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NÉHÁNY ÁLLÍTÓLAGOS ÁSVÁNYVÍZ BEEEGMEGYEBEN.
Dr. Traxler LÁszLÖ-tól.

Több év óta érdeklődvén Beregmegye ásványvizei iránt, bő alkalmam 
volt tapasztalni, mennyi téves adat kering az irodalomban ezek chemiai 
alkata felől, mennyi sok forrás említtetik illetéktelenül a beregmegyei 
ásványvizek sorában. Ezen utóbbiak egy részéről czélom most tényekkel 
kimutatni, hogy ezeket részint csak a nép hite folytán tartják ásványvizek
nek, részint pedig daczára a szerzők állításának, nem is léteznek.

Czélszertíségi szempontból külön fogom felsorolni a források lelőhelyeit, 
a chemiai vizsgálat adatait, és a hőfok-méréseket.

I. A források lelőhelyei.
Az itt felsorolt adatok megszerzésére az egyes forrásokat mind a hely

színen kerestem fel, a közvetlen tapasztalás folytán tehát nem valószínű, 
hogy valamiben tévedhettem volna. Felsorolom a szerzők adatait is. A helyek, 
a melyekre többször fogok hivatkozni, Crantz, L a L angue, Kitaibel, W achtel, 
L inzbauer, H ärdtl és B ernáth általánosan ismert müvein kívül a követ
kezők :

Turóczy L. Ungaria suis cum regibus etc. Nagy-Szombat, 17G8.
Tognio L. Tekintetes Béregvármegye ásványos vizeiről. Orvosi tár, 

1841. évf. II., 389—400 1.* **
L ehoczky T. Beregmegye monográfiája. Munkács 1883.

* Bemutattatott a m. föltani társulat 1890. januárius hó 8-án tartott szak
ülésen.

** T ognio ezen értekezésében azon adatokat sorolja fel, a m elyek h ez m ásod
kézből, levelezés útján  jutott.
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1. Alsó-Hrabonicza. Ide tartozó ásványvizeket említ Crantz, La Langue, 
Härdtl és Lehoczky, utóbbi szerint ez vasas és kénes, 1832-ben 
dr. Cserszky, 1843-ban pedig Tognio elemezte volna. Mindezen adatok 
azonban a szinyáki forrásokra vonatkoznak, a melyek régente Alsó-Hrabo
nicza határába tartoztak.

2. Alsó-Schönborn. Tognio szerint némely régibb írók itt ásványvizet 
említenek. Crantz valóban szól a (fons) Schönbornensis-ről, de nekem a leg- 
tüzetesebb utánjárással sem sikerült sem Alsó-, sem Felső-Schönborn liatá 
rában oly forrást találnom, a melyet a Crantz által gondoltnak lehetne tar
tani. Minden valószínűség szerint összetévesztés ez vagy az izsnyétei forrás
sal, vagy ha Crantz Schönborn alatt Felső-Schönbornt értette, az ehhez igen
közel eső, de a munkácsi határba tartozóval./

3. Ardánháza. Itteni vizet Wachtel említ először; L inzbauer savanyú
vizet, Lehoczky pedig konyhasósat gondol itt. Eddigelé innen csupán egy 
forrást ismerek, a melynek vizéből Kossey Elek úr szíveskedett részemre 
próbát küldeni. Ez a papiak szomszédjában lévő ház kútja, a melynek vizét 
a köznép gyógyerejűnek tartja, de mely ennek daczára nem ásványvíz.

4. Berezmka. Tognio említi, hogy «itten egy kénes vizű forrás van»; 
Linzbauer és Härdtl berezinkai savanyúvizet emlegetnek; Lehoczky pedig 
részletesen elmondja, hogy a «zdorova kernicza» — egészség kútja — vasas 
és kénes, és hogy ez már egy 1781-iki összeírásban is említtetik. A nevezett 
forrást a falutól északkeletre, mintegy 1000 lépésnyire találtam meg az 
erdőben, a patak partján trachyttufából fakad. Van ezenkívül itt még egy 
gyógyhírben álló forrás, az országúttól nyugotra, a munkácsi «Város-erdő»» 
szélén, a Pleszl patak jobb partján.

