölötte nevezetes eredményre

julunk , hogy a’ bikszádi konyhasós égvényes savanyú viz , alkat

részeit tekintve , majdnem annyira hasonlit a’ hires gleichenbergi

Constantin forrás vizéhez , mint egyik tojás a’ másikhoz , söt an

наí! még egy haj§zálnyi\'al hatályosabb, kissé nagyobb levén a’

szikhalvag és szénsаvas szikéleg tartalma , mert a’ Constantin for

rás vizében Schrólter és Sigmund szerint csak 40,88910 szemer álló

létrész foglaltаtik, mig a’ bikszádiban 44,76 szemer. Minélfogva

fölhivom ezennel hazám orvosait , hogy a’ gleichenbergi gyógyviz

helyett , mind azon bántalmakban , mellyekben azt rendelni szok

ták , bizvást a' bikszádit rendeljék és hizonyára reménységök nem

fog meghiúsulni. -

A’bikszádi konyhаsós égvényes savanyú viz

gyógyjavalata i.

A’ bikszádi savanyú vizüdvös sikerrel használtatik:

1. Az emésztési életmiivek bajaiban , a’ gyomor és bélek el

nyáikásodásában, tulságos savképzödésben, hiányos emésztés és

gilisztakórban.

2. Az altesti ingerek dugulásai ’s keményedéseiben ’s eze'

ken alapuló rásztkór , méhkór, sárgaság , aranyérben.

3. A’ gtirvélykóros mirigydаganatokban ’s az itten gyakori

golyva ellen. '

4. A’ légutak idült hurutában , rekedtségben , kezdödö tüdö

vészben ’s gümökórban.

5. A’ nöi nemzörészek rémelly bajaiban , rendetlen havadzás“

’s tcrméketlenségben.

6. A’ hüvely ós húdcsö takárakban. _

7. Fürdöképen pedig az idült csúzos és köszvényes hántal

mak ellen.

Hlynemü elsö rangú égvényes gyógyvizek vannak még Szath

már megyében Túrvékony és Ujváros belységek határain; a’ szom

széd kövárvidéken pedig Gorbonáczon.

_7. A’ ferenezvölgyi lsonyhasós égvényes vasas savanyú vizelf.

Máramaros vármegyének alsó járásában kebelezett 1`erencz

völgyi üveghutától negyed órányira ’s a’ völgyben csörgedezö

pataktól mintegy 20 lépésnyire, egy gyönyörü erdövel koszorúzott

hegyaljában faked ezen nevezetes gyógyforrás , melly a’ máramu
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rosiak зайцa! közönségesen ferenczvölgyi vagy ниш savanyú viznek

ne've"ztetik.

A’ ferenczvölgyi savanyú viz természe пan]

' s a j á t 5 á g ai. '

' A’ forrásban ezen viz kissé zavaros és fehérlönek итik ,

pohárba meritve pedig szintelen , de mégsem tökéletesen tiszta ,

valószinüleg azért, mivel lefolyása magasan helyezett nyilásánál

Гoрa kissé lassú és korlátozott. Szaga nincs , ize pedig savanyú ,

kissé sós ’s élénk égvényes. Hévmérséklete -I- 9° В. találtatott,

mikor a’ levegö 19° R. volt. Aránysúlya pedig 1,044.

A’ ferenczvölgyi savanyú viz vegytani alkat

részeL

Ezen gyógyvizet egyedül Tognio tanár vizsgálta meg vegy

tanilag ’s egyedül neki közönhetjük, hogy e’ gyógyviz jeles sa

játságaira Íigyelmezteté honiiainkat. Talált pedig ö 1839ben a’

forrásnál ’s Szigeten végrehajtott vegybontás alkahnával következö

alkalrészeket , u.m. '

Szénsavas mészélegct ,

„ keseréleget ,

„ szikéleget igen nagy mennyiségüt; ’s a’

„ vasélecs csekély nyomddkait Továbbá

Szikhalvagot nagy mennyiségben

Kónsavas szikéleget , igen keveset és

Kovasavat. -

Ezen vegybontáshól világos, miként ezen'gyógyvizetföldß'S

konyhasós égvényes savanyú viznek kell tekintenünk, a’ vas csekély

nyomdokaîval.

A’fer'enczvölgyisavanyúvizek gyógyjavalatаi.

A’ fercnczvölgyi gyógyvizet az imént elsorolt alkatrészeknúl

Горa a’ leghatályosabb , de egyszersmind lcgszclidebb oldozó sa

‘яka! közönyösitö és zsongitó vizek rovarába sorolhatjuk. - Az

eddig tett tapasztálatok nyomän üdvös hatásúnak találtalottv az a’

máramarosi föorvosok által. ' -

- 1. A’ nyirk és mirigyrendszer görvélyes bántalmaiban.

2. Az idült- föleg sömörös és recsetes kütegekben. ’
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3. Az emésztési rendetlenségben, mellyek savképzödés ,

nyálkásság , rendetlen székelések által külölik magokat.

4. A’ gilisztakórban.

5. A’ csúzos és

6. A’ köszvényes fájdalmak ’s lerakodásokban.

7. A’ hasüregi zsigerek dugulásai , keményedései ’s ezeken

alapuló aranyér, rásztkór, sárgaságban.

A’ terjedelmesebb tapasztalat pedig kétségkivül még igen

megszaporitandja e' hatályos ásványviz gyógyjavalatait.

8. А’ borsai lfony/zasóségvényes, yasasjblanyos savanyú viz.

Máramaros vármegyének felsö járásában kebelezett ’s törté

neti szempontból is igen nevezetes Borsa helységnek határán 4

rendbeli aisványos forrás fakad , de mellyek közül nem számith_al

ván a’ többieket elsö rangú gyógyvizeink sorába , itten csak a’

Sdndorforrást tárgyalandjuk. Ezen forrás legnevezetesebb gyógy

vizeink egyike , mert szénsavas vasélecset olly nagy mennyiség

ben tartalmaz , hogy e’ tekintetben valószinüleg minden vasas vi

zeinket fölülmulja , továbbá olly alacsony hévmérsékletü (+ 4"11.)

hogy hidegebb vizet ennél honunkban nem mutatlialunk fel , és

végre olly nagy mennyiségü vizet önt , millyet a' hideg ásványos

források felette ritkán. --—— Ezen forrás a’ helységtöl nyugotra egy

meredek bérczektöl környezett völgyben létezö , elhagyatott , Sán

dor nevezetü vasbánya torkolatából buzog fel tompa morajjal és

erös bugyborékolással.

A’ borsai savanyú viz természetta ni tulajdon

s á g a i.

Ezen forrás vize tökéletesen tiszta ,- szintelen és szagtalan ,

ize eleinte kellemes savanyús, kissé sós , utóljára pedig tent_ás ’s

erösen összehúzó érczes. Hévmérséklete + 4" R., midön a’ leve

göé | 10° R. 'volt. Aránysúlya határozatlan. Lefolyási csatorná

jában nagy mennyiségü rozsdás üledéket rak 1e. '

A’borsai savanyú viz vegytani alkatrészei.

Ezen gyógyviz megismertetését is Tognio tanájrnak köszôn

hetjük, ö vegybontás alii vet-vén azt , következö- alkatrészeket тa;

lált benne u.m.

Szénsavas szikéleget nagy mennyiségben
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Szénsavas keseréleget

„ mészéleget

„ vasélecset igen nagy mennyiségůt, -

„ cselélccset ,

Szikhalvagot nagy mennyiségüt,

Kénsavaas szikélegnek, úgy szinte a’

Timföldnek is csak nyomdokait ,'

Iblanyt

Kovaföldet és

Szabad szénsavat. Gyаnitani lehet pedig benne ugyan

esak a’ tisztelt tanár sz'erint'b1‘lzenyt , folanyt (Fluor) lavéleget

és vilsavat. '

A’ b0rsaiSándorforrás vizének gyógyjavalatai.

Az imént elöadottak után semmi kétséget nem szenved,

hogy ezen rendkivůli nevezetes ásványvizünk hatalmas izgató,

erösitö , zsongitva oldozó és savakat eltompitó erövel van felru

házva. Hol tehát müködéseink föladata ezen hatásokat egyeteme

sen kifejteni , ott biztosabb gyógyvizre nem igen Рogнnk találhat

ni. De ebböl egyszersmind az is következik, hogy mig e’ viz or

vosi alkalmazásra felette érdemes, étrendi használata épen nem

helyeslendö, mert káros következményei bizonyára el nem ma

radhatnak. `

9. A’ gloodi lfonyhasós égvényes vasas savanyú vizelf.

Máramaros vármegyének felsö járásában kebelezettGloodhely

ség határán két rendbeli gyógyforrás fakad , mindegyik fólórányi

ra a’ falutól , az egyт kellemes izénél fogva gloodz’ Damen Wasser

nevezetet nyert , a’ másik pedig gloodi I1'eresz.tsavanyů viznek ne

veztetik. Mind kettö hatályos földes konyhasós, égvényes vasas

savanyú viz , az elsö kevés, a’ második pedig nagyobb mennyiségü

vasélecscsel. Ezen gyógyforrásokról , úgyszinte a’ borkúti és kö

zépviss0iról már a’ múlt században (1783) igy nyilatkozott Pdll1_

им; „Tres hie aстав naturae fontes, non иные tantum sed in re

motioribus etiam regionibus si pares , certo superiores non habent.“

És mind e’ mellett is ha Tognio tanár nem fürkészkedik a’ márama

rosi gyógyvizek körül , a’ szóbaniakat nevökröl sem fognók is

merm.
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A’ gloodi égvényes vasas savanyú vizek termé

szettani sajátságai.

Ezen források vize tökéletesen tiszta, szintelen, „мать, to

vábbá szagtalan ’s kellemes csipössavanyú Кzü, az edény fenekére

csekély mennyiségü vasrozsdát rak le, ’s ennélfogva távolra is jól

el lehet szállitani. Hévmérséklete ’s aránysúlya nincs megha

hatäròlvâ.

A’g1o_odisava_ny1‘ivizek vegytani alkatrészei.

Tognio tanár ezen „gyógyvizekben következö alkatrészeket

мы: и. m. _

Szénsavas mészéleget,

,, ' keserélegét,

„ - szikéleget, igen nagy mennyiségüt,

„ vasélecset szinte nagy mennyiségüt,

„ cselélecset, '

Szikhalvagot szinte nagy mennyiségüt_

Kénsavas szikéleget,

Kovaföldet,

Iblany nyomdokait.

Innen eléggé kitünik ezen savanyú vizek zsongitva oldozó

gyógyereje, mint szinte általános gyógyjavalatai; a’különös gyógy

javalatokat csak a’teendö tapasztalatok után lehetend meghatározni.

10. A’ középvissói konyhasós, égvényes, vasas, iblanyos

savanyú vizek. _

Máramaros megye KözépVissó helységének Borvölgy neve

' zetü völgyében két rendbeli forrás létezik, egyik Stg/ubei vagy

Stobej, másik pedig la Kaldore nevezettel. Az elsö már Palatini

elött ismeretes volt jeles sajátságairól (Lásd'a’ -gloodi savanyú vi

zet), de mind a’ mellett csak Tognio tanárnak köszönhetjük 'újab

'ban {диет megismertetését.

A’ középvissói savanyú vizek' vegytani alkat

részei

Tognio tanár a’ styubei forrás vizében 'következö alkatré

щekе: talált, u. m.

Szénsavas szikéleget nagy mennyiségüt,

„ vasélecset szinte nagy mennyiségüt,
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Szénsavas földeket, t. i. keser- és mészéleget,

Szikhalvagot, és -

Szikiblagot nevezetes mennyiségben _

Kénsavas szikéleget csekély mennyiségüt,

Kovaföldet.

Ezek után kételkedni nem lehet , miként ezen savanyú viz is

elsö rangú gyógyvizeink rovatába sorolandó ’s csak fájlalni kell,

hogy eddigelé használatlanul maradt.

Gyógyjavalatait mi illeti, az más hasonnemü - már sokszor

érintetl; - ásványvizeinkétöl nem különbözik.

11. А’ ища konyhasós égvényes vasas iblanyos savanyú viz.

Luhy nevezetü helység határán , melly Máramarosban a’

Fehér-Tisza partján fekszik, van egy Hoverla nevü völgy, ’s ebben

buzog föl a’ szóban1nevezetes savanyú viz , melly maga nemé

ben szinte a’ legjelesebb leghatályosabbak közé sorolandó. Ezen

forrást is Tognio tanár emelé ki a’ setétség hómályából ’s vegy

bontás alá vetvén vizét, benne következö alkatrészeket talált, u. m.

Kénsavas szikéleget csekély mennyiségüt,

Szénsavas szikéleget,

„ keseréleget,

,, mészéleget,

„ vasélecset, nagvmennyiségüt,

Szikhalvagot szinte nagy mennyiségüt,

Iblanyt, és

Kovaföldet.

Minélfogva oldozó és erösitö hatása kétséget nem szenved,

’s azon jó tulajdonságánál fogva, hogy sajátságait jól bedugaszolt

edényekben sokáig megtartja, messzire el lehet szállitani.

12. A’ szolyvai földes, konyhasós, vasas savanyú vizek.

A’ szolyvai konyhasós savanyú vizek Beregh megyében bu

zognak föl Szolyva mezöváros határában, a’ Latorcza folyón túl

az Alervandrovicza vagy Lessandrovicza hegy tövéböl. A’ fö , igen

bövizü forrásban, számtalan buborékokkal és nagy robajjal csörtet

ki a’ kellemes izü savanyú viz, mellyet még a’ távolabbi vidékek

lakosai is télen nyáron el szoktak hordani , minthogy savanyú bo

rokkal igen kellemes italul szolgál. A’ föforráson kivül még három

kisebb forrás van néhány lépésnyire amattól. 1826ban egy kis für
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dôintézet állittatott itten , mellyet messze vidékekröl is meg szok

tak keresni. ‚

A’ szólyvai konyhasós vasas savanyú viz természettani sa

játságait mi illeti, tökéletesen tiszta , szintelen és átlátszó az , to

vábbá szagtalan, csipössavanyú, kissé sós izü.

Vegytani alkatrészeit eddig csak Kitaibel vizsgálgatá , ki is

nagy mennyiségü szénsavat, konyhasót, szénsavas mészéleget ’s

csekély mennyiségü Glaubersót és szénsavas vaséleeset fedezett

fel benne.

Ebböl látni való , hogy a’ szolyvai savanyú viz jelesebb

gyógyvizeink közé tartozik ’s mindazon bajokban , mellyekben a’

konyhasós savanyú vizek javallvák, sikerrel alkalmazliató , ’s mél

tán sajnálni lehet , hogy eddigelé mind a’ mennyileges vegybon

tást, mind a’ gyógyhatása körüli tapasztalati adatokat nélkülözzük.

13. A’ nehpinai lfonyhasós égvényes vasas savanyú vizek.

Ezen savanyú viz Beregh megyének leghiresebb ’s legkere

settebb gyógyvize. Nelipina helységtöl keletre néhány száz lépés

nyire fakad ez a’ Bruwa vagy Polonina nevů havasból eredö he

gyek alatt, egy a’ természet és mesterség által kellemessé tett he

lyen, ’s szomszédságában számos jó és kényelmes épületekböl álló

fürdöintézet létezik, melly, mivel Szolyva mezövárostól csak ne

gyed órányira esik, közönségesen szolyvaa' fûrdönek neveztetik.

A’nelipinai savanyúviz természettani saját

ságai.

A’ nelipinai savanyú viz tökéletesen tiszta, szintelen, szag

talan, savanyúcsipös izü. Hévmérséklete ’s aránysúlya nincs

meghatározva.

A’ nelipinai savanyú viz vegytani alkatrészei.

Ezen vizet is Kilaibel vizsgálgatá vegytanilag, ’s szénsavas

mészéleget, vasélecset, tövábbá jelentélyes mennyiségü szénsavas

szikéleget és szikhalvagot fedezett fel benne. Tognio pedig a’ viz

elgözölése után visszamaradt port vizsgálván, talált: kevés szénsa

vas mész és keseréleget, szénsavas vasélecset, kovasavat ’s nagy

mennyíségů szénsavas вышлем ’s kevesebb mennyiségü szikhal

vagot. Iblanyt és bůzenyt nem fedezett fel.

A’ nelipinai hatályos savanyú viz javalatait, gyógygyakor

9 if
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lati adatok birtokában nem levén,' csak- észképileg határozhatnók

meg, reményljük azonban, miután ezen fürdö most virágozni "s

számvs vendégek által látogattatni kezd , hogy a’ Beregh megyei

föorvosok e"gyógyviz körül tett 'tapasztalataikat tudatandják a’

közönséggel. ' ' ' _ '

Illy nemühatályos és igen kellemes-izü konyhasós vasas sa

vanyú vizek vannak még Beregh megyében: Paszikfr helység hatá

rán, néhány 100 lépésnyire a’Latorcza partjától,'és 'a’Nagy-Bisztra

nevü falu szomszédságában, egy mészhegy aljában, melly utólsó

amannál v-asdúsabb, ’s mindkettö teljes méltánylást érdemel.

4) Égvênyes savanyú vizek.;

1. A’ bártfai égvényes vasas savanyúvizek. _

Magánvrajzok.

Kitaibel, Vorläufige Nachricht über das bartfelder Mineralwasser.

' Kaschau, 1801. ' ' ' ' -

J. Csaplovits, Beschreibimg des Bartfelderßades. Wien_1817.'

St. Ed. Едеr, Вe aqua minerali I. r. civitatis Bártfa. Viennae, 1839.

A’ bártfai égvényes vasas savanyú vizek Sáros megyéhen,

Bártfa várostól félórányira fakadnak a’ Kárpátok déli lejtöjén egy

gyönyörü völgyben. Már negyedfél század (пa használtatnak, _mi

megtetszik onnan, hogy 1505ben évenként 3 forintért adattak bér

be. Biztos adatok nyomán azonban csak 1777ben épittettek e’

gyógyvizek szomszédságáhan fogadó és fürdöszolìák. Ez idötöl

'fogva kezdettek a’ bártfai gyógyvizek elhiresedni nemcsak'ha

zánkban, hanem a’ szomszéd Lengyelhonban is; mire sokat tett

egy elnyomorodott és összezsugorodottlengyel Schlachtitz, мышki

Tamás kóresete, ki a’ bártfai fürdök néhány heti használata által

'tökéletesen helyreállott, ’s ez 'által honában e’ gyógyvizek iránt

nagy figyelmet gerjesztett. 'Jelenleg a’ gyógyhelyen annyira meg

szaporodtak már mindennemü épületek, hogy nyáron egy kellemes

élénk kis városhoz hasonlit.

