
SZAKVÉLEMÉNY A BALATONFÜREDI KINCSTÁRI SZÉNSAVAS  
FORRÁSOK BALNEOLÓGIA! ÉRTÉKÉRŐL.

Irta: D a l m a d y  Z o l t á n  dr.

Balatonfüred határában a közelmúltban kincstári kutatómunkák 
három forrást tártak fel, melyek vizének származása, vegyi összetétele 
és fizikai tulajdonságai lényegesen különböznek a földfelszín közönséges 
vizeitől, vagy egyszerű kút- és forrásvizektől, miért is balneológiái bírá
lásuk helyénvaló. E feladatra felszólítva, E m s z t  K á l m á n  dr. 
m. kir. Földtani Intézet kémiai laboratóriuma 198/1932. iktató számot 
viselő analízise alapján a következőket mondhatom.

Orvosi ásványvíztani jellemzés.

Három kút, ú. m. a Tolnai-kút (I.) Polányi-kút (II.) és Vörös-kút 
(III.) vizéről van szó. A  közölt analízisek már felületes megtekintéséből 
is kitűnik az a behatóbb vizsgálatokkal még inkább megerősíthető meg
állapítás, hogy mind a három kút vize egy és ugyanazon ásványvíz
csoportba tartozik és úgy vegyi összetételükben, mint fizikai tulajdonsá
gaikban annyira megegyezők, hogy orvosgyakorlati szempontból — már 
amennyire ásványvizek hatását papírformából bírálni szabad — egymás
tól semmiben sem különböznek, egymás helyett, vagy elegyítve hasz
nálhatók.

Indokolható ez az állítás a következőkkel: az oldott szilárd alkatré
szek mennyisége: 1 =  1.9 1, 1 1  =  2.43, 1 1 1  =  2.48. Vagyis mind a három 
víz már vegyi alkatánál fogva kifejezetten ásványvíz, mert kg-ként 1 
grammnál nagyobb mennyiségben tartalmaz oldott alkatrészeket. A  tö
ménység lényegében valamennyinél ugyanaz, bár az I. kút vize valami
vel hígabb a másik kettőnél. Visszatükröződik ez a vizek fajsúlyában, 
fagyáspontcsökkenésében, ozmózis nyomásában, stb. A  hydrogénion- 
koncentráció, az elektromos vezetőképesség szintén csak olyan különb-
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ségeket mutatnak, minők az élettani hatás és az orvosi alkalmazás szem
pontjából nem jöhetnek számba.

Mind a három víz kifejezetten a földes savanyúvizek sorába tar
tozik. Kationjaik között a földes fémek (Ca és Mg), anionjaik közt a 
hidrokarbonát-ion van döntő túlsúlyban, amint ez az alábbi grafikonokon 
is visszatükröződik (i. ábra). A  kimutatható különbségek, hogy pl. az I. 
kút vizében az egyenérték %  -okát véve figyelembe, a Mg-ion vala
melyest felülmúlja a Ca-ion mennyiségét, míg a III. sz. kútnál a két 
érték egyező, az orvosgyakorlati alkalmazásban nem fognak különbséget 
tenni. Némileg figyelemreméltó a III. sz. kút vizének aránylag nagy 
viszonylagos kénsav-ion töménysége, mely csaknem kétszerese a két 
másik kútban megállapított értéknek és kifejezetten elárulja a víz rokon
ságát a balatonfüredi, arácsi, csopaki régen ismert vizekkel.

Ca- C a "  C a "

1. ábra. A lényeges oldott alkatrészek aránya az egyenérték °/o alapján.
Fig. 1. Verhältnis der wesentlichen gelösten Bestandteile auf Grund der Äquivalent ° / o = e .

Figyelemreméltó a vizeknek csaknem azonos (io.8°, 10 .40 és 
io.6°), az évszakos ingadozásoktól nyilván független és a fakadás helyé
nek évi átlagos középhőmérsékletének (10 .30 C) megfelelő tempera
túrája, mint annak bizonyítéka, hogy a felszíni változásokat már nem 
érző geológiai rétegekből fakadó vizekkel van dolgunk.