5. Bukovinka. Crantz szerint «Bukován» megvizsgálatlan ásványvíz 
van ; La Langue jóllehet előszavában határozottan megmondja, hogy minden 
adatot Crantz-tói vett át, ezt savanyúvízforrásnak mondja; a későbbi szerzők 
közül csak Fényes említi a «bukóvá»-i savanyúvizet. Teljes biztossággal 
mondhatom, hogy Bukovinkán, valamint ennek közelében sehol savanyúvíz- 
forrás nem létezik, hanem egész sereg oly közönyös, hideg forrásvíz, a me
lyeknek a nép hite gyógyhatást tulajdonít. Ezek a következők : a) A «Nededa 
Polyánka» nevű hegyi kaszáló mellett: «Nededa kernicza». b) Az élőbbem
től nem messze, lent a völgyben, a Bepedéről Bukovinkára vezető út jobb
oldalán, ez a tulajdonos neve után «Hózanova kernicza»-nak neveztetik. 
c) A Bukovinkáról Repedére vezető hegyi út mentén: «Háneszova ker
nicza. »

6. Felső-Schönborn. Az összes szerzők közül egyedül Crantz és La 
Langue említ itt ásványvizet. Felső-Schönborn határában nem sikerült 
nekem semmiféle forrás nyomára jutnom. (L. Alsó-Schönborn ez. a. is.)

7. Izsnyéte A Szilas és Felső-erdő közötti tisztáson, a pataknak 
Izsnyéte felé eső partján van egy gyógyhatásúnak tartott forrás. Ezt sehol
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BEREGMEGYEI ÁSVÁNYVIZEK. 383

üem találtam ugyan az irodalomban említve, de feljegyzem, mert úgy lát
szik, hogy azonos Crantz (fons) Schönbornensis-ével. A forrást oly állapotban 
találtam, hogy chemiailag egyáltalán nem vizsgálhattam meg vizét.

8. Klacsanó. Az itteni ásványvizet Baronyai közlései után T ognio 
hozta forgalomba, a melyet L inzbauer és H ärdtl már savanyúviznek tar
tanak. Ez a «Nefelejts» nevű erdőcske alatt fekszik, mintegy G m mély kút, 
a mely az időjárás szerint majd színig van vízzel, majd pedig csak a feneken 
van egy kevés iszapos lé. A H ünfalvy által említett «Háromkép» Munkács
hoz tartozik.

9. Klastromfalva. A Hát-hegység délnyugati oldalán van a «Bur
dánké» forrás, a melyet T ognio «könkénegszeszt és sókat» tartalmazónak, 
H ärdtl savanyúvíznek, L ehoczky pedig salétromosnak és kénesnek tart. 
Lefolyás nélküli forrás, a melyben a hegyről lefutó iszapos esővíz is meg- 
gyülemlik.

10. Lmika. Eddig egy szerző sem említette a laukai forrást, amely itt 
nagy hírben áll; csekély vastartalma okozta azt, hogy egyes vállalkozók itt 
fürdőt alapítottak, a mely azonban csakhamar megszűnt.

11. Munkács. Négy ásványvíznek is kellene itt lenni. Egyet T ognio 
említ a Nagy-Hegy alatt, de a szerző leírása után pontosan feltalálható 
helyen jelenleg semmi forrás sincs. A másik a Felső-Schönborn felé vezető 
út jobb oldalán az erdőszélén van («Kizsóka»), és L ehoczky szerint «kön- 
kéneg szagú». A harmadik a várbeli kút, a melynek vizet H ärdtl szerint mint 
savanyúvizet emlegetnek; mindenkit biztosíthatok róla, hogy ezen vízből 
naponta több száz ember meríti ivóvizét, a nélkül, hogy csak eszébe is jutna 
valakinek ezt savanyúvíznek tartani. A negyedik a «Háromkép» mellett 
van, hajdan fürdőhely volt («Város-fürdő»), ez idő szerint kútja oly módon 
van beszegezve, hogy cliemiai vizsgálatra belőle vizet nem meríthettem.