A’ gyógyforrásokat mi illeti, azok a’ fürdövölgyben egymástól

nem nagy távolságban, ’s szinte egyenes vonalban fakadnak, szám

szerint tizenegyen; de ezek közül leginkább csak 6 használtatik,

még pedig 3 italul, 3 pedig fürdö gyanánt.
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A’bártfai g'yò'gyvizek természettani sajátságai.

' A’ szóbani gyógyvizek- hevenyen meritve erösen gyöngyö

zök, szintelenek ’s jegecztiszták , szénsavszagúak, miként minden

gyógyvizek, mellyek nagy mennyiségü szénsavat tartalmaznak,

kellemes savanyúcsipös, késöbb pedig téntás izüek. Ivás után azon

nal ismételt felböfögéseket okoznak.~Hévmérsékletök -I- 7 , 5°~8°

R., rnidön a’ léghévmérséklete -1— 12-15°В. Aránysúlyok 1,0163.

Ha nyitva levô edényben tartatnak, csakhamar megzavarodnak, te

_jedzökké (opalisálókká) lesznek ’s _az edény fenekére barnás szin11

111e6ё1‹et raknak , 'savanyús izök és sajátságos szaguk elenyészik;

jól bedugaszolt edényekben ellenben megtartják sajátságaikat , bár

a_’ tejedzö magzavarodás kissé itt is megtörténik.

bártfai gyógyvizek vegytani alkatrészei._

'_ _ -дA’_1›йгt1'ai gyógyvizeket vegybontás alá vetették: Hacquei

1791ben, Kitaibel 1797ben és 1813ban, Schultes 1806hax1 és Tognio

112 újabb idökben. Schultes egy polgári fontban talál_t:

Szikhalvagból . . . _ 3,300

Mészhalvagból . . . . 0,625

Szénsavas szikélegböl . . 6,700

„ mészélegböl . . 0,750

„ vasélecsböl . . 0,400

Vonatanyagból . . . . 0,375

Kovaföldböl . . . _ 0,350

Veszteség . . . . 1,000

Összesen _ . 13,500 szemert.

Szénsavból . . . . 22, 65 k.hüvelyk.

Tognio tanár pedig szikihlag (Jodnatrium) nyomára is talált.

Ezen vegybontás után a’ bártfai savanyú vizekhez legköze

lebb állanak a’ külföldiek közül a’ spaai.

A’bártfai égvényes vasas savanyú vizekgyógy

javalatai.

Az imént elöadott vegybontásból világos , miként a’ szóbani

savanyú vizek egy oldalról a’vas jelentélyes mennyiségénél fogva

erösitö, a’vérk¢-êpzödékenységet fölrnagasztaló, más oldalról pedig a’

_szénsavas_szikéleg,szikhalvag és szikiblanynál fogva, oldozó gyógy

erövel fölruházvák. Azon kóralakok már, mellyekben a’ tapasztalat

_jótékony hgtásúaiinak штат а’5261›аn1 gyógyvizeket, következök :



1. A’ gyomor és bélcsatorna azon betegségei,mellyek gyön

geség, elnyálkásodás, tulságos savképzödés ’s epétöl erednek ’s

étvágyhiány, gyakori felböfögés, rendetlen székelések ’s bélgörcs

csel ’stb. külölik magokat.

2. A’ hasüregi zsigerekben, máj-lépben létezö pangások, du

gulások, keményedések, ’s ezek által föltételezett aranyér, rászt

méh és búkór.

3. A’ sápkór és hószámrekedés, vagy rendetlen havadzás, ha

edényrendszeri izgatottsággal nincs csatlakozva , szembeszököleg

hirtelen elenyésznek e’ gyógyvizek használatára.

4. A’ görvély- és angolkór szinte nevezetesen javulnak a’

szóbeli vizek belsö ’s külsö használata által.

5. A’ nemzö és húdéletmüvek takárai , a’ makacs utótakár és

fehérfolyás, úgyszinte a’ fövény és húdkökór nem ritkán gyöke

res gyószszerre találnak a’ bártfai savanyú vizekben, miként a’ nöi

terméketlenség ’s férliúi tehetetlenség is.

6. A’ gyöngeségen alapuló vagy azzal szövetkezett idegkó

rok, mellyek vagy nevezetes vér ’s más nedvveszteség, vagy tar

tós és kimeritö betegségek , ’s szellemi megerötetés következtében

támadtak , millyenek a’ rászt méh- búkór, mindennemü görcsök,

tagreszketegség, szélhüdések, emlékezö tehetség gyöngülése, ’stb.

7. Fürdö alakban használtatva a’ köszvényes csomók, zsugo

rodások, izmeredtségekben is üdvöshatásúak a’ bártfai égvényes

vasas vizek.

2. А’ ltosszúre'ti égvényes vasas savanyú viz.

Bártfa szomszédságában Hosszúrét helység határán fakad két

forrás, mellyek az imént tárgyaltaktól csak egy hegyláncz által vá

lasztatnak el. Ezen források mind természet mind vegy- mind

gyógytani sajátságaikat tekintve, nem különböznek a’ bártfaiaktól,

a’ közel 'szomszédságnál fogva azonban használatuk háttérbe van

szoritva.

3. A’ tarcsai égvényes vasas savanyú viz.

Magányrajzok.

Ign. Wetsch, Examen chemicomedicum aquae acidulae Pinkenfel

densis. Vindobonae, 1763.

J. Brehm, Vorläufiger Unterricht, den innerliehen und äusserlichen
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Gebrauch des Tatzmansdorfer Mineralwassers betreffend.

Steinamanger, 1813.

Fr. Ноты', Verhaltungsregeln bei dem Trink- und Badegebrauche

des Tatzmansdorfer Mineralwassers. Günz , 1834.

Vasvármegyében a’ Batthyányiak borostyánköi urodalmá

hoz tartozó Tarcsa (német. Tatzmansdorf) nevü helység határán,

Köszeghez 3’/2 mértföldnyire, egy kellemes völgyben buzognak

föl a’ szóbani gyógyvizek, ’s miként Wetsch iratábólkiviláglik,

már régi idöktöl fogva mind belsöleg, mind külsöleg használtatnak.

Az Шeл létezö nagyszerü kényelmes ’s minden igényeket kielé

gítö fürdöépületek, a’ regényes vidék, ’s a’ hatályos ásványviznél

fogva Tarcsa elsö rangú gyógyhelyeink közé sorolandó.

A’ tarcsai égvényes vasas savanyú viz termé

szettani tulajdonságai.

Ezen forrás hallható zörejjel és buzgással fakad, vize tiszta,

ätlátszó, erösen gyöngyözö, sénsavszagú, kellemes savanyú, égvé

nyes, késöbb kissé összehúzó izü. Hévmérsékletel 10°R. Arány

súlya 1,0028. Nyitva levö edényben barnás pelyheket rak le, ’s

föliìletén csillámló hártyácska képzödik.

A’tarcsai égvényes vasas savanyú viz vegy

tani alkatrészei:

Ezen gyógyvizet Macher tajorország (stiriai) orvos vetette

vegybontás alá, ’s talált egy polgári fontban:

Kénsavas szikélegböl . . . 3,50

Szikhalvagból . . . . 3,70

Szénsavas szikélegböl . . . 10,30

„ mész és keserélegböl . 12,00

„ vasélecsböl . . . 0,60

Kovasav és vonatanyagból . . 0,40

Összesen . 30,50 szemert.

Szénsavból . _ . . 14, 7 k.hüvelyk.

Ezen vegybontásból világos, hogy a’ szóbani gyógyviz a’

leghatályosabb égvényes (szikéleges) vasas savanyú vizek kiizé

tartozik.
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A’ tarcsai é vén es vasas savan ú viz _g y 1 51621

-_1a“a„1atai. '

Jótékony hatásúnak tanitotta a’ tapasztalás a’ szóbani gyógy

vizeket : _

1. A’ légutak, bélcsö és húdéletmüvek takhártyáinak bántal

maiban , idült hurut, nyálkás tüdövész, gyomorbélnyálkásság, ’s

ez által föltételezett gilisztásság, húdhólyag, huruta ’sth ellen. '

2. A’ mirigyek ’s nyirkrendszer dugulásaiban, görvélykóriian.

3. A’ hasüregi zsigerek dugulásai, keményedéseiben, ’s ezek

által föltételezett számtalan bajokban , aranyér , rásztkór, vizkór,

sárgaságban ’stb. _ ' '_ _ _ _ ^

4. 11198“ kórokban , névszerint a’ görcsös hántalmakban. _

5. Terméketlenségben ’s havadzási rendetlenségekben.

6. Fövény"s húd-kökórban. ' _ 1 - _ - _

7- Ne1ves nedvek vesztesége, kora vagy nehéz szülések által

kifejtett alkotmányos gyöngeségben. _ -

8. Fürdöképen használva az idült csúzos és köszvényes bin

talmakban is kitünö foganatú. —- Végre

9. A’ sülyben (scorbutus) szinte meglepö gyógyhatású.

4. A’ szalalnyai égvényes vasas savanyú viz.

_ Magiínyrajz._ _ _

Kitaibel Pál, rövid tudósitás a' s2a1atnуаi110r—(sós savanyú) vizröl.

Pesten, 1802.

Paul Kitaibel, vorläufige Nachricht über das Szalatnyaer Mineral

wasser. Рest11, 180?.

_

A’ szalatnyai savanyú vizek Hont vármegyének azon kelle

mes völgyében buzognak' föl, meilyen a’ Selmecz folyó hullámai az

lpoly vize felé hömpölyögnek. A’ föforrás, mellynek vizét a' szom

szédfalvak lakosai ital gyanánt hasznáiják , _’s melly a’ közel me

gyékbe is elhordatik, Szalatnya' helységtöl ’/„' órányira esik, ’s

kevéssel távolabb Egegh, Szemeréd , és Horváti helységektöl. A’

föforráson kivül még 3 nevezetesb forrás, ’stöbb apróiétezik itten,

egymástól csekély távolságban. Ezen források vizei mi_nd vegy

mind természettani sajátságaikat tekintve igen hasonlitnak egymás

hoz. Az itt megjelenö fürdövendégek elfogadására a’ herczeg Kpf

háry által létrehozott épületek szolgálnak.
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A’ szalatnyai savanyú vizek természettani

' s a j á t s á g ai. g

A’ föforrás vize számtalan buborékokkal' fakad, minélfogva

mintegy forrani látszik, tökéletesen tiszta és szintelen , szaga Ki,-'

taibel szerint'. ollyan , mint a’ vas valamelly savbani föleresztett

oldatáé,'igen' kellemes savanyú ёs csipös. Hévmérséklete -if 11, 5°

В. Аránys61ya 1,0034. A’ forrágsît környezö fakeritésre és kövekre

ezen viz vörösbarna üledéket rak le. '

A’szal'atnyai savanyú viz vegytani alkatrészei.

Vègybontá's alá' a’ szóbani ásványvizet Kitaibel , Wehrle sel

meczi tanár , és Tognio Lajos vetették.’ Wehrle egy polgári font-_

ban talált: ' " ' ' ' ' '

'каnaты szikélegböl . . __2,984

„ mészé'legböl . . 0,650

Szikhalvaghól . . . 3,720

_ "mészhalvagból . . . . 0,202

'_ " -- 'Szénszavaskönlegegböl . ' .' 0,526

-„ 'szikéiegböi . '. 0,051

„ keserélegböl . . 1,264

 -' " „ 'mészélegböl . . 4,270

' -_ „ - vasélecshöl . . 0,008

Vilsavas timéleg és cselélegböl _. 0,053 '

EGzCIIsаvHs szikélegböl . . 0,738

Kovaföldböl __ . . . 0,033

Szénenytartalmú _anyagból ‚- . 0,052

Összesen . . 15,448 szemert.

Szabad szénsavból . - . . 22, 94 k. hüvelyk.

Légenyszeszböl . _ . . 1, 53 „ „

Ezen vegybontásból kiváglik a’ szóbani ásványviz hatályos

sága ’s nagy jelentösége, kiviláglik továbbá , hogy honi ásványvi

zeink közül igen megközeliti a’ bártfait, ujlublóit , ránkit', a’ kül

földiek közül pedig a’ spaait ésselterit. '

A” szalatnyai savanyúviz gyógyjavalatai.

E’ vidék orvosai jótékony haiásúnak tapasztalák a’ szalatnyai

savanyú vizet a’ következö betegségek ellen, u. m. '
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1. Az irlült mellbajok, hurutok, kezdödö tüdövész ellen.

2. A’ gyomor gyengesége ’s nyálkássága,vagy tulságos sav

képzödése ellen.

3. A’ hasüregi zsigerek dugulásai,keményedései, daganatai,

’s ezek eredményei: rásztkór, búkór, aranyér ’stb. ellen.

4. Némelly ideges bajok, nevezetesen görcsök ellen.

5. A’ húdútak betegségei , idült huruta ’s fövénykór ellen.

5. A’ na :szálolfi e' vén es vasas savan ú vizek.
J

A’ nagyszáloki égvényes vasas savanyú vizek Szepes vár

megyében, a’ Kárpát aljában egy gyönyörü vadregényes vidéken

fakadnak granit talajból; Késmárktól 3 órányi távolságban , Nagy

Szálok (GrossSchlagendorf) helység határán, ’s már régi idötöl

fogva nagy hirben vannak. Terjedelmesebb használatnak azonban

csak azóta örvendenek , mióta gróf Csáky István ö excellentiája

a’ mult század végén a’ fürdö vendégek számára kényelmes épüle

teket hozott létre. Összesen 4 forrás van itt, két alsó és két felsö,

melly utolsók amazoktól mintegy 300 lépésnyi távolságra esnek.

A’ nagyszáloki égvényes vasas savanyú vizek

természettani sajátságai.

Ezen savanyú vizek csendesen, minden hallható zörej nélkül

’s igen böven ömölnek, jegecztiszták, átlátszók, szintelenek, szag

talanok, ’s felette ,kellemes savanyúcsipös izüek. Hévmérsékletök

-l- 7° В. Aránysulyok nincs meghatározva. Vöröses üledéket ké

peznek.

A’ nagyszáloki savanyú vizek vegytani alkat

részei

Mennyileges vegybontás alá ezen nevezetes savanyú vize

ket még senki sem vetette; minöleges vegybontás alá pedig tübben,

nevezetesen Стали, Engel, Kitaibel, Tognio. Kitaibel következö al

katrészeket talált u. m.

Szikhalvagot

Szénsavas szikéleget,

„ mészéleget,

„ vasélecset és

olly nagy mennyiségü szabad szénsavat, hogy ennélfogva legerösb

savanyú vizeink közé tartozik, melly gyakran az üvegeket is , ha

jól bedugaszolvák, szétpattantja.
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A’nagyszál oki savanyú vizek gyógyjavalatai.

Dr. Engel János Jakab Szepes vármegyének egykori föorvosa,

hü megvigyázója volt ezen ásványvizek gyógyhatásának. Szerinte

ezek idegélesztö, nyálkametszö, vizeltetö ’s zsongitva oldozó ha

tással birnak. Különösen pedig üdvös sikerüeknek tapasztalá azo

kat a’ következö betegségekben:

1. A’ kezdödö gümökóros tüdövészben. Igy szól nevezete

sen: „Pluribus quoque physicis (de phtisi incipiente loquor) ex

tuberculoso pulmone laborantibus, aut alibi in renibus ; mesenterio

vel hepate scaturiginem purulentam habentibus, aquas has , cum et

sine lactis connubio, non secus ac selteranas profuisse vidi.“

2. A’ hasüregi zsigerek dugulásaiban ’s daganataiban.

3. Bászt- és méhkórban, akár a’ hasüregi zsigerek dugulá

saival legyenek szövetkezve , alçár pedig a’ nélkül.

4. A’ vizkórban kitünö vizeltetö erejöknél fogva , szinte ne

vezetes gyógyhatást tanusitnak.

5. A’ húdéletmüvek idült bajaiban.

6'. А’ ránlsi és lzerleim' égvényes vasas savanyú vize/s.

Magányrajz.

S. Benkó, Tentamen aquae acidularis Rankensis in Inclito Comitatu

Abaujváriensi sitae, theoreticopracticum. Cassoviae._

A’ ránki és herleini égvényes vasas savanyú vizek Abaúj

vármegyének sárosi határához közel , Kassától 4 órányi távolság

ban fakadnak a’ hasonnevü helységek határain, egy kellemes erdös

hegyektöl környezett völgyben. A’ vidék gyönyörü tekintete,

egyesülve a’ vizek kitünö hatásával ide varázsolja a’ szomszéd

falvak és városok lakosait évenkint, minélfogva a’ ránki fürdö

legkeresettebb fürdöink közé soroltathatik. Van pedig itt ösz

szesen négy , természet és vegytani sajátságait tekintve egymás

hoz nagyon hasonló forrás , kettö Ránk , kettö pedig Herlein hely

ség határán, mellyek közönségesen ránki forrásoknak neveztetnek.

A’ ránki égvényes vasas savanyú vizek termé

szettani sajátsaigai.

Ezen források vize tökéletesen tiszta és szintelen, ’s csak

akkor zavarodik meg kissé, midön esö vagy zivatar közelget, szaga
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a’ szénsavon kivül a’ köolajat is elárulja, de mégsem kellemetlen;

kitünöhhé lessz ezen szag akkor, ha a’ vizet nyitva levö edényben

hagyjuk, ' hogy a’ szénsav elszálljon , vagy pedig ha felforraljuk;

íze kellemes savanyúcsipös, kissé összehúzó és köolajnemü. Hév'

mérséklete -l- 10° R. sárgás_barna üledéket képez, ’s a’ fürdök

ruháit is illy szinůre festi.

A’ránki égvényes vasas savanyúvizekvegytagni

С alkatrészei.

Ezen savanyú vizeket Benlseï, Kitaibel és Tognio tanár vizs

„таk meg vegytanilag. Kitaibel talált nagy mennyiségü szabad

szénsavat, köolajt, szénsavas vasélecset, továbbá szénsavas és halv

savas sókat és földeket , ’s ennélfogva a’ leghatályosabb égvényes

vasas savanyú vizeink közé sorolá.

A’ ránki égvényes'vasas savanyú vizek 'gyógy-I

javalatai.

Magasztaltatik ezen gyógyvizek hatása : f _

1. Az idült kütegekben. ' '

2. A’ takhártyák petyhüdtségével járó takárak ’s fehérfolyá

sokban. -

3. A’ légcsö ’s átalában a’ légzési életmüvek idült hurutában,

_ kezdödö tüdövészben.

4. A’. méhrendszer gyöngesége , rendetlen havadzás , termé

ketlenség és sápkór ellen. ' ' ' ' -

5. Jeles oldozó hatásánál fogva a’ pangások , dugulások, ke

ményedések, aranyér ’stb. ellen. -

_ 6. Végre a’ szalaggiliszta ellen is számtalanszor üdvös ha

tásúnak tapasztaltattak.