Balneotherápiai szempontból egyik leglényegesebb vonása a vizek
nek magas szénsavtartalmuk. A  szabad szénsavtartalmat súlyban és 
redukált térfogatban, valamint annak kiszámított értékét, hogy a szén
savtartalom tiszta víz hány atmoszférás nyomású telítésének felel meg a 
forrás hőmérsékletén, mutatja az alábbi táblázat.
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Az ásványvizek ma általánosan elfogadott rendszertana a szénsav
tartalom elbírálásában magasabb igényű, mint az általános fürdőügyi 
gyakorlat, mert szénsavas víznek csak az olyan forrásvizet ismeri el, 
mely literenként legalább i gramm szénsavat tartalmaz, dacára 
annak, hogy a fürdőorvosi gyakorlatban már 0.25 gramm CO2 tartalom 
is észrevehetően módosítja a fürdők hatását. A  balatonfüredi kincstári 
fúrások vizei a krenológia magas igényeinek is tökéletesen megfelelnek, 
mert szénsavtartalmuk messze meghaladja a határértéket és mint a II. 
táblázatból kitűnik, vetekszik a külföld legnevesebb szénsavas gyógy
forrásainak CO2 tartalmával is.

Ugyané táblázatból kitűnik az is, hogy e források vizeivel lényegi
leg azonos ásványvizek úgy itthon, mint a külföldön, világhírű fürdő
helyek és ásványvízüzemek központjai, fenntartói, táplálói lettek. 
Balneológiái szempontból külön említésre méltó e források bőséges víz
hozama: 76 percliter. Fürdőtani szempontból ez azért fontos, mert a 
berendezkedés szénsavas fürdők szolgáltatására csak ott helyénvaló, ahol 
nagy vízszükségletet is ki tud elégíteni a források hozama. Amint a 
szénsavas vizet a fürdők céljaira tárolni, vagy a forrás békéjét szívással 
zavarni kell, a víz összetétele, a fürdők minősége már nem megbízható, 
nem is szólva arról, hogy lelkiismeretlen kezekben nehezen felfedezhető 
visszaéléseknek tárt kaput nyit.

Orvos gyakorlati értékelés.

Egészségvédelmi és beteggyógyítási szempontból három irányban 
kell bírálnunk e vizeket.

1. Mint ivó-, illetve üdítővizet,
2. ivókúrákra alkalmazva,
3. fürdőkúrákra alkalmazva.
ad 1. Ivó - és üdítővíz. A  statisztikák szerint a legnagyobb elter^ 

jedtségre és forgalomra azok az ásványvizek tesznek szert, amelyek
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egyrészt mindennapi ital gyanánt szerepelhetnek és oly vidékeken, 
melyeken egészséges ivóvíz nincsen, a napi fogyasztásban pótolhat
ják az ivóvizet, mire baktérium-mentességüknél fogva valóban alkak 
masak; másrészt különleges diétetikai értékkel bírnak és így mint élve
zeti italok kerülnek fogyasztásra. Természetes, hogy csakis olyan vizek 
jöhetnek ily szempontokból szóba, melyek kifejezett gyógyszerhatással 
nem bírnak, kellemes ízűek, a szomjúságot csillapítják és bizonyos mel
lékhatásaikkal egyrészt élvezetet szereznek, másrészt a közérzetet kedve
zően módosítják.

Megállapítható, hogy a legnagyobb forgalmat — némely ásványvíz
forrásnál évenként több mint io millió litert — azok az ásványvizek érik 
el, amelyek összetétele lényegében hasonló a szóbanforgó vizekéhez. 
Az ásványvizek három csoportja jön itt szóba, melyeket mint közös 
vonás összefűz a jelentékeny szabad-szénsavtartalom. így az egyszerű 
savanyüvizek, földes savanyúvizek és a lúgos savanyúvizeknek az a 
része, amelyekben a chlór és szulfát-ion mennyisége eltörpül a hydro- 
carbonátion mennyisége mellett. Elég a következő középeurópai 
vizeket említenem: Apollinaris, Ems, Fachingen, Neunahr, Preblau, 
Rochitsch, Bilin, Giesshübl. A balatonfüredi ásványvizeket úgy vegyi 
összetételük, beleértve a magas szénsavtartalmat is, valamint baktérium- 
mentességük hivatottá teszik arra, hogy megfelelő üzemben, palackozot- 
tan mint üdítővíz és ivóvíz kerüljenek forgalomba. E  célra legalkalma
sabbnak látszik a Tolnai-kút vize, legcsekélyebb vas és igen csekély 
szulfát-ion tartalmánál fogva, bár a többi forrás vize, vagy elegyített 
vizük is kifogástalanul használható.