12. Oroszvcc/. A Zsornina-hegy alatti bő lefolyáséi «Szvjata kernicza»-t 
már T ognio említi, és értesülése szerint ez kénes és vasas; B ernáth ezen
kívül említ itt még két fürdőt, amelyek egyike 10, másika 1G kádas lenne. 
A Szvjata kernicza mellett épült ugyan 1872-ben egy szerény épület, a mely 
azután két év múlva el is hamvadt, de távol állott attól, hogy 10—16 kádas 
fürdőnek lehetett volna nézni; ezenkívül nem volt Oroszvégben semmiféle 
fürdő, hacsak nem a Munkács melletti «Új-fürdő» van itt értve, a melyet 
azonban Munkácson nem tart senki sem gyógyfürdőnek; a H ärdtl által 
említett savanyúvíznek sincs itt híre sem.

13. Podhering. A mint Túróczy írja, vannak források, a melyek 
daczára annak, hogy nem savanyuak, tiszták és iszaptalanok, mégis «vim 
habent medicam». «In Beregiensium plaga, supra Munkacsinum eo in 
monte, qui Oroszvégiensi opponitur, habuitque Basilianos olim Moniales, 
est fons, qui sommum con.ciliat, articularibusque medetur morbis.» Ezen 
forrás most is létezik (Na tenu kernicza), T ognio értesülése szerint kénes
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és vasas, H unfal vy «égvényes savanyú víznek» tartjs, H ärdtl pedig — 
bizonyára mert Podhering mellett timsógyár volt, a hol hajdan a Muzsaly- 
ból hozott timkövet dolgozták fel — gyanakszik ezen vízre, hogy nem-e 
timsótartalmú savanyúvíz?! Chemiai alkatáról egyedül Túrőczy mond valót, 
«nec acidus, et purus praeterea ac illimes», hogy ha t. i. van benne víz; az 
legtöbbször azonban ki van száradva. A másik forrást L ehoczky említi elő
ször, szerinte ez vasas lenne (Kaszás-forrás, Bálint-forrás). A harmadikat 
(szentiniczi két forrás), a melyet levéltári adatok után * szintén ezen szerző 
említ, biztosan nem tudtam feltalálni. Létezik ugyan a Kamen hegy alatt, 
ennek keleti oldalán két közvetlen egymás fölött fakadó forrás, a melyeket 
gyógyczélokra használnak, de «szentiniczi forrás»-nak nem hallottam ezeket 
nevezni; a kettő közül csak a felsőt vizsgáltam meg chemiailag, mert ezt 
inkább használják.

14. Puszta-Kér epecz. Tognio szerint némely régibb irók itt ásvány
vizet emlegetnek. Crantz ugyan felsorolja a (fons) Koropetzensis-t, de ez 
bizonyára a Felső-Schönborn (más néven Felső-Kerepecz) melletti, vagy 
pedig az izsnyétei lesz, a mely közel esik Puszta-Kerepeczhez.

15. Rákos. L inzbauer hozza fel az itteni ásványvizet. A temető mel
letti árok partján van egy kútféle üreg, a melynek vizét kuruzslásra hasz
nálják, de a midőn ezt felkerestem (1888. jun. 9.), egészen kiapadva talál
tam. K itaibel aqua rákosiensis-e nem egyéb mint a ruszkóczi forrás.

16. Ruszkócz. «Munkácstól nem messzire, több erekből fakad egy víz, 
a mely vasrozsdát rak le, szaga olyan, mint a vassók gyönge oldatáé, íze is 
hasonló. Van benne szabad szénsav, szénsavas és sósavas szikéleg, csekély 
mennyiségű és szénsavas vasélecs.» Ezeket mondja K itaibel (ToGNio-nál), 
a melyekhez még hozzáteszi: «Prsecipitatum acidi carbonici totius e vol. gr. 
18'700 — IBs® gr.» Fel kell tenni, hogy azon forrásból fakadt ezen K itaibel 
megvizsgálta víz, a mely a Nyomás patak balpartján volt, de már sok óv óta 
be van temetve, mert a jelenleg gyógyczélokra használt jobbparti kút vize 
nem felel meg K itaibel elemzésének, több ilyféle forrás pedig nincsen 
Kuszkóezon.