7. A’ kaboldzî e'gvényes vasas savanyú vizek.

' ' Kabold (Kohersdorf) mezöváros Sopron vármegye felsö sop

мы járásában esik közel az osztrák határhoz ’s kétrendbeli égvé

nyes_ vasas savanyú viz forrása van , mellyek egyike magában a’

városban , másika pedig a’ városhoz közel levö erdöben fakad;

inin¿ikét forrás vizét étrendi tekintetböl használják.

—- _‚
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A’kabol6i sîavanyúî vizek természettani tulaj

-donságai.

Mindkét forrás .-vize _ tiszta ,' szintelen , szagtalan , kellemes

savanyú izů. A’ városi forrás hévmérséklete -I_ 8,5° R., midön a’

légé -i- 18° В. volt , —- az erdei forrásé pedig -1- 9° R., midön a’

légé 17° Е. találtatott. Az elsö forrás vizének aránysúlya 1,005 ,

a’ lnásiké 1,003. -

A’kab0_ldi savanyú vizek vegytani alkatrészei.

_Mind _két forrás vizét jeles gyógyszerészünk тише: Vilmos

vetette mennyileges vegybontás alá 1830ban ’s talált _egy polgári

fontban: ' ' '

'_ - ’ _ ' a’városi az erdeìforrás.

'_' 'г _Kénsavas szikélegböl .__ . шт. „

Q ',, mészélegböl '. ' . „ о,2400.

Szikhalvagból _ . . 1,1200. _ 0,1200.

'Szénsavas szikélegböl ._ . 2,7704. 0,6688.

„ keserélegböl -. ' . 2,6800. 1,1600.

Szénsavas mészélegböl . . 3,0125. 1,0339.

к „ vasélecsböl _. . 1,4766. 1,5152.

ovaföldböl és

Növényi anyagokbólg ' ‘ 05600’ ”

Kovaföldböl . . '\ „ 0,1200.

Veszteség . . 0,2627. 0,1821.
_

összesen 12,9600. ' 5,0400. szem.

Szénsavból . . . 14,4184. 29,2288.k.hüv.

Minélfogva ezen igen nagy jelentöségü, égvényes vasas sa

_vanyú vizek.

Gyógyjavalatai : ezen égvényes vasas savanyú vizek- nem tér

nek el más hasonnemü vizektöl. ~- Nevezetesebb égvényes vasas

savanyú vizeink közé tartoznak még ezen megyében a’ nagyhöil`

leini és

_ 8. A’ pecsenyédi [Pò'lsching] égvényes vasas savanyú viz.

Ezt 1800ban Dr. Hell Sopron megyei föorvos , késöbb pe

dig báró Jaquin hires bécsi tanár, vetette vegybontás alá.'Ez utól

só talált egy polgári fontban:
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Kénsavas szikélegböl . . 3,849.

Szikhalvagból . . 0,300.

Keserélegböl . . 0,230.

Szénsavas mészélegböl . . 3,666.

„ vasélecsböl . . 0,833.

Kovasavból . . 0,133.

összesen 9,011. szemert.

Szénsavból . . 29,75.k.hüvelyket.

9. A’ borszélfi égvényes vasas savanyú vizek.

A’borszéki savanyú viz, melly az erdélyi vizek királynéjának

neveztetik ’s kellemes izénél fogva könnyen fölülmulja a’ két ma

gyarhaza savanyú vizeit, a’ Székely határezredben, Gyergyó szék

ben sürü erdök között , egy regényes hegyligetben fakad , Gyer

gyótól 6 , Marosvásárhelytöl pedig 10 mértföldnyire. A’ múlt

század közepétöl kezdve rendesen használtatik, szomszédságában

igen csinos és kényelmes fürdöépületek ’s lakházak léteznek , mi

nélfogva évenként igen számos részint beteg, részint egészséges

vendégek látogatják. A’ föforráson kivül van még itt több rendbeli

összesen 9 forrás , mellyek közül a’ fö ivókůton kivül legnevezete

sebb a’ fürdö gyanánt használtatni szokott Lobogó nevü forrás ,

amatlól mintegy 300 lépésnyi távolságra, és a’ Sáros fürdò, melly a’

föforrástól balra esik ’s nevét onnan nyerte , mivel feneke iszapos ,

sáros.

A’ borszéki égvényes vasas savanyú viz ter

mészettani sajátságai.

A’ föforrás vize tiszta , szintelen , Еnom, kellemes szénsav

szagú és igen kedves savanyúcsipös izü , az ivás után rögtön fel

böfögéseket okoz. Hévmérséklete -i- 8° В. Ezen forrás igen böven

adja a’ vizet, úgy hogy 1/, óra alatt 5000 palaczkot töltenek meg ,

mellyek Moldva Oláh- Magyar- ’s Osztrákországokba is el hor

datnak. Sajnálni lehet , hogy ezen sok szénsavat tartalmazó sava

nyú vizet olly hasztalan vékony , kolbászalaku üvegekbe töltögetik,

mellyeket ha jól bedugaszolnak, a’ viz elpattantja, ha pedig csak

imigy amugy dugják be , sokat veszit szénsav tartalmából ’s kelle

mes izéböl. Kár a’ Marienbadban ’s más külföldi gyógyvizeknél

szokott töltögetési és bedugaszolási módot nem követni ! A’ Lobogó
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forrás-vize is tiszta’, szintelen , fulasztó szagú , csipös kedves sa

vanyú izü, -I- 7-8° В. hévmérsékletü.

A’ borszéki égvényes vasas savanyú viz vegy

tani alka trészei._

A’ borszéki gyógyvizet Bélteky és Patakyn kivül a’ bécsi or

vosì kar is megvizsgálta vegytanilag ’s talált egy polgári fontban:

Kénsavas szikélegböl . . 1,75.

Szikhalvagból . . 0,69.

Szénsavas szikélegböl . . 18,80.

„ keserélegböl . . 12,52.

„ mészélegböl . . 5,26.

„ vasélecsböl ' . . 0,17.

'rimföidböi _ . 0,87.

Kovaföldböl . . 0,87.

összesen 40,89. szemert.

Szénsavból . . 56,27. k.hüvelyket.

A’ borszéki savanyú vizet jelenkorunk legelsö hydrologusa

Vetter Ágocton a’ világhirü vichyi gyógyvizhez hasonlitotta.

A’borszéki égvényes vasas savanyú viz gyógy

javalatai.

A’ borszéki savanyú viz olly nagy hirt nevet vivott ki ma

gának gyógytekintetben, hogy az avatlanok által szinte panace

' ának hirdettetik. Legkitünöbb azonban gyógyhatása a’következö be

tegségekben u. m.

1. A’ légzési életmüvek takhártyájának bántalmaiban, u. m.

idült hurut, nyálkás tüdövész , fulladozás , gümökóros köhögésben.

2. A’ nöi nemzörészek bajaiban , nevezetesen: a’ méh- és

hüvelytakár vagy fehérfolyás, hószámrekedés, terméketlenségben.

3. A’ húdkészitö életmüvek különféle betegségeiben, u. m.

takár , nehéz viselés , huderötetés és fövénykórban.

4. A’ gyomor és bélcsatorna rendetlen müködéseiben, nyál

kássága , csorvája ellen.

5. A’ hasüregi zsigerek dugulásai , keményedései, dag`anatai

’s ezeken alapuló komorkór, rásztkór, méhkór, aranyér, sárgaság,

vizkór , makacs váltólázak ellen.

6. A’ görvély- és angolkór, golyva és csecsemök aszalvá '

nya ellen.
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7. A’ csúz , ésköszvény különféle kóralakai ellen.

8. Végre az idegbajok ellen , mellyek a’ képzö élet szabálya

talanságaiban gyökereznek, görcsök , szélhüdések, tébolyodás_ ’sth.
ellen. I '

10. A’ dombháti égvényes vasas savanyú viz. _ -

A’ dombháti égvényes vasas savanyúrviz Erdélynek legerö

sebbb égvényes vize, a’ savanyú vizekkel felette bövelkedö radnai

katonai kerületben buzog 'föl, _Radna és Major helységek között,

mindegyiktöl 1/2 órányi távolságra , a’ Szamos partjától pedig 180

lépésnyire. 'Jeles fürdöházakkal diszeleg, és számos kényelmes

szálló szobákkal bir. " "

A’ dombháti savanyú viz természettani saját

ságai.

Ezen savanyú viz egy domb kösziklás tetejéböl 3 nyiláson

buzog ki, egyébiránt tökéletesen tiszta, szintelen, kissé kénes szagú,

melly нa; esös idöben inkább érezhetö, savanyúcsipös izü. Hév

mérséklete -1- 10° R. Aránysúlya 1,0053.

A‘dombháti égvényes vasas savanyli viz vegy

tani' alkatrészei.

A’ dombháti savanyú vizet Bélteky és Pataky vetették meny

nyileges vegybontás alá. Pataky egy polgári fontban talált:

Kénsavas szikélegböl . . . 2,400

Szikhalvagból . . . . 7,200

Szénsavas szikélegböl . . 25,600

„ keserélegböl . . 5,100

„ mészélegböl . . 11,200

„ vasélecsböl . . 0,900

cseléleesböl . . 0,300
77

Kovaföldböl . . . . 0,100

Vonatanyagból . . . . 0,024

Összesen . 52,824 szemert

Szénsavból . . . . 46, 08 k. hüvelyk.

Ezen vegybontás után azon nevezetes eredményre jutunk,

hogy a’ szóbani ásványviz meglepöleg hasonlit a’ nassaui herczeg

ségben fakadó világhirü fachingeni gyógyvizhez, söt enn61 még
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hatályosabb; mert a’ szikhalvag egy fontnyi fachingeni vizben

csak 4,3119 szemer,_a’ szénsavas szikéleg pedig 16,4383 szemer.

És mind 'e’ mellett a’ fachingeni gyógyviz fövárasunkban is árulta

tik,'mig a’_ dombhátinak itt hire hamva sincs. Helyben egyébiránt

mind ital mind fürdöképen 'használtatik ’s számos betegségek ellen

bizonyitá üdvös hatását.

‹ A-’domhháti savanyú viz gyógyjavalatai.

Jótékony hatásúnak tapasztaltatott pedig a’ dombháti sava

nyú viz :

1. A’ légzési életmüvek és elsö útak hurutos bántalmaiban.

2. Fürdöképen használva a’ csúzos és köszvényes szenve

delmekben.

3. Az idült kütegek, nevezetes recset, sömör és kosz ellen.

4. A’ hasüregi zsigerek dugulásai, keményedései ’s ezek ál

tal föltétezett aranyérf, rászt búkór ’s méhkór ellen.

5. A’ havadzási rendetlenségekben.

6. A’ húdútak petyhüdtsége, huruta ’s fövénykóra ellen.

7. Az epés és rothasztó lázakban.

11. A’ bodolti égvényes vasas savanyú viz.

Ezen nevezetes , Erdélyben legtöbb szikéleget tartalmazó

gyógyviz Szepsi székben , Bodok helységétöl Ч, órányi távolság

ban fakad az Olt vize mentében , ’s nemcsak helyben használtatik,

hanem üvegekben is szétküldetik.

A’bodoki savanyú viz természettani sajátságai.

Ezen viz tiszta, átlátszó, szintelen , Iinom savanyúviz szagú

’s kellemes savanyú, késöbb égvényes izü. Hévmérséklete l 10°

R. Aránysulya 1,00333.

A’bodoki savanyú viz vegytani alkatrészei.

Pataky és Bélleky vetették ezen savanyú vizet is mennyileges

vegybontás alá, ’s az elsö talált egy polgári fontban:

Kénsavas szikélegböl . . . 2,800

Szikhalvagból . . , . 1,000

Szénsavas szikélegböl . . 29,000

„ keserélegböl . '. 2,2001()
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Szénsavas mészélegböl . . 4,000

vasélecsbal .' ' . 0,028

Összesen . . 39,028 szemert.

Szénsavból_ ._ . „_ . . 44, 028 k.hüvelyk.

Bélteky ezen gyógyvizet a’ Némethon legelsö égvényes sa

vanyú vizéhez, t. i. a’ bilini Jósefforráshoz hasonlitotta , melly

ben a’ szilárd létrészek 38,185 szemert képeznek, de a’ szénsavas

szikéleg mennyisége csak 22,732 szemer; a’ szénsavé pedig 33,

58 k.hüvelyk, ’s igy ennél a’ bodoki jóval hatályosahb.

7’

A’bodoki égvényes vasas savanyú vizekgyógy

javalatai.

Ezen viz ugyan azon betegségekben hasznàltatik ’s javaltatik,

mellyeket a’ borszékinél elösorolánk.

12. A’ szentgyörgyi égvényes vasas savanyú viz.

Fönebb a’ konyhasós savanyú vizek között emlitök, hogy

a’ radnai kerületben 1‹ebe1ezeп'Szent-3yбrgy helység határán két

forrás huzog ТЫ, egyik a’ helységben, ’s arról mint konyhasós sa

vanyú vizröl már szólottunk, a’ másik a’ közel fekvö erdöben a’

helységtöl éjszakra mintegy 700 lépésnyire , egy köhalom déli ol

dalából csendesen ömledez. Ezen viz égvényes vasas savanyú viz,

’s igy ezen rovatba tartozik.

A’ szentgyörgyi égvényes vasas savanyúviz-

' természettani sajátságai.

Ezen viz szintelen, jegecztiszta, erösen gyöngyözö,szénsavas

szagú, kellemes savanyúcsipös izü. Hévmérséklete -I- 11° R.

Aránysúlya 1,006.

Nszentgyörgyiégvényes vasassavanyú viz

vegytani alkatrészei.

Éataky ezen vizben következö alkatrészekretalált egy pol

gári fontban:

Kénsavas szikélegböl . _ . . 1,40

Szénsavas „ . . . 17,20

„ keserélegböl . . 5,60

„ mészélegböl . . . 12,80
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Szénsavas vasélecsböl . . 0,80-

Kûvüföldböl . . . . 0,20

Összesen . . . 38,00

Szénsavból . . . . . 40,96 k. hüvelyk.

Ezen vegybontásból világos , miként a’ szóbani savanyú viz

is a’ leghatályosabb égvényes savanyú vizek közé tartozik.

A’ s'zentgyörgyi égvényes savanyú viz gyóg y

javalatai.

Ugyan azok, mellyeket már ismételve elösorolánk , különösen

magasztaltatik pedig:

1. A’ görvélykórban.' 2. Az angolkórban. 3. A’ sápkórban.

4.' A’ havadzásí rendetlenségekben. 5. A’ gyöngeségen alapuló

betegségekben.

_13. A’ jakabfalvi égvényes vasas savanyú vizek.

"'- A’ jakabfalvi savanyú viz szinte Erdélyben , Kászonyszékben

fakad Jakabfalvától körülbelöl egy órányi távolságban a’ Borpatak

folyócska partján, ’s Erdélynek legerösebb égvényes savanyú vi

zei közé tartozik.

A’ja_kabfalvi égvényes vasas savanyú viz ter

mészettani sajátságai.

Ezen viz szintelen, jegecztiszta, finom fullasztó szagú, élénk

savanyú, de kellemes csipös izü. Hévmérséklete |- 9° В. Arány

súlya pedig' 1,0027.

A’jakabfalvi savanyú viz vegytani alkatrészei.

Pataky a’ szóbani gyógyvizben következö alkatrészekre ta

lált egy polgári fontban:

Kénsavas szikélegböl . . . 4,80

Szikhalvagból . . . . 1,80

Szénsavas szikélegböl . . . 19,20

„ keserélegböl . . 3,20

„ mészélegböl . . 6,40

„ vasélecsböl  .' . 0,60

_ Kovaföldböh . . . . 0,20 _

_ _ Összesen . ‹ . 36,20 szemert

Szénsavból . _ . . 48,00 k. küvelyk.

10*
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A’ jakahfalvi savanyú viz gyógyjavalatai.

Miként az elöadott vegybontás mutatja , ezen savanyú viz a’

borszékihez igen nagyon hasonlít, ’s ugyan azon bajokban javalta

tik, mellyeket amott elösorolánk.

Erdélynek tömérdek számú égvényes savanyú vizei vannak

még az itten elösoroltakon kivül , de mellyek eddigelé vegybontva

nincsenek, noha figyelmet érdemelnek, mindazáltal az itten elöa

dottak mellett háttérbe szorulnak.

14. A’ suliguli égvényes vasas savanyú viz.

Ezen, még a’ mult század vége felé egészen ismeretlen,

most pedig már felette elhíresedett, ’s hírét valóban meg is érdemlö

savanyú vizünk Máramaros varmegye Felsò'V¢'ssó nevü falvának ha

tárán buzog fel, ’s a’ hasonnevü hegytöl , mellynek aljában fakad,

nyerte nevezetét. A’ helységtöl 5-6 órányi távolságra-lóháton-

egy igen szük, vad-regényes völgyben esvén, ’s az út hozzá majdnem

járhatlan *) levén, fürdöintézetitten még nem juthata létre , ’s ne

hezen is fog valaha létesülhetni; de ezen veszteséget a’ viz belsö

használata könnyen kipótolandja, ha azt el nem hanyagolandjuk,

minthogy különben is olly sajátságokkal bir ezen gyógyviz , -- mi

ként minden szénsavat és vasélecset tartalmazó savanyú vizek

mellyeknél fogva fürdönek kevesbé alkalmas ; a’ melegités alkal

mával t. i. a’ benne levö roppant mennyiségü szénsav elszáll, ’s

ennek következtében a’ szénsav által föloldva tartatott vasélecs is

lecsapódik, ’s ekként két hatalmas tényezötöl fosztatik meg.

A’suliguli savanyú viz természettanisajátságai.

Ezen gyógyviz nagy zúgással és pezsgéssel ’s feher habo

kat hányva fakad egy kôszikla két hüvelyknyi átméröjü hasadéká

ból, tökéletesen tiszta, szintelen, átlátszó , köszéneg (hydrogenium

carbonatum) szagú , igen kellemes savanyú, ’s annyira csipös izü,

hogy nagyobb pohárral alig lehet egy hajtásra kiüriteni. Hévmér

séklete -I- 10° R., midön a’ légé -I- 14° В. volt. Aránysúlya nincs

meghatározva.

A’ suliguli sav anyú viz vegytani alkatrészei.