Meg kell említenünk, hogy a mai ízlés élvezeti, illetve üdítővizek 
dolgában nem elégszik meg a természetes kb. i atmoszférás partiális 
nyomásnak megfelelő szénsavtelítéssel, hanem sokkal magasabb, 3, sőt 
6 atmoszférás telítéseket kíván. Innen van, hogy az utolsó évtizedben 
a forrásvíz-vállalatok úgy itthon, mint különösen külföldön kénytele
nek természettől is erős szénsavas vizeik telítettségét még mestersége
sen is fokozni (Apollinaris, Giesshübl, Krondorf, Bilin, Moha, Kékkút 
stb.). A  balatonfüredi új vizek kifogástalanul alkalmasak arra, hogy 
szénsavtartalmuk mesterséges növelésével is forgalomba hozassanak. 
Vastartalmúk csekélysége előnyös abból a szempontból, hogy borral 
vagy gyümölcskivonattal elegyítve, azok színét nem törik meg és hogy 
a palackokban csapadékot nem raknak le. Előrelátható az is, hogy ki
fogástalan kezelést feltételezve, a palackozott víz idegenszerű szagot 
(jodoform-szag) nem fog kapni.
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ad 2. Alkalmazás ivókúrákra. Feltéve, hogy az új, vizekben vala
mely gyógytényező, mely a hivatalos elemzésekben kifejezésre nem 
jutott volna, nem szerepel, azt kell mondanunk, hogy e vizektől mind
azon gyógyhatásokat várhatjuk, amelyeket a hasonló összetételű, földes
meszes savanyúvizektől balneológiái tapasztalásaink és pharmako- 
logiai ismereteink szerint várhatunk.

A legközvetlenebbül jelentkező és legtisztábban mutatkozó hatás 
magának a víznek a hatása. A gyors felszívódás, melyet a szénsavtarta
lom biztosít, előreláthatóan azonos vízmennyiségeknél is gyorsabb ki
ürülésre vezet, mint közönséges víz esetében, amit a calcium diureti- 
kus hatása kétségtelenül elősegít. A  víz tehát alkalmas lesz úgynevezett 
átöblítő kúrákra a szervezet víz- és vele kapcsolatosan sóforgalmának és 
még tovább menve, az idegrendszerek egyensúlyának céltudatos befolyá
solására. Már e hatásoknál fogva is indokolttá válik alkalmazása a 
húgyutak idült hurutos bántalmaiban, vagy konkrementumai esetén, 
uretikus és arthritikus diathesís kezelésében, fogyasztókúrákban, vago- 
toniás tünetcsoportoknál, stb.

A  szervezet meleg belsejében rohamosan felszabaduló szabad szén
sav jelentékeny mennyisége alkalmassá teszi a víz felhasználását nyálka
hártyák öblítésére (száj, garat, orr, comjunktiva, genitáliák, vastagbél, 
stb.), mikor is a gyógyító hatáshoz egyrészt a felszabaduló szénsav me
chanikai nyálkaelválasztó hatása, másrészt nyálkahártyákat hyperaemi- 
záló hatása fog hozzájárulni. Ugyanezek a tényezők szerepelnek a gyo
mornyálkahártyán is. Bár a víz alkalikus volta (pH 6.4) némi savmeg
kötést jelent, a szabad szénsav mint a nyálkahártyát hyperaemizáló, 
a mirigyeket fokozott szekrécióra serkentő inger szerepel, tehát a gyo
mornyálkahártya szénsavas fürdője a tapadó nyálka mechanikai levá
lasztásával, továbbá a gyomortartalom konvekciós elkeverésével is hozzá
járulhat az emésztés megkönnyítéséhez. Nyilván innen ered az ilynemű 
vizek kiterjedt használata a rendesnél bőségesebb étkezések esetén.