17. Szent-Miklós. «A Holiczi vagy Holicski erdőben levő forrás, a 
mely Hadzsegűkának, vagy Szjata kerniczának neveztetik, úgy látszik vasat 
foglal magában.» (Tognio). L ehoczky szintén vasasnak, és az iványiihoz 
hasonlónak véli.

18. Závidfalva. Itt a szerzők hol konyhasós, hol savanyúvizet emle
getnek. En egyetlen forrást láttam itt, ez nem ásványvíz, a többiek közt

* A munkácsi uradalmi levéltárban őrzött liatárjárási okmányokbau, gazda
tiszti jelentésekben a beregmegyei ásványvizekre nézve igen sok érdekes adat, régi 
elemzés foglaltatik; kétségkívül kívánatos lenne, bogy ezek egész terjedelmükben 
közzé tétessenek.
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azonban — mert több is van ott — lehet, hogy van sós forrás i s ; savanyú- 
vízről azonban az odavalók közűi senki sem tud semmit.

II. A chemiai vizsgálat.
A vizsgálatra szánt vizet az árdánházi kivételével a szokásos vigyázat

tal mind magam merítettem. A chemiai vizsgálatot a következő módszerek 
szerint végeztem:

Az összes szilárd részek mennyiségét 100 cm3 víznek elpárologtatása 
és a maradék megmérése által határoztam meg. A csészében levő maradé
kot 5 cm8 vízben feloldván (lehetőleg), Vio normál ezüstnitrát-oldattal tit- 
ráltam meg benne — káliumchromáttal indikálván — a chlort*

100 cm3 vízben Vio normál sósavval főzés közben — cochenillel indi
kálván — titráltam meg a kötött széndioxydot. A lehűlt elegynek Clark 
módszere szerint határoztam meg a keménységét, a melyet egyszerűség 
végett csupán mésztől származónak számítottam.**

Végül 100 cm3 vízben határoztam meg a szabad és a. n. félig kötött 
széndioxydot Pettenkoffer szerint.

Az így nyert számok, ha nem is mondhatók teljesen szabatosaknak, 
mégis a hozzáértőnek teljesen elegendők arra, hogy belőlük a víz chemiai jel
legét megítélhesse. A hol ezeken kívül még minőségi vizsgálatra is volt szük
ség, azt az általánosan elfogadott módszerek szerint végeztem, és csupán azt 
kell megjegyeznem, hogy nem vettem számba a vas, kénsav stb. oly csekély 
mennyiségeit, a mennyi minden természetes vízben előfordul.

A vizsgálatok eredményét 1 1-re számítva a következő táblázatba fog
laltam össze:

A forrás lelőhelye és neve Megjegyzés
Szilárd
részek

összege
Cl

Kötött
c o 2 Ca

Szabad 
és f. k. 

C02

Ardánháza — 0,165 0,029 0,039 0,021 0,000

ßerezinka, Zdorova-Kernicza _
Vasat és ként 
nem tartal

maz
0,250 0,005 0,173 0.041 0,086

Berezinka, a « Város erdőn mel
letti forrás . . .  . . .

-

0,155 0,025 0,088 0.029 0,064

:;'s A kis m en ny iségű  viz  által leh ető leg  elkerü ltem  azon hibát, a m ely et ezen  
m ódszernél az ezüstclirom at oldókonysága okoz.

: ' Clark m ódszerének ezen m ódosítása által elkerü ltem  azon sokszor je len té 
ken y  hibát, a m elyet a szabad szénsav okoz.
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A forrás lelőhelye és neve Megjegyzés
Szilárd
részek
összege

Cl Kötött
C02 Ca

Szabad 
és f. k.