Ezen gyógyvizet Iíitaibel, Schuszter, Adler, Vozáry és Torosie

"*) E’ gyógyvìz topographiai viszonyait hövebben olvashatni az Orvosi Tár

IIIìk folyama IX. kötete 40--41ik lapján.
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wicz, ’s legújabban Tognio teinár vizsgálták meg vegytanilag. To

rosiewicz egy polgári fontban talált: ' '

_

"ММ" wf- szikhaivagból 6 18

wi"-01@>lì_ Szénsavas szikéiegböl _ ' _ - _ 12,82 ‘ I _

‘""4 „ f‘‘ïk6seré16gb61 _ _ 5,08 '

_ „ mészélegböl . _ 8,91

„' vas- és cselélecsböl . 0,41

'rimföldböl - . . . . 0,01

Kovaföldböl _ _ . _ 1,21

Összesen . _ 34,63 szemert.

Az itt elöadott alkatrészeken kivül pedig Tognio tanár cse

kély mennyiségü kénsavas sókatés ihlanyt is fedezett föl.

A’ hatályos alkatrészek ezen nagy mennyiségéböl eléggé ki

világlik a’ szóbani savanyú viz gyógyereje.

A’ su-liguli savanyú viz gyógyjavalatai.

Sajnálni lehet , hogy ezen hatályos gyógyvizünk eddigelé

nem annyira gyógyczélokból , mint inkább csak gyönyörüségböl ,

borral vegyitve frissitö ital gyanánt használtatott. Oldozó és zson

gitó alkatrészeiböl egyébiránt gyógyjavalatai is kiviláglanak.

15. A’ szaplonczai égvényes savanyú vizek.

Ezen gyógyvizek szinte Máramaros vármegyében buzognak

fel a’ szigeti járásban kebelezett Szaploncza nevü helységtöl egy

órányira délre , erdöktöl környezett vadregényes tájékon. Van pe

dig itten két forrás , egyik inkább keletre , alsóbb helyzetü , a’ má-g

sodik attól nyugotra 40-50 lépésnyi távolságban ’s magasabban

van helyezve. Tognio tanár mind a’ két forrást 1839-beni itt járta

alkalmával nagyon elhanyagolt állapotban találta , mind a’ mellett ,

hogy már 1783ban Palatina' föorvos „Systhema aquarum minera

Нum 1nс. Comitatus Máramarosiensis , quae occasione generalis

visitationis inventae, et examinatae fuerunt, anno 1783“ czimü -

kéziratában ezt nyilvánitja a’ szóbani gyógyvizekröl: „non satis

aestimandum naturae beneñeium“ ’s mind a’ mellett , hogy a’ tudós

tanár úr az Orvosi Tárban*) értekezvén Máramaros vármegye

gyógyvizeiröl , igy nyilatkozik a’ szóbani egyik forrásról: Én lát

tam Cseh- és Némethon leghiresebb hasonnemü forrásait , de a’ dolgot

*) Lásd Orvosi Tár III. folyamát IX. ВЫ. 23 tap.
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nem nagyitom , azt állìtván , hogy az elsò' s-zaplomzaiforrál , t. _(lz '

alsó , mind azoknál elöbb való.“ Valóban sajnálandó , hogy,a’¿ mára‘;

marosiak a’ sóbányák mivelése ’s a’ kukoricza termesztése mellett

ennyire megfeledkeznek jeles gyógyvizeikröl, mellyek kereske

désbe juttatva аzreke: és ezreket hozhatnának be évenként.

A’szaplonczai savanyú vizek természettani

sajátságai.

Az elsö vagy keleti 1’/2 lábnyi széles és 3 lábnyi ’s 4 hü

velyknyi mélységü forrásban a’ viz fehérlö és zavarosnak látszik ,

folytonosan nagy buborékokat ereget , szaga nyilván a’ köolajat

árulja el, ize élénk savanyú és sóségvényes. Hévmérsékletel-9°

В., midön a’ légé -+ 18° R. volt. Aránysúlya 1,020. A’ forrás

belsö falaira fehérlö réteg rakodik. A’ második forrásban szinte

számos buborékokkal csörtet ki a’ viz , melly tisztább mint az el

söben, élénkebb savanyú, de kevésbé sóségvényes, ’s kifolyá

sában, miként a’ forrásban nagy mennyiségü vas rozsdásüledéket

képez.

A’szaplonczai savanyú vizek vegytani alkat

részei.

Tognio tanár vizsgálata szerint az alsó vagy keleti forrásban

következö alkatrészek találtatnak:

Szabad szénsav nagy mennyiségben ,

Szénsavas mészéleg ,

„ keseréleg ,

Ketted szénsavas szikéleg roppant mennyiségü.

Adler gyógyszerész szerint 75 szemer egy polgári fontban.

Szikhalvag ,

lblany ,

Kovasár, és

Köolaj. —

A’ felsö vagy nyugoti forrásban pedig ugyan ezen' alkat

részek тишиnak , csakhogy kisebb mennyiségben , ’s ezeken ki

vül nevezetes mennyiségü szénsavas vasélecs.

A’szaplonczai savanyú vizek gyógyjavalatai.
1

A’ szaplonczai savanyú vizeket a’ máramarosi föorvosok a’
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n. méltóságú m. kir. helytartó tanácshoz intézett tudósitásaik sze

rint jótekony h'atásúnak tapasztalák;

1._„Az emésztési' rendetlenségek, gyomormyálkásság, gyo

morégés , rendetlen székelések ellen. _

2. Az altesti pangások , má]- lépdaganatok , keményedések ,

sárgaság , aranyér ellen.

3. A’csúzos és köszvényes szenvedelmekben, szaggatások,

izmeredtségek, zsugorodások ’s lerakodások ellen.

A’ görvély és angolkórban.

5. A’ megrögzött kütegek és fekélyek ellen. _

_ 6. Számos, föleg altesti hibákon alapuló idegkórok, rászt

méhkór, szélhüdések és bénulások ellen. ’ ' '

7. A’ takárok és bujasenyves fájdalmak ellen.

16. A’ visiti földes égvényes vasas savanyú „та.

Máramarosnak Ив}: nevezetü mvárosa nagy kiterjedésü ha

tárán több rendbeli ásványos vizek fakadnak; Tognio tanár az Or

Yosi Tárban (Ill. folyt. IX. köt.) értekezvén e’ megye gyógyvizei

röl 13-at ismertet meg. Mi itt csak az elsö rangú gyógyvizeink

rpvatába tartozókról szólandunk és ezek: az úgynevezett várheyyz’

föforrás , a’ заряi külsò' és sajam' мы; forrás , mellyek mind a’

földes égvényes vasas savanyú vizek közé számitandók. `

A’ várhegyi föforrás Visktöl napkeletre egy órányira fakad

az úgynevezett várhegynek kellö derekán. A’ sajani források pe

dig a” várostól napnyúgotra 3/, órányira , egy kies és erdös_völgy

ben.

Természettani sajátságai ezen gyógyvizeknek.

A’ várhegyi föforrás vize tökéletesen tiszta , szintelen, szag

talan, kellemes savanyú,késöbb érczes összehúzó izü. Hévmérséklete

-1- 9° В. midön a’ levegöé -l- 15° В. volt. Aránysúlya 1,013.

Kifolyásánál vereses rozsdás üledéket rak le. A’ sajani források via

' ze hasonló sajátságokkal bir, de inkább sós izü. Hévmérsékletök -|

130 В., midön a’ légé -i- 19° В. volt. Aránysúlyok pedig 1,020.

A’szóbani gyógyvizek vegytani alkatrészei.

A’ várhegyi föforrás vizét Tognio tanár vegybontás alá vet

vén talált benne:
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Szénsavas szikéleget ,

Szénsavas keseréleget

„ mészéleget

„ vasélecset nagy mennyiségüt,

Szikhalvagot és

Kénsavas szikéleget keveset ,

Kovasavat ’s

lblany nyomdokait.

A’ sajani források vizeiben ugyan ezen alkatrészek találtat

nak , de ezekben nagyohh mennyiségü a’ szénsavas szikéleg és

szikhalvag , kevesebb a’ vas és az iblany.

A’viski földes égvényes vasas savanyú vizek

gyógyjavalatai.

Az imént tárgyalt savanyú vizek zsongítva oldozó hatásáról

Tognio vegybontásai után kételkedni nem lehet; igazolják ezt a’

gyógytapasztalati adatok is , mellyeket ezen divatban levö gyógy

vizekröl a’ megye föorvosai a’ n. mélt. magy. Мr. helytartó ta

nácshoz intézett tuclósitásokban kifejtegetének. Ezek szerint siker

rel használtatnak azok következö' betegségekben : ' '

1. A’ gyomor ’s bélcsö rendetlen müködése , hibás emésztés,

' étvágy hiány , zaha , böfögések, fölfuvódások , gyomorgörcs ellen.

2. Az alhasi zsigerek, máj lép- ’s veröczér rendszerbeni

pangások, dugulások ellen. '

3. A’ takhártyák petyhüdtségén alepuló hántalmai , idültrut, nyálkás kezdödö tüdövész , fehérfolyás , takár ’stb. ellen

_ 4. A’ tengélet csüggedése ещё! föltéteten senyvek, sápkór,

angol- és görvélykór ’s ezek eredményei _u. m. izdagok , zsugoro

cïásòk ellen 'füŕdöképen használva. '

М 5. nenlzii -részek némelly bántalmai , méhkór, férfilîi fe_’

fietetlenség, ondófolyás ellen. _ I '

6. Némelly idegkór-ok, millyenek a’;véi_‘hiá'nyos állapotával

szövetkezett vidtáncz, fejfájás , szédelgés, -rásztkór, szélhüdés

ellen. ' '

7’. A’ súlyos betegségek , nemes 'nedvliekï vesztésége дм

eliiidézett gyöngeség ellen. ' ' ' -- I -' -‘

‚в Yr _



_’ 153

. 17.

"" Ezen gyógyvizek is az ásványvizekkel bövelkedö Máramaros

megyében buzognak fel a’ felsö járási Balicza nevü helység hatá=

rán. Van pedig itt 3 rendbeli forrás , mellyek következöleg nevez

tetnek: a)_Bat:‘czai fürészi savanyú viz. b) Pokura. с) Székuli ne

vezetü viz, melly a’ szomszéd hasonnemiì hegytöl vette nevezetét.

Mindhárom forrás a' legjelesebb földes égvényes vasassavanyú

vizek közé tartozik, a’ Pokura nevezetü pedig nevezetes mennyi

ségü konyhasót is tartalmaz.

A’ битый еупёпуе; vasas savanyú vizek.

A’ batizai égvényes vasas savanyú vizek ter

mészettani sajátságai.

Ezen savanyú vizek tökéletesen tiszták, szintelenek , szagta

lanok, kellemes savanyúcsipös égvényes ízüek, borral vegyftve

erösen pezsgenek. Hévmérsékletök ’s aránysúlyok nincs meg

határozva.

A’batizai é vén es vasas savan úvizek vegy
8 У У

tani alkatrészei.

Tognio tanár ezen vizek közül a’ székuli nevezetü legjele

sebb savanyú vizet vizsgálá meg, ’s következö alkatrészeket ta

ta1z='u. m'. -' '
` Szénsavas szikéleget nagy mennyiségüt, ' ' ___\ 

' „ keseréleget „ ' Z '

„ mészéleget „

„ 'vasélecset jelentélyes inennyiségüt,

Kënsavaas szikéleget, és

Szikhalvagotkeveset, végre* '‘‘ _

Tim- és kòvaföldet. "ï " -Tf

A’ batizai égvényes vasas savanyú _vizek gyógy

_‚‚__ _‘ g javalatai, - _—_‚ I

Az imént elöadottalkatrészekbölvilágos,miként ezen gyńgïy«

vizek oldozó, zsongító és savakat absorbeáló gyógyerövel birnak,

’s ennélfogva mindenütt javallvák , hol' föladatunk zsongítva oli

dozni és savakat absorbeáltatni.

1_8. A’boc.skó-rahói földes ägvényes vasas iblanyossavanyú viz.

Máramaros B0'cskó«-rahó nevü helysége határán"‘huz0g fel
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ezen figyelmünket teljes mértékben megérdemlö gyógyviz , melly

nek létezéséröl szinte csak Tognio tanár fürkészeîei útán tudunk

valamit. О ezen gyógyvizben következö alkatrészelcet ta

lált, u._m. - - ' -- _

Szénsavas szikéleget, nagy mennyiségiit, __ '

„ keseréleget, - _- _ _E д'

„ mészéleget, °_- _

„ vasélecset, szinte nagy mennyiségüt,

;, cselélecset

Szikhalvagot csekély mennyiségüt,

Kénsavas szikéleget, csekély mennyiségüt,

Szikiblagot nevezetes mennyiségiit,

Kovaföldet.

Ezek után kételkedni nem lehet, miként ezen savanyú viz is

elsö rangú gyógyvizeink rovatába sorolandó, ’s csak_ fájlalni kell,

hogy eddigelé használatlanul maradt.

Gyógyjavalatait mi illeti, az más hasonnemlì már sokszor

érintett ásványvizeinkétöl nem különbözik. ,

19. A’ lfvasznii konyhasós égvényes vasas iblanyos savanyú

viz.

Kvaszni helységnek ugyancsak Máramarosban мигает:

nevezetü völgyében fakad ezen savanyú viz, melly szinte a’ legne

mesebb ’s vassal igen bövelkedö gyógyvizek közé tartozik. Alkat

részei Tognio tanár szerint:

Szénsavas szikéleg, nagy mennyiségů,

vasélecs szinte nagy mennyiségů,

„ mész és keseréleg,

Szikhalvag, nevezetes mennyiségü,

lblany,

Kovaföld. -

Gyógyjavalatai ugyan azok, mellyeket más hasonnemü vi

zeknél elösorolánk.

77

20. A’ borlfúli konyhasós, égvényes, vasas iblanyos savanyú

viz. '

Máramaros megyének Borkůt Coroszul Коaш) nevü hely

sége határán kétrendbeli forrás buzog föl, _mellyek egyike felsó,
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másika also' savanyú viznek neveztetik. Tognio tanár mindkét for

rás vizét megvizsgálá, ’s mindkettöt igen jeles konyhasós , égvé

nyes, vasas, iblanyos savanyú viznek találá, azon különbség

gel , hogy az also forrásban kevesebb a’ szénsavas szikéleg,

mint a’ felsöben, de több a’ szénsavas vasélecs, és az iblany.

il д‘

д‘

Ezen szénsavas viz g y ó g y j a v al a t ai ugyanazok , mik

már többször elöadattak.



V. Elsô' rangú égvényes (szikéleges) gyógyvizek.

Égvényes vagy szikéleges gyógyvizeknek azon ásványvizek

neveztetnek, mellyeknek alkatrészeik között a’ szénsavas szikéleg

túlnyomó mennyiségü. Ezen vizek tiszták, szagtalanok , igen rit

kán kissé könkéneg szagúak, továbbá lúgizüek (a’ szikéleges hév

vizek) vagy csipös, frissitö , söt a’ többi alkatrészek szerint kissé

sós, kesernyés vasas izüek. Vegytani ellenhatásuk mindig égvé

nyes, mihelyt szénsavas túlnyomó mennyiségök elillant.

Az égvényes ásványvizek gyógyhatása.

Az égvényes ásványvizek legnagyobb fontosságú ’s leghatá

lyosabb gyógyszerek, a’ hasüregi életmüvek müködéseinek meg

zavaljásából eredö legkülönfélébb alakú betegségek ellen , mellyek,

a’_vér- és nyirkedényekben történö körforgás megháboritásából ,

a’ belek gilisztaképü mozgása , meggyöngitése , vagy meggátlásá

ból, a’ hibás elválasztás és lassú fölszivásból, zsigerrekedések, du

gulások, ’s keményedésekböl keletkeznek.

Magyarország el van ismerve a’ tudományos világ által ezen

nagy jelentöségü szikéleges vizek hazájának; mert bár világhírüek

a’ Csehországban létezö bilini, ferencz, máriafüre di ’stb. égvényes

vizek, mindazonáltal Csehországot hazánk az égvényes vizeknek

mind számát, mind erejét tekintve, jóval tulhaladja; söt bátran ál

lithatjuk, hogy az egész ismeretes világban nincsenek olly erös ég

vényes vizek, millyenek hazánkban találtatnak (péld. a’ czigelkai,

szaplonczai ’stb.) És fajdalom, 'mind ezen elismerés daczára sem

mehettünk még annyira, hogy ezen nevezetes gyógyvizek csak

kissé jelentélyes kereskedelmi czikké válhattak volna. Kerülnek

ugyan külföldre is némelly égvényes vizeink, mint például a’ bor

széki, ’s talán már a’ czigelkai is , melly fövárosunkban már egy

pár év óta minden ásványviz kereskedésben kapható , de - quid

hoc ad tantam sitim ?! Ez valóban csak alphája , csak vékony kez
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deményeegy ohajrva vт, ’_s сами _már nem sokára elközelgetendö

szebb jövendönek.

Értekezésünk folyamatában már igen számos szikéleges vi

zeket tárgyalánk, részint a’ hévvizek rovatában (Lippik, Toposzkó,

Buda,), részint pedig ’s legnagyobb számmal a’ savanyú vizek fe

jezetében. Hátra van még, hogy a’ többi, az eddigelé elöadott ro

vatokban nem tárgyalt szikéleges gyógyvizeket vegyük taglalás

alá. lllyenek:

1. A’ czigellsai égvényes gyógyvizek.

Magányrajz.

Saárosy József , Czigelka ásványos vize. Természettani ’s orvosi

tekintetben. A’ magyar orvosok ’s természetvizsgálók Kas

sa-Eperjesen tartatott Vllik nagygyülése alkalmával szer

keszté Eperjesen. 1846.

Czigelka helység Sáros vármegye székcsöi járásában esik,

közel a’ gácsországi határvonalhoz , egy szük ’s magas hegyektöl

környezett völgyben, ’s a’ gáboltói urodalomhoz tartozik. Ezen

helység sovány, ’s csak zabot és árpát termö földéböl több rend

beli források buzognak fel, mellyek közül itt csak a’ Tognio Lajos

tanár emlékére Lajos forrásnak nevezett gyógyvizet tárgyalandjuk.

Fakad ezen forrás a’ Gács és Magyarország határán elvonuló

Buszó hegyaljában, 1200 1. magasságban a’ tenger szine fölött , ’s

az átellenben emelkedö Laczkova hegytöl egy szilaj, záporok al

kalmával kiáradásokat képezö patak által választatik el. Ezen ne

vezetes forrás1838-han fedeztetett fel Dr. Saárosy által, ki'&’-=

tisztátalan pocsolyát, hogy vize gyógyczélokra alkalmaztathassék,

1839ben kiásatá, kítisztítatá, mikor is egy El ölnyi aknára akad

tak , melly tele volt gerendákkal , növényekkel, szalmával és cson

tokkal. Ezen szeméttöl megtisztitatván az akna, egyszersmind fá-'

hól készült falazat és födéllel láttatott el, ’s vize azóta, kezdetben

csak Tognio által neki biztatottDr. Saárosy, késöbb pedig több orvo

sok által is a’ legfényesebb eredményekkel használtatik.

