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Bányai János : Örömét fejezi ki, hogy a kétévi munkálatok eredményét 
^hallhatja, a közölt adatok óriási közgazdasági és tudományos jelentőségűek. 
Végre pontos elemzési adatokat kapunk a fontosabb ásványvíz előfordulá
sokról. Most már gondolhatunk a gyakorlati szempontból figyelembejöhető 
források hasznosíthatóságára is. Az elemzési adatok geokémiai szempont
ból is fontosak, ezek ugyanis utalnak az alaphegység felszínen nem látható 
kőzeteire is. Szükségesnek találja azt, hogy egyik-másik vizet részletesebben 
is megvizsgáljuk. így a balneológia által ritkaságnak tartott alkotórészekre 
nézve is tájékozódhatnánk. Ezeknek biokémiai jelentőségük igen fontos 
lehet. Fontosak a 20°-on felüli források. Ezek mindenütt az alaphegység 
törési vonalai mentén törnek elő. Most is kéri az Intézet Igazgatóságát, hogy 
a  Székelyföldön is nagy lelkesedéssel fogadott ásványvízkutatásokat ezután 
is meleg szeretettel karolja fel.

Sédi Károly: Felhívja az előadó figyelmét arra, hogy B o d n á r  deb
receni professzor is foglalkozik hasonló természetű vizsgálatokkal.

Pávai-Vajna Ferenc: A székely ásványvizek eredetét mélyrehatók) 
hegyszerkezeti mozgásokkal hozza összefüggésbe. Maga a vulkánizmus is 
csak a mélyrehatoló tektonikus vonalaknak köszöni létét: nem ok, csak 
okozat, tehát még ott, ahol tisztán vulkáni utóhatásokról beszélnek is, bajos 
elvitatni a tektonikus eredetet, mert hiszen, ahol egy 1 largita hosszában és 
szélességében törtek fel az eruptívumok, ott az azokat elindító hegyszerkezeti 
mozgások sem lehettek kicsinyek és sekélyek- Akár a vulkánizmussal, akár 
mélyrehatoló hegyszerkezeti mozgásokkal kapcsolatosak a székelyföldi 
ásványvízforrások, mind a kettő megengedi azt a feltevést, hogy a ma már 
hideg borvizek valamikor magasabb hőmérsékletűek voltak, aminthogy a 
maroshévízi források és B á n y a i  közlései szerint, némely más csíki for
rás ma is langyos. Nem valószínű, hogy ezeknek a forrásoknak a hőfoka 
lefelé kevesbednék, tehát indokolt megfelelő helyeken olyan mélyebb fúrá
soknak a megejtése, amelyek meleg, magasabb hőfokú szénsavas vizeknek, 
borvizeknek a feltárását célozzák. Nyilvánvaló, hogy a mesterségesen melegí
tett szénsavas vizeknél összehasonlíthatatlanul hatékonyabbak a természe
tesen meleg szénsavas vizek. Szeretné, ha a szívbetegeknek e zarándokhelyét 
Székelyországban csinálnák meg. B á n y a i  J á n o s  olyan régen dajkálja 
a székelyföldi borvizek ügyét, s C s a j á g h y  G á b o r  olyan mélyen tekin
tett már be a vizek vegyi összetételének boszorkánykonyhájába, hogy —- 
magáról tudja — ezen az úton nehéz már a megállás s az a jó, mert egyesült 
erővel hiszi, hogy hasznos szolgálatot tesznek Erdély őslakóinak: a széke
lyeknek !