C02

Bukovinka, Nededa-Kernicza_ — 0,165 0,007 0,086 0,003
.

0,056

Bukovinka, Hózánova-Kernicza — 0,230 0,005 0,155 0,060 0,168

Klacsanó, Nefelejts. . .  . . .  . . . — 0,165 0,005 0,001 0,004 0,001

Klastromfalva, Burdankó  . . .
Ként és salét

romot nem 
tartalmaz

0,270 0,086 0,061 0,036 0,035

Lauka
Literenkint 

0,012 gr. vasat 
tartalmaz

0,120 0,025 0,037 0,035 0,121

Munkács, Rizsóka  . . .  . . . Nem kénes 0,176 0,005 0,029 0,009 0,086

Oroszvég, Szjata-K ernicza  ... Nem kénes és 
nem vasas 0,240 0,032 0,078 0,036 0,099

Podhering, B álin t-forrás . . . Nem vasas 0,175 0,017 0,049 0,044 0,059

Podhering, Szentiniczi-forrás_ _ « (( 0,100 0,003 0,069 0,011 0,048

Buszkócz . . .  . . .  . . . <1 (( 0,165 0,025 0,034 0,015 0,026

Szent-Miklós, Hadzsegüka « (( 0,150 0,007 0,057 0,017 0,033

Závidfalva . . .  . . .  __  . . . — ? 0,142 0,158 0,096 0,207

III. Hőmérsék-megfigyelések.
A hőfok meghatározására jénai normál üvegből készült hőmerőt hasz

náltam, a mely 2/io fokokra volt osztva, és a melynek hibái a fagyási és for- 
rási pont, továbbá a eső egyenetlenségeinek pontos meghatározása után gon
dosan számba vétettek. Nem minden elősorolt forrásnak hőfokát jegyeztem 
ide fel, mert régebbi meghatározásaimnál több különböző, nem ellenőrzött 
hőmérőt használtam, a nyert adatokat megbízhatlanságuk miatt nem tehe
tem közzé.

(286)



BEREGMEGYEI ÁSVÁNYVIZEK. 387

A megfigyelés A A
A forrás lelőhelye és neve levegő forrás

éve hónapja napja órája hőfoka hőfoka

Berezinka, Zdorova-Kernicza. - 1888 junius 9
'

d. e. 9 18,0 12,3

Berezinka, a « Város erdő)) mel- 1888 (( « 11 « 9,4
letti fo rrá s . . .  . . .  . . .  . . .

Bukovinka, Nededa-Kernicza 1888 julius 29 d. u. 1 27,0 10,5

Bnkovinka, H ózánova le. . . . 1888 « (( déli 12 « 14,6

Klacsanó, Ne felejts . . .  . . . 1888 ■ 7 d. u. 3 ? 16,2

Lauka . . .  __ . . .  . . .  . . . 1888 május 5 ? ? 8,5

1887 szept. ? ? ? 14,0
Munkács, Rizsóka . . .  . . . 1888 nov. 3 ? 12,0 8,8

. 1889 junius 18 ? ? 14,4

1887 aug. 28 ? ? 14,4

Oroszvég, Szojata-K em icza . . .
1887
1888

junius
május

12
19

?
?

15.0
21.0

14.2
14.3

1889 febr. 17 ? —4,0 14,4

1887 szept. ? ? ? 14,0
1888 május 19 ? 28,0 8,3

Podhering, Bál int- forrás 1888 julius 29 d. u. 6 ? 11,8
1S88 szept. 5 d. e. 7 ? 12,0
1889 márcz. 31 d. e. 10 ? 7,2
1889 junius 28 d. e. 11 ? 10,8

Podhering, Hzentiniczi forrás, 
alsó . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

1888 szept. 16 d. u. 4 ? 12,6

Podhering, Hzentiniczi forrás, 1888 « « « 9 12,0
felső— ...  . . .  . . .  . . .

Ruszkócz... ... .................... . 1888 junius 9 d. u. 5 20,0 13,9

Szent-Miklós, H adzsegiíka ... 1888 «

L.

30 d. u. 5 20,0 9,3