A’ czigelkai Lajosforrás természettani

sajátságai.

Az eléggé gazdag, nevezetesen 24 óra alatt 60-80 köbláb
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nyi vizet adó forrás vize jegyecztiszta , az aknában szürkéböl ké

kesbe játszik , ’s üledéket képez , pohárba meritve pedig tiszta, ’s

kissé tejedzö. Ize kellemes hüsitö, szurdaló , szomjúságot okozó,

minélfogva az ivásra ingerli az embert. Szaga nincs. Hévmérsék

lete + 5° B., mgdön a’ légé -i- 15° В. volt.

A' czigelkai Lajosforrásvegytani alkatrészei.

Ezen neeezetes gyógyvizet Tognio Lajos vetette minöleges

vegybontás alá, ’s következö alkatrészeket talált:

Szénsavas szikéleget, roppant mennyiségüt,

„ mészéleget

keseréleget

„ vasélecset keveset,

Szikhalvagot

Szikiblagot

Szikbüzeget

I(énsavas_ szikéleget igen keveset,

Kovaföldet, ’s nagy mennyiségü,

Szabad szénsavat.

Dr. Saárosy szerint a’szénsavas szikéleg menuyisége egy pol

gárl fontban 140 szemert tesz , ’s e’ szerint a’ külföld legneveze

tesebb égvényes vizei távolról sem közelitnek hozzá, ’s e’ tekintet

ben kétség kivül leggazdagabb gyógyviz az egész ismeretes világon.

A’ czigelkai Lajosforrás gyógyjavalatai.

D. Saárosy, kinek tapasztalataira úgyszólván egyedül hivat

kozhatunk hiztosan , 6 év lefolyta alatt a' legfényesebb ered

ménynyel alkalmazá ezen gyógyvizet:

1. A’ mellbetegségekben, nevezetesen az idült hurut, gü

möktöl eredö köhögés, vérpökés , vérhányás , és a’ mellvizkórban.

Az olly idült hurutban, mellynél a’ tüdövész kifejlödésétöl lehet

tartani , már néhány hét alatt meglepö eredményt idéz elö а’ ezi

gelkai viz belsö használata.

2. A’ hasüregi zsigerek bajaiban, nevezetesen pedig a’ gyo

mor hiányos müködése , lomha, tökéletlen emésztés, savképzödés,

nyálkásságban, székrekedés, dugulások, mа], hasnyál , ’s fodormi

rigyek keményedései, ’s ezek által föltételezett aranyér , sárgaság

ban ’stb.

3. A’ húdéletmüvek számos bántalmaiban, nevezetesen pedig
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az idült holyaghurut , " húdtarthatlanság„ vese- és holyagkövek ’s

fövény képzödés ellen.

4. A’ nemi müködés zavaraiban, millyenek a’ havedzás ren

detlensége , hószámrekedés, szövetkezve a’ méh- és petefészkek

daganataival, tömeményeivel. _

5. A’ hasüregi idegek elhanyagolt állapotában, fejlödö rászt

méh- ’s komorkórban és görcsökben.

6. A’ köszvényes betvegy kiirtására.

Ezen gyógyvizböl a’ mellbetegeknek naponként legfölebb 4

pohárral lehet elfogyasztani, mig a’ hasüregi bántalmakkal küzdök

8-10-13 pohárnyira is fölvihetik a’ napi adagot.

A’ czigelkai ásványvizhez hasonló gyógyvizek vannak még

Sáros vármegyében Tognio tanár szerint Dubován , Niklován és

Radomán. Dubova és Niklova helységek a’ makoviczi járásban van

nak, közel a’ gácsországi határvonalhoz, ’s ugyancsak a’ makoviczi

urodalomhoz tartoznak. Radoma pedig a’tapolyi járásban esik, Eper

jestöl keletéjszakra 4 mértföldnyi távolságra.

_ 2. А’ Ferm' lava.

Hazánk ezen második nagyságú tavának vize szinte az égvé

nyes ásványvizek szerkezetével bir, és Sopron' vármegyében Rusz

ton valóban fürdöképen használtatik is. Ezen tó vize a’ forró nyári

napokban 18°-20° В. mérsékletü. _

Vegybontás alá vettetvén ezen viz Sigmund és Würtzler által,

következö alkatrészek fedeztettek fel benńe, u. m.

Sigmund Würtzler szerint

Kénsavas szikéleg _ 1,810 2,4208

Szikhalvag . . . 1,002- 1,1200

Keserhalvag . . 0,209 0,1350

Mészhalvag . . - 0,090 0,0188

Szénsavas szikéleg . 4,070 3,7227

„ keseréleg . 1,820 1,4000

mészéleg . 0,165 0,2069
77

Kovaföld . . 0,019 0,2400

Timföld . . . 0,120 -

Vasélecs . . . nyomai -

Növényi anyag . . 0,225 -

Veszteség . . . - 0,3758
_

Összesen . 9,530 8,6400 szemer.
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Ezen vegybontásokl›ól látni való, hogye’ tó vizében a’ hatá

lyos alkatrészek mennyisége olly nevezetes, mint akár hány kül§

földi nagy nevü égvényes ásvän-yvizben;_’s hogy ennélfogva az

valóban terjedelmes gyógyhasználatra érdemes. Tognio tanár a’

tengerfürdök gyenge helyetteséül ajánlja ezen tó vizét; miként

3. A’ palicsi М,

Szinte jelentélyes mennyiségü szikéleget tartalmazó vizét is,

melly Bács vármegyében Szabadka városhoz közel _esik , de melly

eddigelé tudtunkra gyógyczélokra nem alkalmaztatott, noha számos

bajokban, — görvélyes bántalmak ’s kütegekben  a’ legüdvösebb

sikerre biztosan lehetne száimtani.



Vl. Elsô' rangù keserü vizeink.

Keserů vizeknek azon ásványvizek neveztetnek, mellyek túl

nyomó mennyiségü kénsavas szikéleget (Glaubersót) és kénsavas

keseréleget (keserů sót) tartalmaznak. Ezen vizek tiszták , szinte

lenek , keserü vagy kesernyés , ’s részint igen kellemetlen izüek;

a’ szénsavdúsak kedvesebbek e’ tekintetben (milly kellemes Кzй

például a’ máriafüredi keresztforrás vize ‘?). Szállékony Iétrészeik

a’ légköri lég, szénsav , ’s néha a’ könkénegszesz nyomdokai. Vi

lághirü keserů vizek a’ külföldiek közül a’ máriafüredi (38 szemer

kénsavas szikéleggel), a’ pülnai (123 szemer kénsavas szikéleggel

’s 93 szemer kénsavas keseréleggel), a’ saidschützi (84 szemer

kénsavas keseréleggel , és 46 szemer kénsavas szikéleggel), a’

sedliczi (104 szemer kénsavas keseréggel), a’ ferenczfüredi Éger

mellett (12-24-25-26 szemer kénsavas szikéleggel).

A’keserü vizek gyógyhatása.

Elsö ’s legkitünöbb hatást gyakorolnak a’ keserü vizek a’

bélhúzamra , mellynek gilisztaképü mozgásait szaporitott nyálka

elválasztás közben hatályosan elömozditják , ’s ennélfogva hashaj

tók, továbbá nagy mértékben csökkentik a’ vérképzödékenységet,

’s ennélfogva igen alkalmasak az altesti edényekben létrejött visz

szeres pangások elszélesztésére , föleg midön átalános izgatottsági

állapottal csatlakozvák; képesek ezenkül a’ torpiditás némelly ne

meit, mellyek az idült elteltségeket kisérik, hüvösítve oldozó hatá

suk által eltávolitani, úgy hogy illyenkor, erösitöszer gyanánt

látszanak hatni, néha különben a’ rendes állapot határain belöl

mindenha gyöngitö, izgatottságot csökkentö ’s a’rostokat ernyesztö

szer gyanánt tekintendök.

Az illyen kescrü vizek hazánkban nem nagy számúak, minél

fogva évenként ezereket, meg ezereket adunk ki a’pülnai, marien

badi ’stb. kitlföldi gyógyvizekért, de mind a’ mellett van annyi ke

serü "Ящиk, hogy a’ külföldieket bizvást nélkülözhetnök, ha a’ ho

11
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nunkban létezöket el nem hanyagolnók. Emlitésre méltó keserů

vizeink pedig a’ következök.

1. Az eszlergami lfeservizek.

A’ Magyarhonban találtató keservizek közt legnagyobb li

gyelmet érdemelnek az esztergamiak, mellyek IíisLéva táján és a’

Sz.entTama's hegyen számos helyeken buzognak, vagy helyesebben

szólva, szivárognak ki. Ezen vizek, miután Имел, Schmidt , Kra

molini, литье: , ’s Tognio ямal is megvizsgáltattak, ’s a’ pülnai,

saidschützi és sedlitzi keserü vizek tökéletes pótszere- gyanánt el

ismertettek, kereskedésbe kezdettek jöni a’ jelen század elején , ’s

az érseki kettös kereszttel ellátott üvegekhen ńrultattak, de mint

hogy egyszerre nem ömlött zápor gyanánt az ezen vizzeli keres

kedésböl a’ jövedelem és nyereség, az egész vállalat ismét dugába

dölt, úgy, hogy jelenleg Budapesten sem lehet esztergami keserü'

vizet kapni, a’ gözhajók által tetcmesen megkönnyitett közlekedés

mellett sem. Ha ezen keserü vizek egy értelmes, hozzánk egy pál

czával lesétáló cseh_ birtokába jutnának , az egypár évtized aт!

kétségkivül millionairré lenne általok, de a’ magyar buzát és bort,

legfölebb még repczét termeszt„ sertést és birkát tenyészt, más

iparagról gondolkodni sem tud, peйg a’ jelen mostoha idökbèn bi

zony felférne ránk a’ jótékony terinészet adta kincsek lehetöleges

fölhasználása is. -— Azonban a’ derék Schulszky József, esztergami

gyógyszerész, ki a’ szóbani keserü vizek ügyét legújabban föl

fogta, jogosit bennünket azon reménységre, hogy nemsokára szebb

korszak derülend ezen gyógyvizekre. Ö t. i. sajátjává tette azon

SzentTamás hegyén létezö házat, mellynek pinczéjében a’ legtö

ményehb keserü viz van, ’s a’ mult évben már sajátságos' üvege

ket is rendelte’ keserü viz számára , azt minélelöbb , talán még ez

év folytában kereskedésbe juttatandó.' Én az esztergami keserü'

vizek viszonyai megvizsgálása изgeн; tett kirándulásom alkalmával

Schulszky úr szivességéböl megvizsgálám a’ szóbani pinczét is; az

a’ Szent-Tamás hegynek éjszakra nézö oldalában létezik, mint

egy_10-12 ölnyi hosszaságú lehet, ’s a’ legvégsö zugában létezö

kivájulásban gyülekezik össze lassanként a’ pincze agyagfalából

és boltozatából kiszívárgó igen tömény keserü viz, apró, ’s minden

oldalról a’ forrás felé lejtösen futó medrecskékben oda vezettetve;

láthatók ezen pincze falain a’ kivirágzó keserü só apró jegeczei is.

Minthogy pedig a’keserü viz ekként történö összegyülekezése igen
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Iassan halad , Schulszky úr minden irányban ásatásokat tett , egу

talán gazdagabb ér fölfedezése ’s megnyitása végett , ’s habár ez

eddigelé nem sikerült is,mindazáltal alapos reménység lehet hozzá,

ezen keserü sót olly böven tartalmazó hegyben, mi valóban nagyon

is ohajtandó volna, mert a’ most összegyülekezö keserü viz meny

nyiségét magok az esztergami lakosok is elfogyasztják jelenleg,

sůt talán nem elég szükségeik fedezésére. Ez azon pincze , melly

röl a’ Kitaibel Hydrographiájában az 54ik lapon van emlékezet,hol

ez mondatik : Copiosissimum salem amarum continet aqua in cellarìo

nomìnatae viduae (с. 1'. sutoris Ferdinandi Репkа), quod in facie mon

На Sancti Thomae septemtrionem spectantc situm in solo argillaceo su

dat aquam, quae in scrobcm colligitur, sed adeo lente, ut scrubs urnae

circiter capaz', viz' ante bimestre repleatur. Most ugyan hamarább

megtelik, de valószinüleg a’ Schulszky úr által eszközlött ásatások

következtében.

A’Schulszkyfélekeserüviztermészeti sajátságai.

Ezen keserů viz tökéletesen tiszta és szintelen, kissé agyag

szagúgkeserü ízü, mint a’ keserüsó, igen kemény oldatú. Hévmér

séklete -t- 9° В. Üledéket huzamos ideig tartás után sem képez.

A’Schulzkyfélekeserl'i viz vegytani alkatrészei.

Ezen vizben Schmidt szerint *) kövelkezö alkatrészek talál

tattak: _

Kénsavas keserélegböl . . 718,0

„ mészélegböl . . 2,0

Szénsavas keserélegböl . . 23,0
_

összesen . . 743,0 szemer.

A’ kis-lévai keserů vizben pedig szinte Schmidt*‘*) szerint

van:

Kénsavas keserélcgböl . . 359,00

„ mészélegböl . . 2,00

Szénsavas keserélegböl . . 11,50

összesen . 372,50 szemer.

Nagyon óhajtandó volna , hogy ezen , szinte hitelt fölülmúló

_

*) L. Vetter, Handbuch der Heitquetlentehre. II. Band , 712 I. és Ч o ch ,

Die Mineralquelten des gesammten oesterreichischen Kaiserstates, Wien.

1845. 1. 361.

М) L. Orv. Tár. IX. kötet 234 1. 1833.

11*
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vegybontások újabbak által igazoltatnának, vagy megigazittatnának.

Egyébiránt az semmi kétséget -nem szenved, hogy az esztergami

keserü vizekben az alkatrészek mennyiségi aránya nem állandó, mi

‘azonban semmit sem von le becsökböl , mert a’ csehországi keser

vizek is alá vannak ezen változandóságnak vetve , ’s legfölebb is

csak azon körülményt szüli, hogy adagát nem lehet egyszer min..

denkorra meghatározni. - A’ Schulszkyféle keservizekböl nálam

’s más egyéneknél, kiken azt megkisértet-tem, 4--8 obonnyi elégsé

ges volt Иgy székelést elöidézni. A’Schulszky úr keservizéhez szinte

hasonló töménységüt találtam Heischmann úr pinczejében; ’s ezek»

nél jóval föleresztettebbet Barbeek sörmérö pinczéjében , melly

Schulszky úrétól körülbelöl csak 100 lépésnyire esik. Ez utolsóban

a’ forrás igen gazdag, ha kimeríttetik, csakhamar ismét megtelik;

vize mondhatni legalább a’ forrásnál, kellemes izü, ’s csak utó

lag veszi észre az ember, hogy keserü izü. Lágy székeléseket

16-- 20 obonnyi mennyiség képes elöidézni. Ezt a’ leglinnyá

sabb ’s legelkényeztetettebb nö is undor nélkül használhatje. -

Egyébiränt többektöl hallám Esztergamban , hogy Szent Temás he

gyén alig van olly pincze, mellyben keserü vizet ne lehetne'találni.

Figyelemre méltó keservizeink vannak még:

Komárom vármegyében Itis Tagyos;

Baranya vármegyében Nagy Hnreány;

Pest vármegyében Bia, ’s Budaörshöz tartozó Csilf nevezetü

pusztán. '

Torontál vármegyében pedig Ivdnda helység határain.

2. A’ laszinai—szénsaedús Íieserm'z_

A’ laszinai szénsavdús , nagy mennyiségů glaubersót tarta]

mazó keserů viz , a’ horvátországi katonai elsö végezred kerüle

tében létezik , Károlyvárostól (Carlsstadt) öt órányi távolságra-

Ezen keserviz hár eddigelé érdemlett hirre nem vergödhetett, a’

legnagyobb ligyelemre méltó , mert a’ világhírü marienbadi forrá

soknak , különösen pedig a’ Kereszt-, és Ferdinándforrásoknak

valóságos pótszeréülszolgálhat. Mind_ a’ marienbadi, mind a’ la

szinai forrásokban t. i. túlnyomó és jellemzö alkatrészek a’glauber

só és szikhalvag vagy konyhasó.

Ezen laszinai keservizet Gurth gyógyszerész vetette meny

nyileges vegybontás alá ’s talált egy polgári fontban:
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Kénsavas szikélegböl i_ -- . . . 18,51.

Kénsavas keserélegböl . . 1,81.

Szikhalvagból . . 10,36.

Szénsavas mészélegböl . . 5,29.

„ vasélecsböl- _ . . 0,13.

Vonatanyagból _ . . 0,37.

' - ' összesen 36,77. szemert.

Szénsavból _ . 56,88. k. hüv.

Ezen vegybontás eredménye után ki kétkednék e’ glaubersós

viz nagy hatályosságáról , mellyet bizonyára mind azon altesti

rendetlenségekböl eredö számos kóralakokban , üdvös hatással al--

kalmazhaiandunk, mellyek ellen a’ hires marienbadi gyógyvize

ket mindennap a’ legszebb eredményekkel rendelni szoktuk.

3. A’ his-czégi lfeserviz.

A"kisczégi keserviz Erdélyben, Kolozsvármegyében jö nap

fényre , KisCzég nevü falu szomszódságában , _melly Tordától

mintegy 4 mértföldnyireesik , a’ Mezöség nevezetü vidéken.

Ezen viz sárgás szinü , szagtalan , sóskeserü izü. Hévmér

séklete + 9° В. Aránysúlya 1,008.

E’ nevezetes keservizet mind Bélteky mind Pataky megvizs

gálák”s ez utolsó talált egy polgári fontban:

' kénsavas szikélegbai çclaubersóbóly . 105,60.

„ keserélegböl . . 24,00.

Szikhalvagból . . 10,80.

Szénsavas kescrélegböl . . 2,00.

I „ mészélegböl g. . 1,20.

' ’ Vonatanyagból . . 0,80.

Timföldböl . . 0,80.

összesen 145,20. szem.

Szénsavból ' . . 2,40. k. hüv.

_ Ezen vegyontás szerint a’ kisczégi keserviz leginkább ha

sonlit a’ pülnaihoz , mellynek szinte túlnyomó ’s jellemzö alkatré

szei a’ glaubersó és a’ keserüsó. '

` Gyógyjavalatai ezen viznek az elöadottakból kiviláglanak.

4. Az öívesi keserviz.

Az' ölvesi keserviz szinte Erdélyországban , ’s Kolozsme

gyében faked , azimént tárgyalt KisCzêgtôl csak félórányi штор
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ságra. Ezen viz szintelen és szagtalan , élénk keserü izü. Hévmér

séklete -i- 10° R.

Vegybontás alá ezen keservizet Bélteky és Pataky vetették ’s

az utolsó talált egy polgári fontban:

Kénsavas keserélegböl . _ . 104,00.

Szikhalvagból . ‚ 1,50

Szénsavas keserélegböl . . 2,80.

„ mészélegböl . . 1,70.

Timföldböl _. . 0,60.

Vonatanyagból . . 0,40. '
_

összesen 111,10. szemert.

Szénsavból néhány köb hüvelyket.

E’ vegybontás után az ölvesi keservizet a’ sedliczi keserviz

testvére és pótszere gyanánt kell tekintenünk, mellyben a’ kescrü

só szinte épen annyi (104 szemernyi), Naumann szerint , a’ többi

alkatrészek pedig mind két vizben nagyon alárendelt jelentöségüek.

Az ölvesi keserü vizhez hasonló van még Kolozsmegyében

Novajon. '

5. А’ hirt' lteservizelt.

Erdélyben Tür helység határán , melly az oláh püspök birto

kaihoz tartozik , fakadnak ezen eddigelé feledékenység homályá

ban sinylödött , de a’ mellett minden hasonnemü vizeinknél elébb

való keserüvizek. _ Valóban megfoghatatlan , hogy legjelesebb , eu

rópai hirre érdemes ásványvizeink némellyike miként maradhat

olly sokáig észrevétlenül ’s használatlanul még a’ jelen tudományos

és felette vizsga szemů, ’s e’ mellett nyerészkedési kórságbansiny

1ö11ö század elött is, és még különösebb, hogy ezen kitünö ás

ványvizeink némellyike - millyen a’ szóbani is - népszerüleg

használtatik , de a’ mellett az irodalom mezején még soha senki ál

tal szóba nem hozatott. Én történetesen jutottam ezen keserviz lé

tezésének tudomásához. Egy izületi lobban szenvedö hevesmegyei

betegemnek t. i. ürülések eszközlése végett püllnai vizet rendeltem,

mire ö megjegyzé hogy odahaza , valahányszor szorulásban szen

ved , 1-2 pohár türi vizet iszik , mellyel Erdélyben nöszü1t só

gora szokta az egész családot ellátni , ’s melly Erdélyben nagyon

kapós , söt Magyarhon Erdélylyel szomszéd megyéibe , nevezete

sen pedig Nagy-V_ár'_ad„ra is _elég nagy mennyiségben hordatik. E_z_
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fölizgatá kiváncsiságomat és tndvágyamat - szénégetönek. tökéii

a’ szeme - de hogy is ne, miután egy per év Ош elhatározám , fa’

gyógygyakorlattól felmaradó idömet honunk annyira elhanyagolt

hydrologiájának szentelni; ennélfogva megkérém érdeklett betegef

met, -lenne szlves -számomra néhány üveg türi vizet hozatni -,

mellyet nem sok idötmulva megkapván, örömmel és bámulattal tel

tem el e’ jeles keserviz vizsgálatánál.

Két rendbeli viznek jutottam pedig az érintett betegem álы

birtokába.

Az egyik , mellyböl háromannyi mennyiségüt kaptam , mint

a’ másikból , olly jól bedugaszolt üvegekben juт hozzám , mely

lyekben a’ borszéki savanyú viz küldöztetik szét. Ezen viz szinte

len és tiszta , szagtalan , élénk keserů izü volt , ’s nagy mennyisé

gü barnás pelyhet, jegeczes üledéket képezett az тeg fenekén,

melly azonban a’ legkisebb rázásra fölemelkedett.

A’ másik viz ellenben tiszta , de szalma-sárga szinů volt ,

fölnyittatván pedig az üveg , élénk kénköneg szag tolult ki belöle ,

mintha csak parádi kénes savanyú vizet bontottam volna fel; a’

pelyhes szálladék ez üvegben is szintolly nagy mennyiségü ’s olly

ßlakú volt mint amazokban , de korom fekete szinü; a’ legkisebb

rázásra ezen koromiekete pelyhek is felemelkedtek, ismét csak ha

шar leülepedendök. Ezen üvegben egy régi- , félig penészesnek lát

szó parafadugó is uszkált , mellynélfogva nagyon valószinü , hogy

ezen élétmüves test által elöidézett szétbomlásnak köszöni erede

tét a’ könkénegszesz, a’ viz sárga ’s a’ lecsapódott jegeczek fekete

Szine; mert annyi bizonyos , hogy a’ keservizek életmüves anya

gok hozzájárulása által könnyen szétbomlanak.

Az elsö rendbeli , életmüves szétbontáshan nem részesült

keserviz vegybontásának eredménye következö , egy polgári font

ban t. i. találtatott:

Kénsavas szikélegböl . . 1 20,60.

„ keserélegböl _ . 20,00.

Szikhalvagból _ _ 10,20.

Szénsavas keserélegböl _ _ 2,40.

„ mészélegböl . _ 1,10.

Vonatanyagból . . 0,50.

összesen 164,80. szemer.
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Ezen vegybontás szerint, bár a’ kénsavas sók mennyisége

nem épen olly nagy a’ türi vizben , mint a’ püllnaiban , azt mind

azáltal ez utolsónak tökéletes pótszere gyanánt elfogadhatjuk; ’s

adja az ég, hogy -ezen minden keservizeink között legnagyobb

mennyiségü kénsavas szikéleget tartalmazó viznek fölfedezése ’s

megismertetése következtében nem sokára elmondhassuk hogy:

„nincs többé püllnai viz Magyararszágban !“



ЧП. Elsö rangú timsós ’s vasgáliczos vizeink.

Timsós és vasgáliczos vizeknek azon ásványvizek neveztetnek,

mellyekben a’ timsó és vas túlnyomó mennyiségů, szénsavas ég

vényeket és földeket nem foglalnak magokban ’s ennélfogva a’ vas

is más ,’ ’s leggyakrabban ’s legnagyobh mennyiségben kénsavhoz;

’s ezenkül sósavhoz van kötve. - Ezen vizek jobbadán szeszne

mů létrészeket sem tartalmaznak , hanem igen gyakran vonatanya

gokat , forrássavat (Quellsäure) ’stb.

Ezen vizek külföldön ritkábban forditatnak gyógyczélokra ,

’s nem is nagyon gyakran fordulnak e1ö , hazánkban ellenben elég

számosak , ’s bár pusztán empirica használtattak eddigelé , szám

talanszor a’ legfényesebb sikerü gyógyhatást külölték. Föhatásuk

természetesenzsongító', erösitö , sajátságosan oldozó _és a’ vassók

nail fogva vérvegyet javitó. Ugy ШИН: egyébiránt , hogy a’ vas

nak kén- és sóvali vegyületei lassabban vétetnek fel a" vérbe , ’s

nem annyira erös, mint kevéssé izgékony' emésztést kivánnak ,

mert az ellenkezö esetben kiküszöböltetnek , "S ennélfogva termé

szetesen hatás nélkül maradnak. Ezen vizek épen olly viszonyban

vannak a’ konyhasós vizekhez , mint a’ vasas (vagy aczélvizek) a’

szikélegesekhez. - Е’ nemü vizeink közül legnagyobb hirben van

nak : -

1. A’ partida' timsós vasg¢_i_liczos vizek.

_ Parádról hizvást el lehet mondani, hogy hírét nagy részben

azfitten létezô timsós vizek bámulandó gyógyerejének köszönheti.

Ezen vizek ugyanis mёл‘ szinte 60 évtöl fogva használtatnak fürdö

gyanánt , ’s a’ legkétségbeejtöbb , minden gyógymódokon siker

nélkül átesett betegségek szerencsés orvoslása által évröl évre na

gyobb számú vendégeket varázsolnak körükbe, úgy, hogy az újab

ban létre hozott kényelmes és diszes fürdöépületek sem fogadhat

ják be mindenkor a’ nagy számú fürdövendégeket , kik illyenkor

_kénytelenek paraszt lakházakban szállásolni. Ezen timsós vizek
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Parád helységtöl 1/, órányira , egy bikfaerdövel koszorúzott hegy

hen létezö timsóbányák aknáiban gyülekeznek össze , ’s innen

vezettetnek sajátságos készület által a’ lejebb helyezett fürdöépü

letekbe, hol is megmelegittetvén a’ fürdöszobákba részint megme

legedve , részint hidegen ömlenek.

A’parádi timsósvizek természettani_ sajátsvágai.

A’ parádi timsós viz forrásai olly gazdagok, hogy a’ leg

szárazabb nyárban sem apadnak ki; a’ viz a’ forrásban tiszta , de

nem szintelen , hanem kissé halványbarnás szinü; szaga nincs ,

íze pedig kellemetlen összehúzó, téntás. Ha fözetik, harna szint

- 61t magára, ’s szintilly szinů üledéket képez; a’ kádakat ’s-a’ fe

hérruhákat is sárgásbarna szinüvé festi.  Hévmérséklßte ’s

аránysúlya változik némileg a’ hévmérséklet ’s idöjárás szerint.

A’pa_rádi timsós vizekvegytani alkatrészei.

A’ parádi timsós viznek _jellemzö alketrészei_a’ nagy meny

nyiségü timsós és kénsavas vasélecs, ezenkül csekély 1nennyiségü

keser\'isó.'

A’_pa'r'ádi timsós vizek gyógyja’val'a't'a’i. "tf

A’ szóbani vizek körül , föleg miután iíitaibel 1799-I-ben fi;

gyelmezteté hazánk orvosait a’ parátdi gyógyvizekre , sziimcis ta

pasztalatok tétettek, a’ közel nagyobb városok, Pest, Eger , Gyön_

gyös, Miskolcz ’stb. orvosai, miként a’ helybeli fürdöorvosok ,

boldogúlt Prún_i”s a’ mostani Erdei Pál által.’ Ezen tapasztalatok

szerint jótékony hatásúak a’ pàrádi timsós vasgáliczos vizek :'

, I

1. A’ legkülönnemůbb ’s föleg sömörös idült kütegekben.

2. A’ makacs és megrögzött fekélyekben. Magamnak is volt

többek között egy igen jeles esetem, mellyben a’-12 évig tartó

sömörös fekélyek a’ legkülönnemilbb _’s leghösebb gyógymódok ,

Zittmanféle gyógymód ’stb. által siker nélkül orvosoltatának; a’

parádi timsós vizek két nyáron által történt használata által pedig

tökéletesen és minden életmüségrei káros következmény nélkül

elenyésztettek. _M „

3. Nagy gyógyeröt tanusitnak a’parádi timsós vizek 11’ iiçza-_

modások által létre jött gyöngeség, szélhüdés, sötzsugorodás el.- -

len; úgy hogy a’ tagok tökéletesen vissza nyerik e’ vizek linszná

latúrß _elöbbi erejöket ’s feszességöket.
-‚н
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4. Kitünö hatásúak e’ gyógyvizek zsongító erejöknél fogva

a’ legmakacsabb , ’s minden szereknek ellenszegült vérzések ’s

egyéb folyások (profluvia) ellen, millyenek a’ fehérfolyás , ta

kár ’stb.  ‚-_

5. Rendkivüli hirt szerzettek magoknak ezen timsós vizek a’

legmakacsabb esúzok, ’s a’ legkülönfélébb alakú köszvényes btin

talmak ellen. '

6. A’ görvélyes daganatok is eloszlattatnak ezen vizek hasz

nálata által. _ _

7. A’ vizkóros lábdaganatok, vizsérv , söt általános vizkór is

számtalanszor elszélesztetett ezen vizek vizeltetö ereje által.

8. A’ szemlobok némelly eseteiben is sikereseknek tapasz

taltattak.

9. A’ hasüregi zsigerek makacs dugulásait ’s daganatait és

az innen eredö makacs váltólázakat is képesek e’ timsós vizek- el

széleszteni. _ _

10. Végre belsö használatukra nem ritkán kitakarodnak a’

bélférgek.

Nevezetes és megjegyzendö ezen timsós vizekre nézve," hogy

azoknak mind külsö, mind belsö használata igen rövid idö alatt

szembeszökö hatást külöl, úgy hogy nem ritkán 3-4 rendbeli

fürdö képes valamelly bajt rendkivül megkönnyiteni, söt nem ritkáń
egészen elszéleszteni. ' I

2. A’ zoványi timsós aasgáliczos viz.' 

' Kraszna vármegyében, Zovány és 1pp helységek között ,_ -a?

mannak határán , Margittától 4 mértföldnyire fakad a’ szóbani viz,

egy kellemetes síkságot korlátozó hegy. òldalában, ’s már régi idök

töl fogvá mind külsöleg, mind belsöleg használtatik.

A’zoványi timsós viz természettani saj-átságai:

Ezen viz- egy 9-10 ölnyi mélységü ’s könnyen 301 akót

magában foglaló kútban fakad, még pedig olly böven, hogy fél

óráig tartó merítés után sem esökken mennnyisége. Innen csatornà

által vezettetik a’ 20-30 òlnyire létezö üstbe és fürdökbe. Ezen

viz egyébiránt tiszta és szintelen, s-zagtalan , kissé savanyús édes

ded , fanyar ízü. Hévmérséklete ’s aránysúlyanincs megha»

tározva. ' ' '
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A’zoványi timsós viz' vegytani alkatrészei.

Ezen gyógyvizet tudtommal csaktlütaibel és Bŕltehy vetet

ték vegytani vizsgálat alai, ’s ez utolsó talált egy polgári fontban:

Kénsavas timélegböl . . . 71,11

„ keserélegbůl . . ' 9,09

„ vasélecsböl ' . _ . 3,04

Keserhalvagból . ' . . . 0,16

Szénsavas mészélegböl . . 12,73

- Vonatanyagból . . . ' . 0,17

_

összesen . . 96,30 szemert.

A’ külföldi illynemü gyógyvizek Alezcisbad, Bukowine ’stb.

csak silányságok a’ zoványi, ’s az imént tárgyalt parádi timsós vi

zekhez képest.

A’ zoványi timsósviz gyógyjavalatai.

A’ zoványi timsós viz számos kóralakokban kitünteté hatá

lyos gyógyerejét, nevezetesen pedig:

1. Az idült zsongtalan jellemü fekélyekben , mellyek orvos

lásával évekig szoktak küzdeni kórházainkhan, ’s utoljára is gyó

gyitatlanul kergetik ki a’ beteget.

2. Némelly idült kütegekben, föleg a’ rüh és sömörben.

3. A’ csúz és köszvény különféle alakaiban.

4. A’ váltólázakban.

5. Némelly idült 1‘olyásokban,_millyenek a’ hasmenés , méh

vérzés, takár és fehérfolyás ’stb.

6. Az imént szülöttek szemgyuladásában.

7. A’ sérvek ellen is _sokszor tanusitotta jótékony hatását.

3. Az erdöbényei timsós vasgáliczos vizek.

Az erdöbényei timsós viz Zemplén vármegyében kebelezett

Erdö-Bénye határán, Tokajhoz 3 órányira jün napfényre , egy er

dös, szöllös halmoktól és hegyektöl környezett kellemes rónaságon.

Ezen gyógyviz 1820 táján történetesen fedeztetett föl az uraság ál

tal rendelt irtások alkalmával, mikor is a’ cserjék között létezö

forrás tejedzö szine, ’s a’ szomszéd bokrokra aggatott ruhada

rabok адelmы gerjesztének. Minek következtében vizsgálódások

tétetvén kisült, miként xl’ forrást emlékezetet túlhaladó idůktöl
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fogva használják a’ nyomorék koldusok. Igy történt, hogy az ura

ság a’ forrást kitisztittatván , vizét két rögtönzött fiirdöszobába

származtatá, de csakhamar emelkedvén a’ fürdö hire ’s a’ gyógy

vendégek száma évröl évre szaporodván , kényelmes és nagyobb

szerü épületeket kellett létre hozni, és azóta keresettebb fürdöin

tézeteink közé tartozik. _

E’ gyógyviz tudtommal csak Tognio tanár által vizsgáltatott

meg és ígtattatott a’ timsós vasgáliczos vizek rovatába.

Az erdöbényei timsós vizek gyógyjavalatai.

Az eddigelé tett tapasztalatok következtében ajánltatik az er

döbényei timsós viz a’ következö kóralakok ellen u.m.

1. Az idült csúzos és köszvényes bántalmak ’s ezek által

létre hozott életmüves változások ellen, millyenek:

2. Az izmeredtségek, izületl hideg daganatok ’stb.

3. A’ húd- és nemzöéletmüvekben sátort ütött takáros hún

Кaтak eПen. '

4. A' màj- ’s egyéb hasüregi zsigerek dugulása 's daganatai,

's végre '

5. Az idült kütegek és fekélyek ellen, ’s kétségkivül mind

azon bajokban , mellyeket Parád és Lovány alatt elösoroltunk, nem

foдa megtagadni jótékony hatását.

Az elöadottakhoz hasonló, t. i. timsós ’s vasgáliczos vizek

vannak még, de gyógyczélokra, legalább úgy a’ mint megérdemel

nr'k, nem forditatnak:

Esztergam megyében Mogyorós és Sárisápon;

Máramarosban Felsò'-Vissó helység határán lëtezö Szkvagye

nevü völgyben;

Nógrád vármegyében Rónyán , ezt a’ rimaszombatiak is meg

látogatják.

Vas vármegyében Borostyánkän , egy clhagyott bánya torko

latában olly tömény, hogy gubacs forrázattal jó tentát ad. Ez föleg

müipari tekintetben érdemel figyelmet.

Az itt tárgyalt 124 rendbeli ásványvizen kivül kétségtelenül

többek-is fognak az elsö rangúak méltósägára emelkedni , ha kuta

tásainkat szorgelmasan folytatandjuk.



Fiiggelék.

Milte'nl lehelne hom' ásaányvizeinlfet nelalán léleza" Má

nyailtra nézve 0rv0srendó'rse'gi lekintetben hasznáIhalób

balflfá tenni.

„Erroris agnitio, est dimidia emendatio.“

A’ honi ásványvizeink közül csak kissé íigyelmesen szemlé

lödö elött fölmerülö hiányok, mellyeknek tulajdonithatni, hogy

azok eddigelé kellö használatba nem jöhettek, érdemlett hirnévre

nem vergödhettek, ’s a’ külföldiek által csaknem egészen háttérbe

szorittattak, igen számosak, ’s nézetem szerinta’ következökben

üsszpontosithatók:

1. Honi ásványvizeink legnagyobb része , ’s ezek között az

ismeretes világban legnevezetesebb , leghatályosabbaknak elismer

tek is, például a’ czigelkai, szaplonczai ’stb., nincsenek a’ vegytan

jelenëállásának megfelelöleg vegybontva , megvizsgálva. Tudjuk

pedig, hogy az ásványvizek gyógyereje kikntatására legelsö lépés

a’ vegybontás, melly nélkül az ismeretlen mezöre induló kezei közt

nincs biztos iránytü, fs melly nélkül ha gyógykisérleteket tenni

merészkedünk,'a’ vakon történö tapogatódzásnál fogva több kárt

mint hasznot okozandunk. E’ bajon segitendök, a’ magyar orvosok

és természetvizsgálók naggyülései , ’s a’ kir. magyar tcrmészettu

dományi társulat, bizottságokat nevezének ki ásványvizeink vizs

gálatára, ’s egyéh ez ügyben teendökre nézve. Azonban csekély

nézetem szerint az ásványvizek vegybontását e’ bizottságok soha

sem lesznek képesek végre hajtani , mert az csak egy, legfölebb

két ember föladata lehet, minélfogva a’ bizottság is csak úgy járhat

el a’ vegybontásban, ha azt egyik vagy másik tagjára bizza. E’ bi

zottságok tagjai azonban mind olly férfiak, kik hivatalos foglala

tosságaik által nagyon meg levén terhelve , ez ügyre sok idöt nem

áldozhatnak, nem kivált úgy, ha a’ sok idöt ’s finom müködést

igénylö vegybontások méltányosan nem dijaztatnak; minthogy pe
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dig a’ jelen körülmények 116z6tt sem a’ természettudományi társu

lat, sem az orvosok ’s természetvizsgálók vándor gyülései nem 11é

pesek teteп1cs pénzösszegeket áldozni e’ magasztos czélra , a’ bi

zottságoknak nem marad-egyéb hátra , mint a’ pénztelenség ’s te

hetetlenség zátonyán peshedni. - Miként lehetne tehát e’bajon

gyökeresen segíteni? Véleményem szerint csak egyedül úgy, ha

egy az ezen szaktudományos eljáráshoz szükséges kellékekkel föl

készült, még jó karban levö egyén vállalkoznék , ki akár a’ kor

mány, akár az ország által dijaztatva, ’s a’ szükséges költségekkel

ellátva, egész _életét honunk ásványvizei vizsgálatának szentelné.

Ezen egyénnek feladata volna aztán az egész hazát beutazni , ás

ványvizeink 'topographiáját a’ legpontosabban 1eirni,_’s az e’ te

kintetben hydrologiánkba becsúszott számos hibákat és tévelygése

ket napfényre hozni, az ásvánvizek helyén vagy szomszédságában

gyakorló orvosok,söt nem orvosok tapasztalatait is személyes köz

lekedés útján összegyüjteni és rendszeresen összcállitani, neveze

tesebb gyógyforrásainkat, a’ jövendöben történhetö hibák ’s tévely

gések eldöntése tekintetéböl elnevezni , ’s az elnevezéseket a’ for

rások szomszédságában fölállitandó névviselö oszlopokkal biztosí

tani; ’s végre a’ legjelesebbeknek mutatkozó források vizeit a’ tu

domány jelen állásának megfelelö pontos vegybontás alá vetni. ~

Ezen egyént országos fürdò'orvosnak nevezhetnök. - Nézetem

szerint csak ezen eljárásban találhatjuk föl Ariadne fonalát , melly

bennünket a’tömkeleg bonyodalmaiból tiszta láthatárra vezérelhetne.

2. Másik lényeges hiány ásványvizeink körében , hogy csak

felette kevés helyen vannak kényelmes és czélszerü 1`ürdö és más

nemü szükséges épületek; igen számos helyen pedig o1lyanok,hogy

azok a’ legmérsékeltebb kivánatoknak sem felelnek meg , ’s ennéi

fogva legkevesbé sem képesek a’ jobb és íinomabb ízlésü embere

ket odavarázsolni, söt ha vetödik is oda egykor máskor valaki , az

bizonyosan visszaborzad az illyetén fürdöhelyeken ismét leendö

megjelenéstöl. Példákat nem hozok föl , miután illyenek mindenki

elött tudvák. A’ legtöbb, ’s ezek között a’ legnevezetesebb ásvány

vizek szemszédságában pedig épen semmi fürdöintézet nem létezik,

’s igy természetesen senki által sem látogattatnak és használtatnak.

Вogy' ez egy igen lényeges körülmény azok 116z6tt, 1ne11ye11né1

fogva ásványvizeink érdemlett hírnévre nem vergödhettek ’s kellö

használatba nem jöhettek, az semmi kétséget nem szenved. Hol út

nincs, ott utas sincs, hol rosz az út, ott kevés az utas, ’s bizonyára
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csak a’ v8sszÜkség által kényszerittetik oda; liol pedig kényelmes

az út és útazás, mint a’ vaspályákon, gözhajókon ’stb. , ott zajong

és hullámzik az utazók sokasága. -— Az országps fürdöorvos

müködése e’ tekintetben is a’ legüdvösb eredményeket szülhetné;

mert a’ földbirtokosok fölvilágosittatván az iránt , milly nevezetes

gyógykincs nyilik, talán különben terméketlen ’s keveset jövedel

mezö birtokaikban, ’s tudván azt is, hogy a’ nagy közönség is

ligyelmessé tétetett az érdeklett ásványviz gyógyhatásaira ’s ki

vánja azt igénybe venni : bizonyosan nem vonakodnának a’ kényel-

mes és czélszerů fürdöépületekre forditandó költségtöl.

3. Harmadik lényeges hiánya ásványvizeink ’s fürdöintéze

teinknek az, hogy legnagyobb részröl nincs flirdöorvossal ellátva.

A’ fürdöorvos olly nélkülözhetlen fökelléke minden fürdöintézet

nek, mtnt a’ kórházi orvos a’ kórháznek. Jól mondá Tognio tanár

az Orv. Tárban , Máramaros vármegye ásványvizeiröl értekezvén,

hogy a’fürdöiközönség fürdöorvos nélkül ollyan,mint a’nyáj pásztor

nélkül, vagy mint a’ hadsereg hadvezér nélkül. A’ fürdöhelyeken

számtalanszor orvosi útasitás nélkül , ’s csak mendemonda után

megjelenö betegek , kitill tudhatják meg, ha nincs fürdöorvos: hogy

valljon jó sikerrel használhatjáke,vagy pedig nyilvánságos kárral

az érdeklett ásványvizet és fürdöt ? ’s hogy mihez tartsäk mago

kat a’ gyógyviz használata alatt ?És ha a’ viz használata következ

tében valamelly különös, ’s talán a’ beteget aggasztó jelenségek ’s

változások jönek létre, ki nyugtathatja meg öket alaposan fürdöor

vos hiányában ? A’ nagy közünség ki álal világositathatik föl biz«

tosan a’ gyógyvizek erejéröl, ha nincs szaktudományosen kiképe

zett egyén, ki hüségesen megvigyázza azok különféle betegségek

elleni gyógyhatását, ’s arról évenként, vagy legalább idöszakon

ként értesitse a’ közönséget? A’ laicusok idétlen magasztalásai, kik

rendesen minden ásványvizet és fürdöt panaceának hirdetnek, csak

tévutra ’s veszedelembe vezérlik a’ szenvedöt, söt még a’távol lakó

’s ennélfogva az érdeklett gyógyviz körül tapasztalatokat nem

gyüjtött orvos útasitása' után sem lehet, Ещeg a’ különösségekre

nézve elin-dulni, lcgalább nem olly biztosan , mint olly orvos taná

csa után, ki egész életét valamelly ásványviznek ’s fürdönek szen

telte, ’s igy mindenkor annak hatása kikutatásában fáradozik.

Ezeknél fogva valóban a’ fürdök tulajdonosainak legfontosabb te

endöi, ’s elsö szükségü dolgai közze' tartozik , ha az emberiség üd

vét, fürdöjök virágzását, ’z e’ szerint saját hasznukat is szivükön
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hnrdozzák, ügyes fürdöorvosokról gondoskodni. A’ mehádiai, or_.

vosrendörségi tekintetben minden hasonnemii intézetcink Кбит

legjobban rendezett fürdöben, az orvosrendllrségi szabályok 20ik

pontja szerint minden fürdôvendég oda utasittatik , hogy a’ fürdö

gyógyczélját az intézet orvosának kinyilatkoztassa, annak végez

tével pedig a’ fürdök hatását bejelentse. Az illy intézkedés mellett

aztán rövid idö elforgása alatt ki lehet fürkészni az ásványviz

gyógyerejét, ’s annak közzététele ямal csakhamar méltányos hirbe

hozhatni azt; ’s nem tarthatni attól , hogy olly betegek hasz

nálván a’ gyógyvizet, kiknek az csak ártalmukra lehet , az intézet

jó hire veszélyeztessék. - Csakfürdöorvosokról gondoskodjalok

мм, tisztelt birtokosakl a’ rájok forditandó költségek bizonyára

dúsan fognak kamatozni.

4. Negyedik lényeges hiánya fürdöintézeteinknek, mellynél

fogva azok hirökben tetemesen csökkennek , ’s a’ vendégek mind

ìnkább elidegenitetnek: hogy az ember nyugalma , sы személyes

bátorsága sincs e’ szentnek tartandó helyeken biztositva. Nem

czélunk itten az évenként történö, megszámlálhatlan fürdöbotrá

nyok krónikáját adni , elég szomorú , hogy a’ hirlapi kürlölések ál

tal- az illyenek tudomásunkra esnek, —— sokkal jobb volna azokat

örök feledékenységnek adni által; hanem csak annyit mondunk,

hogy mig fürdöintézeteink tivornyák , arszlánkodások , dorbézolá-

sok , szilaj betyárságok, lármás zenék szinhelyei , hazardjátékok ,

kéjhölgyek barlangjai , nem pedig a’ szenvedö emberiségre ища:

árasztó menhclyek gyanánt tekintetnek , addig a’ finomahb izlésii

mind honi , mind külföldi vendégek részvélére nem számolhalunk.

A’ mehádiai fürdöben egy stabalis tisztvagy kapitány , a’ fürdöor~

vos és egy igazgatóból álló bizottság van rendelve , a’ kicsapon

gások meggátlására ’s az egész intézet rendben tartására. A’ ma

gyar alkotmányos ember természetesen nem örömest látna katonai

hatóságot hazánk fürdöintézeteiben , de ha a’ megyei hatóság Щи!

szolgabiró rendeltetnék ki a’ fürdöi 3-4 hónapig tartó évszak

ban, - mi pedig nem olly rendkivüli nehéz föladat lenne , -'an

nak bizonyára örömest hódolna, ’s az által kétségkivül elejét lehet

ne venni ama szilaj kicsapongásoknak; ’s ekként elenyésznének

fürdöintézeteinknek érintett szem és finom izlést sértö árnyoldalai.

5. Ötödik lényeges hiánya, különösen 'azon gyógyvizeink

nek , mellyek szétküldetnek ’s honn basználtatnak, abban áll , -

hogy- 'ügyetlenül meritetnek, czélszerütlen üvegekbe töltet

12
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nek, ’s ezek tökéletlenül dugaszoltatnak be. A’-meritést 1116t6

1e3 már Tognio tanár ajánlott egy igen egyszerü üvegtöl

tési módot és eszközt, az Orvosi Tár új folyama második féléve

(1839) 113. "s következö lapjain , t. i. az általa módosított Meiss

nerféle csövet, mellynél czélszerübbet , a’ töltögetést szaporábban

eszközlöt, már képzelni is alig lehet, de mind a’ mellett ezen üveg» '

töltési mód és e521162 tudtomra csak a’ czigelkai forrásnál alkal

maztatik. A’ meritésre nézve megjegyzendö még, hogy -az egy

szerü és kénes savanyú~vizek tavaszi és nyári hónapokban nap

fölkelte elött és szép tiszta idöben , nem pedig fergeteg vagy esö

zés elött, alatt, vagy után azonnal töltessenek a’ szétküldendö tisz

ta üvegekbe , mert csak igy lehetünk biztosak a’ felöl , hogy vesz

teség nélküli ásványviz birtokába jutottunk. Mi az üvegeket 111eti ,

mellyekben honi ásványvizeink árultatnak , azokra nézve általában

elmondhatjuk, hogy mind felette gyöngék ’s ennélfogva ha kissé

ügyesen dugaszoltatnak be , a’ szállitás alkalmával szétpattognak.

Hogy ennek eleje vétessék , némelly gyógyvizeknél, mint például

a’ hires borszékinél , azon tökéletlen eljárás van divatban , hogy a’

megtöltött üvegeket 24 óráig be nem dugaszolják ’s igy tehát csak

akkor , miután már szálló létrészeinek nagyobb része - sava bor

sa - elillant. Ez gyönyörü expediens ! a’ 11В1УВЦ hogy jó erö5

ÜVBgekl’e áldoznának valamicskével t61111et, inkább az ásványviz

jelességét áldozzuk föl ’s ez áldozat mellett is szétpattognak a’

kissé jobban bedugaszolt, de papir-finomságú ’s czélszerütlen alakú

borszéki üvegek. Végre, mi a’ bedugaszolást illeti arra sem for

dítatik nálunk kellö ügyelet; rendesen' rosz, lyukacsos , s61 kopott

parafadugaszok is használtatnak ép , tömött és ruganyos dugaszok

helyett, a’ szurok pedig aztán közvetlen alkalmaztatik rájok , melly

csekély koczintásra is lepattanván, út nyittatik az ásványviz szál

lékony létrészeinek. Pedig elég módunk lett volna már , a’ cseh

sógoroktól eltanulni, például a’ marienbadi dugaszolásmódot, melly

szerint a’ bedugaszolt üveg, még viaszszal beeresztett vászonda

rahbal , vagy megnedvesitett hólyaggal beborittatik , ez erösen le

köttetik, ’s az igy ellátott üveg nyaka e16sz61‘ a’ -folyószurok t6

п1eg11e , azután pedig hideg vizbe dugatik. Mindennap elöttünk van

jó példa , ’s mig azt nem követjük , addig gyógyvizeink a’ külföl

diek irányában természetesen mindig a’ rövidebbet fogják húzni.

6. Végre megemlitheljük még azon gyógyvizeink használatát

korlátozó körülményt , miszerint orvosi küzönségünk nagY0bb bi
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zodalommal viseltetik , ’s egész a’ schlendriánságig ragaszkodik a'

külföldi orvosok által külföldi vizek körül tett ’s hirlapokban kiczi

czomázott tapasztalatokhoz; mint saját gyógyvizeink körül enma

gunk által 'tett észleteinkhez. Igy például , hányszor kiemeltetett ’s

tanúságos kóresetekkel bebizonyittatott jeles Saarossynk által a’czi

gelkai viz gümökóros vérpökés ’s idült tüdöbántalmak elleni kitü

nö gyógyhatása, ’s mind a’mellett bizony csak a’ selteri, vagy glei

chenbergi ásványvizeket rendelgetjük , valahányszor illynemü be

tegek kerülnek kezelésünk alá , noha már a’ czigelkai vizet is fö-'

városunk minden ásványvizkereskedésében megkaphatjuk. Elég

legyen egy példa százak helyett. Igaz ugyan , hogy e’ tekintetben

nemorvos közönségünk rovására is jó adagot róhatunk fel , melly

mint minden egyébben , úgy az ásványvizekben is inkább kapkod

a’ külföldi után , ’s hajlandó nagyobb gyógyeröt tulajdonítni a’

messziröl került ásványviznek , mint annak , melly talán a’ szom

széd falu-határán kapható , söt talán némelly magát igen miveltnek

képzelö egyéniségnem is tartja nobel dolognak ’s magas szemé

lyéhez illönek valami honi ’s a’ jelenleg divatozó szólásmód szerint

védegyleti ásványvizet használni; de mind a’ mellett is tekintélyes

orvosaink erélyes föllépése sokat kieszközölhetne е’ balfogalom és

vélemény irányában.

Ezek szerint azt hiszem, eléggé kimeritettem azon hiányo

kat , mellyek eltávolitása ńltal honi ásványvizeink terjedelmesebb

használatban részesülhetnének. '

12*



lloni âsványvizeink_ irodalma.

Gyógyvizeinltet szakérlöleg tárgyaló magyar »_1/elven ё’!

munlfák , idörenziszerint.

1631. валом Jeremias, A’ soproni birodalomban lévö Вaш! fere

dö mérsékletes állapotja , természetének , munkálódó erejének

és használatosságának magyarázó megirása. Csepreg 4.

1783. La Lanque János, A’ magyarországi orvosvizekröl és a’

betegségekben azokkal való élésnek szabott módjairól.N. Ká

rolyban. '

1787. Gr. Gvadányi József cs. kir. generalìs, A’ Pöstényi förödés, a’

mellyet az ottan történt mulatságos dolgokkal élö magyar

nyelven versekben foglalt.

1795. Babocsai József, Boldog Zala vármegye! Keszthelyi hévvi

zekröl méltán neveztetel igy. ' Sopronban.

1800. Nyúlas Ferencz, Az erdélyi orvosvizek bontásáról. Kolozs

várott. ' '

1801. Ifitaibel Pál, Elötudósitás a’ bártfai ásványos vizröl. Kassán.

1802. Kitaibel Pál, Rövid tudósitás a’ szalatnyai bor (sóssava

nyú) vizröl. Pesten.

1818. Pósa Gábor, 'Гudósitás a’ daruvári és lipiki fürdökröl. Bécs.

1818. Gr. Dessew/fy József, Bártfai levelek. Sárosl’atakon.

1829. Marikowszky György, A’ nagy-röczei orvos vizeknek el

bontásáról, orvosi erejéröl és használatáról. Rozsnyón.

1836. Ötvös Ágoston, Orvosi értekezés Erdélyország gyógyvizei

röl. Budán.

1837. малыш Ifároly, Balaton Füred, mint savanyú viz. Vesz

prém. -

1838. Zilckert Robert, Szliács. Irta orvosok és betegek számára.

Pesten. _

1839. Fejes Mihály , Az egri fúrdök orvosi ’s helyleirási tekintet

ben.Egerben.
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1341- Üßßfßmyés Sandor, Az ugodi sós, vasas, gyantáros, ibo

lyós , hideg forrásokról. Pápán.

1841. Tognio Lajos , Fölszólitás -magyar és erdélyország orvosai

hoz ’s természetvizsgálóihoz. _

1843. Tognio Lajos, Néhány szó Magyarhon ásványvizeiröl. Pesten.

1843. Deutsch F. J., Buziás , a’ magyar orvosok és természetvizs

gálók 4ik nagygyülésének emlékéül. Temesvár.

1843. Edu' Illés L., A’ budai hévvizek, különösen a’ császárfürdö

’s gyógyintézetei. Pesten.

1844. Lugosi Fodor András, A’ mehádiai Hercules fürdök. Kolozs

várt.

1846. Saarossy József, Zigelka ásványos vize , természettani ’s

orvosi tekintetben. Eperjesen.

Idegen ng/elvú ltiz¢irólag'gyógyaiz-ez’nket tárgyaló mtmlfált.

1549. Georg. Wernhero , Hypomnemation de admirandis Hungariae

aquis. Basiliae ; folio. Viennae 1551. 4.

1580. Th. Jordanus Clausoburgus, Commentariolus de aquis medi

catis Moraviae. Francofurti.

1631. Jeremias Зайти, Descriptio thermarum Wollfsensium, ad

_ - Sempronium,_ quae ignis beneficio calefiunt. Csepreg.

1635. J. Petrycy , О wodach w Dvazbaku , w Krakowie.

1636. J. Petricius , De rusbachiensibus , et leukoviensihus thermis

in Scepusio.

1721. Laar. Stocker , Thermographia budensis et scrutinium phy

sicomed'icnm aquar. mineralium Budae scaturientium. Au

gustae Vindelic . et Graecii. Editio 2-a Budae 1729.

1726. A. Hermann, De thermis trenchiniensibus commentariolus

historico-physico-medicus. Lipsiae.

1737. Paschalis Caryophyllus , De thermis herculanis, nuper in

Dacia detectis. Dissertatio Epistolaris. Wiennae. Editio altera

- сиm Iconibus 1793. Mantuae , 1743. Trajani ad Rhenum.

1738. J. A. Farlani , Examen physicomedicum de thermis rako

siensibus. Sempronii. _

1739. Paschalis Caryophyllus, De usu et praestantia thermarum

Herculanarum , quae nuper in Dacia Trajani dedectae sunt.

Dissertatio Epistolaris altera. Mantuae. _

1745. J. J. Torkos, Sehcdiasma de thermis pöstényensibus. Posonii.
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1746. J. J. Torkos, Thermae Almásienses , quoad earum situm ,

aspectum , contenta , virtutes , et proprietates etc. descriptae.

Posiinii.

1748. Joan.Lissom'nyi, Scrutinium physicomedicum aquarum Sztub

nensium. Tyrnaviae.

1752. Thermophyllus Moravus, Succincta narratio de origine et usu

thermarum Teplicensium prope regiam civitatem Trenchini

um e vetusto codice Thomae Jordani de Clausenburg 1580

idiomate moravico_ impresso desumta et latinitate donata.

Olomucii.

1753. A. C. Woita, Examen physicomedicum Thermarum Silenen

sium , cum icone pagi. Viennae.

1755. Thermophyllus Moraaus , Kurtzer Bericht von Ursprung und

Gebrauch des weltberühmten Teplitzer, oder Trentschiner

Bades , in Königreich Hungarn. Olmütz.

1763. Ign. Wetsch, Examen cliemicomedicum, aquae acidulae

Pinkenfeldensis. Vindobonae.

1764. H. Mayer , Examen thermographicum mineralis balnei aurei

Iìudnokiensis, vulgo Goldbad , situati in territorio praeposi

turae Jasoviensis. Cassoviae.

1766. S. Domby, Relatio' de mineralibus Comit. Borsodiensis aquis,

facta ad Excels. Cons. Reg. Locumt. 1763. Viennae 4-o.

1766. P. Adami Pannonii, llydrographia Comitatus Trenchinien

sis. Viennae.

1768. D. Wipaeher, De thermis Ribariensibus in Hungaria, liber

singularis. Lipsiae.

1772. A. Konrad, Kurzer Unterricht von den Wirkungen, und

nützliche Gebräuche des Wollfser Bades. Oedenburg.

1772. Fr. Xav. Dietl, Disert. Inaug. medicochemica de Imperii

austriaci aquis medicatis. Viennae.

1773. Wagner Lucas, Dissertatio medica de aquis medicatis M.

' 'l`ransylvaniae. Wiennae. _

1773. H. J. N. Kranz , Analyses thermarum Herculanarum Daciae

Trajani. Viennae.

1774. A. F.Kiesewetter, Das hochgräilich Illésházysche nächst Tren

chin im Königreiche Ungarn gelegene Töpliczer Bad Brünn.

1776. J. JtI.Stadler, Versuche über die uralten römischen Hercules

Bäder. Wien.

1777. Sam. Gömóry , De aqua soteria S. 'Ladislaensi. Diss. Inaug.

Tyrnaviae. '
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1777. S. Halvani, Thermae Varadienses examini physico et medico

subjectae. Viennae. _ '

1777. H. Joan. Kranz , Gesundbrunnen der oesterreichischen Mo

narchie. Wien 4o. _

1778. S. Benito, Tentamen aquae acidularis Ranzkensis in incl. Co

mitatu Abaújváriensi sitae, theoreticopracticum. Kassoviae.

1778. S. Hambach, Notitia indolis et usus medici scaturiginum

Ruszbachensium. Posonii.

1779. Vincentius Taude, Synopsis fontium Austriae. Diss. inaug.

Viennae.

_1780. D. N. S., Kurzer Unterricht von dem Füreder Säuerling,

welcher in dem Weszprimer Comitat im Königreiche Ungarn

sich befindet. Wien.

1781. J. M. Oesrerreicher, Analyses aquarum Badensium praemissa

methodo cl. prof. Winterl. Budae.

1786. L. Payer, Modicum medicum , seu thermarum in Comit. Va

rasdinensi etc. descriptio.

1787. Alex. Arátschy’s (Rácz Sámuel), Anmerkungen über den

Füreder Sauerbrun-nen. Pest.

47-88. Alem. Arátschy’s (Baez Samuel), Beschreibung-des_Füreder

Sauerbrunnens. Pest. ' _

1892. Jos. Barbemus , Chemische Untersuchung einiger merkwür

digen Mineralwässer der Háromszék in Siebenbürgen , Her

manstadt.

'1793. M. Neustädter, Über den Gebrauch des Borszéker Sauer

brunnens.

-1793. Mich. Neustädter , Über den Gebrauch des Homorod Sauer

brunnens. ’

H1793. N. N., Nachricht an das Publicum, von den St. Gcorger

Schwefelbade. Pressburg. '

1793. Z. Th. 'нишi, Prüfung der Nachricht an das Publicum von

dem St.-Georger Schwefelbade. Pressburg. -

1793. A. Kelin, Analysis aquae thermarum novarum Rajeczensium,

cum brevi earundem descriptione topographical , et tabula

aerea. Viennae. '

1793. A.'KeIin, Über die neu entdeckten warmen Bäder zu Rajecz.

Wien.

1797. Seidler, Beschreibung des Trenchiner warmen, und Gesund

Bades. Wien.
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1799. Sl. Józsa, Scrutinium aquarum mineralium in possessionibus

Sindlér et Lipócz inc. Comitatui Sárosiensi ingremiatis exis

tentium. Cassoviae. - -

1801. P. Kitaibel, Vorläufige Nachricht über das Bartfelder Mine

ralwasser. Iíaschau. '

1802. P. Kitaibel, Nachricht über das Szalatnyaer Mineralwasser.

Pest.

1802. Iíraczkiewicz, Physische Beschreibung des neulublauer sa

linischeisenhaltigeu Mineral Sauerbrunnens. -

1804. V. Z. Denho/fer, Succincta notitia virtutum et usus medici

aquae sotcriae Budae ad thermas caesareas recens inventae.

Budae.

1804. De aqua soteria thermarum Budensium quae Caesareae di

cuntur, diss. commis. med. per Exc. Cons. R. L. Hung. de

legatae. Budae.

1807. Johann Wurms, Anleitung zum Gebrauch der Mineralwässer

und Bäder, mit besonderer Hinsicht auf das Füreder Mine

ralwasser und Bad. Pressburg. „ '

1808. P._Ifilaz'bel, Thermarum Sztubnensium examen. Neosolii.

1811. Gergelyfi, De аquis et thermis mineralibus Terrae siculorum

Transylvaniae. Cibinii.

1813. J. Brehm, Vorläufiger Unterricht den- innerlichen und äusser-‘

lichen Gebrauch des Tatzmandorfer Mineralwassers betref--

fend. Steinamanger.

1814. Math. Petravich, Eigenschaften des Füreder Mineralwassers

in Ungarn. Ofen.

1814. Jos. Sлетел, Physio. und Beschreibung des Stubiczer Bades.

Agram. ' _

1814. Gergelyfi , Analyses aquarum mineralium Transylvaniae.

Claudiopoli. _

1814. Marikoaszlty , Physical-med. analistische Beschreibung aller

Mineralquellen des löblichen Gömörer un KleinHonther Co

mitats. Leutschau.

1817. Jos. Wachter, Abhandlung über den Gebrauch der vorzüg

lichsten Bäder und Trinkwässer. Wien.

1817. Joh._CsapIoe¢'ch, Beschreibung des Bartfelder Bades. Wien.

1817. Weissenbach, Andenken an Trenchin_, oder Abhadlung über

das Trenchiner Bad. Brünn.

1818. Prochaszka, Einige Nachricten und Bemerkungen , über die

_warmen Bäder in Piestyán. Wien.
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1818. Sig. Bélteky , Conspectus systematico-practicus aquarum mi

neralium M. P. Transylvaniae indigenarum. Vindohonae.

1820. Sam. Pataky, Descriptio physico-chemica aquarum minera

lium M. P. Transylvaniae. Jussu Exc. R. Gubernii Pestini.

1821. N. N. Die besuchtesten Badeörter und Gesundbrunnen des

oesterreichischen Kaiserthums. Brünn.

1821. L. Tomházy, Abhandlung über das berühmte Piestyáner Bad.

Presburg.

1821. E. V. Wallich , Über die Bäder in KleinPöstény , oder Pós

tyén auch Piestyán in Neutraer Comitate des Königreichs Un

garn. Wien.

1822. „Таз. sama, Thermae Constantinianae. Das Kaiser Constan

tinische Bad im Königreiche Croatien. Agram.

1822. Fr. Mittermayer, Beschreibung des in Eisenburger Comitat

zu Sulz (Sóskut) befmdlichen und chemisch untersuchten Mi

neralwassers. Steinamanger.

1825. Die Heilquelle von Borszék , nach eigenen Erfahrungen in

Kürtze beschrieben , von einem practischen Artzte. Pest.

1826. A. Karl , Die Schwäfelquellen zu Töplicz nächst Trenchin in

Königreiche Ungarn. Pressburg.

1826. M. Hanák, Diss. inaug. chemico-medica sistens analysim

trium fontium de Beel, in Apátfalva Com. Borsodiensi pro

rumpentium. Pestini.

1827. Ch. A. Zipser, Der Badegast zu Sliács, in Nieder-ungarn.

Ofen.

1827. Mich. Kидiть, Historisch topographische Beschreibung des

Warasdiener Töpliczer Schwefelbades in Königreiche Croa- '

tien. Warasdin. _

1827. Mich. Kunitsch, Historisch topographische Beschreibung des

Mineralbades Topuszkó in Croatien. Carlstadt.

1827. N. N., Beschreibung der neu errichteten Eisenbad-Anstalt

zu Pest in der Sommergasse. Pest.

1828. N. N., Über die Wirksamkeit und den richtigen Gebrauch

des eisenhältigen Mineralwassers in dem Eisenbad zu Pesth

in der Sommergasse. Pest.

1829. Р. Kимьа, Hydrographia Hrlngariae. Edidit' Joh. Schus

ter. Pestini.

1830 N. N., Kurze Beschreibung der Eisenbacher Mineralquelle.

Schemnicz. ’ '
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1830. гашиша, Die Heilquellen von Harkány kurz dargestellt,

Fünfkirchen.

1831. J. G. Schwartzott, Die Hercules Bäder bei Mehadia, ein mo

nographischer Versuch. Wien.

1832. Fr. Xav. Linzbauer ,_ Diss. inaug. Exhibens conspectum

thermarum Budensium. Budae.

1832. és 1841. E. Orann, Physicalisch-medicinische Darstellung

der bekannten Heilquellen der verzüglichsten Länder Europa.

Berlin.

1833. S. A. Stoltz, De aquissulfureis Hungariae. Diss. inaug. Pes

tini.

1833. E. lll. Prúnyi, Medicinisch topographische Abhandlung des

Kurortes Parád sammt seinen Schwefel-Eisen- und Alaun

wässern. Pest.

1834. D. Wagner , Die Heilquellen von Szliacs 'n Ungarn, in phy

_sicalisch-chemischer Beziehung untersucht. Pesth.

1834._Fr. Ho/fer , Verhaltungsregeln bei dem Trink und Badege

brauche des Tatzmandorlfer Mineralwassers. Gtlnz.

1834. вишни, Balneographisches, statistisch-historisches Hand

und Wörterbuch. Leipzig.' '

1834. N. N., Die Mineralbäder, Gesundbrunnen und_ Heilquellen

' des Königreichs Ungarn, Croatien, Slavonienund Sieben

benbürgen. Kaschau.

1834. Leap. Fleckles, Der атлiсы; Wegweiser nach den vor

züglichsten Heilquellen 'und Gesundbrunnen des oesterrei

chischen Kaiserstaates. Wien.

1834. M._`Macher, Die den Graenzen der Steiermark nahen Heil

wässer in Ungarn , Croatien , und Illyrien. Graetz.

1835. Schuaimmer , der nützliche Rathgeber für Curgñste im Kai

serbade. Pesth.

1836. Maar. Ettinger, De thermis Pöstényensibus. Diss. inaug.

med. the. Viennae.

1836. H. J. v. Vering, Eingenthümliche Heilkraft verschiedener

Mineralquellen. Wien.

1836. Carnet Raimundus, Dissert. inaug. De aquis salinis ferratis

_ lmperii Austriae. Wiennae. _

1836. Leop. Beer , Les Bains sulfureux de Trentschin. Günz. _

1837. C. L. Sigmund , Füred’s Mineralquellen und der Plattensee.

PesL
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1837. S. Rosenberg, Aquae soteriaê Daruvarienses. Diss. inaug.

Pesthini.

1837. F. E. Scherer, Die Heissenquellen und Bäder in Pöstény.

Leiptzig.

1837. Fr. Xav. Linzbauer, Die warmen Heilquellen der Hauptstadt

Ofen. Pest.

1837. N. N., Die berühmtesten u. besuchtesten Bäder und Gesund

brunnen von Ungarn, ihre Eigenschaften, Heilkräfte und

Gebrauchsweise. Wien.

1838. Marechal , Die Heilquellen von Pöstény. Ofen.

1838. Th. Kralochwìla , Kurze Abhandlung über das Baden , und

deSsen Nutzen, besonders über die _Heilquellen in Töplicz

bei Trentschin in Königreich Ungarn. Presburg.

1838. Al. Fessoráczy , Kurtze Abhandlung über das Zsélyeer Stahl

_ wasser. Presburg. -

1839. Leop. Beer. Die Trentschiner Bäder, oder die Schwefel

quelle zu Teplicz nächst Trentschin. Presburg.

1839. Jos. Cal. Schlosser, Die Heilquellen zu Teplicz nächst Wa

rasdin in Therapeutischer Beziehung. Agram.

1839. St. Ed. Kéler, Diss. Inaug. de aqua minerali l. r. Civ. Bartfa.

Viennae. - '

1839. Jos. Dorner, Das Banát in topographischnaturhistorischer

Beziehung, mit besonderer Berücksichtigung der Hercules

bäder nächst Mehádia und ihren Umgebungen. Pressburg.

1839. J. Fi'. Simon, Die Heilquellen Europas, mit vorzüglicher Be

rücksichtigung ihrer chemischer Zusammensetzung. Berlin.

1840. A. Zsigmondi , Synopsis fontium medicatorum Hungariae

praecipuorum respectu physico-chemico. Vindobonae.

1840. J. C. Nagy, Thermae Büdösköenses. Diss. inaug. Vindobonae.

1841. A. Schöpf, Die Heilquellen von Szliács in Ungarn , in ihren

teigenthümlich ausgezeichneten Wirkungen. Pest. -

1842. Samuel S/zucht', De aquis Szliaczensibus. Diss. inaug. Pestini.

-1842. C. Emresz, Diss. inaug. chemica, exhibens analyses praeci

puorum fontium medicatorum Hungariae. Wiennae.

1842. David Szüsz, Aquae 'minerales Comitatus 'l‘renchiniensis,

Diss. inaug. Pestini.

1843. és 1845. E. J. Koch, Die Mineralquellen des gesammten

oesterreichischen Kaiserstaates, in topogr. hist. phys. chem.

und therapeutischer Beziehunng.-Wien.
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1843. L. V. Pántoesek , Aquae minerales Alsó Sebesienses. Pestini.

1843. König , Die Mineralquellen von Borszék in Siebenbürgen

Kronstadt. -

1845. A. Vetter, Theoretisch-practisches Handbuchder allgemeinen

und speciellen Heilquellenlehre. Berlin.

1847. J. V. Fischho/f, Szliacs, das Pyrmont Ungarns, wie es wirkt,

und wie es angewendet werden soll. Pesth.

Gyógyvizeinhet mellesleg tárgyaló történettani, földrajzi,

statisticai, utazási ’s mrisnennî nevezetesb mun/fa/t.

1696. Broown Edward, Naauw keurige en Gedenkwaardige Reysen,

door Nederland, Duytsland, Hongarien etc. Amsterdam.

1700. Jae. Tallius, Epistolae itinerariae. Cura et studio Henrici Chr.

Henini.' Amstelodam.

1723. Math. ВЫ, Hungariae antiquae et novae prodromus.

1726. A. T. Comes Marsigli, Danubius pannonico mysicus. Obser

vationibus geographicis, historicis, physicis perlustratus , et

in 6 thomos digestus. Hagae Comitum et Amstelodami. ’

1742. Math. ВЫ, Notitia Hungariae novae. Viennae.

1750. Mich. Bombardi, Topographia magni regni Hungariae. Edi

dit Emericus Comes a Csáky de_Keresztszeg. Viennae.

1753. Math. ВЫ, Compendium geographicum Hungariae. Posonii.

1780. C. G. Windisch, Geographie des Königreich Ugarn, Pressburg.

1791. Fichtel, Mineralogische Bemerkungen von den Karpathen.

Wien.

1797. Townsen Robert, Travals in Hungary with a short account

of Vienna inthe Jear 1793. London 4.

1803. S. Bredetzky, Beiträge zur Topographie des Königreichs Un

garn. Wien.

1805. Demians, Darstellung der oest. Monarchie nach den neuesten

statistischen Beziehungen. Wien.

1818. F. S. Beudant, Voyage minéralogique et geologique en Hon
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