Ami az egyes ionok hatását illeti, különösebb gyógyeredményeket a 
víz alkalmazásától gyógyszertani ismereteink alapján nem várhatunk. A 
balneológiái tapasztalás azonban azt mutatja, amint azt különösen akrato- 
thermák és meszes-földes hévizek hatásainak megfigyeléséből látjuk, hogy 
még ily híg, de jellegzetes calciumvegyületeket tartalmazó oldatok is 
olyan eredménnyel járnak, aminőt a calcium gyógyszeres adagolásában 
csak sokszorosan magasabb adagokkal érhetünk el. A  nátrium-ion abszolút 
és viszonylagos kis mennyisége a vizet a S c h a d e-féle osztályozás értel
mében kifejezetten antijonkotikus hatásúnak mutatja. A Na, K , Ca és Mg 
arányát a szóbanforgó vizekben a mellékelt tábla mutatja:
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Orvosi szempontból nem közömbös az sem, hogy a földes savanyú
vizekben minő a Ca és Mg-nak — melyek sok tekintetben ellentétes 
gyógyszertani hatásúak, — az egymáshoz való viszonya. Ebből a szem
pontból vizeink egymás közt is érdekes különbségeket mutatnak:

Ca/M g arány:

Balatonfüredi L kút (Tolnai).-. ... 0*9 Salvator ... ... . ------ ... -  1*7
Balatonfüredi II. kút (Poíányi) ... T2 Wildlingen ... — — — — 0*8
Balatonfüredi III. kút (Vörös)--- ... 1*0 Marienbad ..........     T4
Kékkút ... — ... ..................... . ... 3*1 Rohitsch .. .  —.......... ..  ... — - -  — 0‘3

Calcium-hatásokat tételezve fel, azt remélhetjük, hogy a rendszeres 
ivókúrák a vér Ca-tükrének átmeneti módosítása nélkül is hatással lesz
nek mindazon folyamatokra, amelyekben a protoplazma Na/Ca egyen
súlya mint döntő tényező szerepel (gyulladásos folyamatok, exszudációk, 
idegrendszerek egyensúlya, csontképződés, vitaminhatások stb.).

Előrelátható, hogy csak nagy vízmennyiségek fogyasztásával vég
zett ivókúrák lesznek kifejezett hatással a szervezet működésére. Ebből 
következik, hogy a szóbanforgó vizek kúraszerű használata kontra- 
indikált lesz minden olyan esetben, melyben nagyobb folyadékmennyisé
gek bekebelezése tilos és olyan esetekben is, amelyekben a felszabaduló 
szénsavnak gyomorfelfúvódást okozó hatása veszedelmeket vonhat 
maga után.

Amennyire megítélhető, a palackozottan forgalomba jutott víz épp 
olyan alkalmas lesz ivókúrák végzésére, mint a helyszínén fogyasztott, 
ezt a kérdést azonban csak hosszú tapasztalás és gondos orvosi észlelés 
tudja biztosan eldönteni.

ad 3. Alkalmazás fürdőkúrákra. A  szénsavas vizeket ősidők óta 
szokás fürdőkúrákra használni, de csak kevéssel múlt száz éve, hogy 
orvosi indikációikat, hatásmódjukat az exakt tudományosság eszközeivel 
kezdték tanulmányozni. Ennyi ideje, hogy gondos klinikai észlelések
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tudományos biztonsággal igazolták a helyesen alkalmazott szénsavas 
fürdőknek kedvező hatását a szív bizonyos betegségeire, mely megállapí
tással a csekély értékű népies tapasztalatból tudományos igazság lett, 
mely még akkor is megállja helyét, ha a hatásmód lényege még vita 
tárgya.

A szénsavas vízbe merülő test egészen más fizikai körülmények 
között és másféle ingerek hatásai alatt van, mint közönséges fürdőben. 
A  test felszínén keletkező buborékok módosítják fizikailag a fürdő ther- 
mikus hatásait s a bőrön át hatásos szénsavgáz a bőr vérkeringésének és 
hőérzésének közvetlen módosításával megváltoztatja a szervezet bioló
giai reakcióit a thermikus ingerekre. Lehet, hogy még ezenkívül is van
nak hatásos tényezők, így a C02-belégzés, a calcium-ionok szerepe, stb.

A balatonfüredi kincstári források ásványvizeinek elemzéséből meg
állapítható, hogy mindazon tulajdonságokkal bírnak, amelyeket a világ
szerte használt és elismert gyógyfürdők ásványvizeinél találunk. Minden 
alapunk meg van tehát annak feltételezésére, hogy ez ásványvizek, külön- 
külön vagy keverve, szénsavas fürdők készítésére alkalmasak lesznek.

Mint az i. táblázat mutatta, a nevezett források olyan szénsavtar
talmú vizet szolgáltatnak, mely megfelel az adott (io ° körüli) hőmérsék
leten 0.73— 0.81 atmoszféra nyomással telített szénsavas víznek. 
Ugyanilyen nagyságrendű telítettségi fokot találunk Marienbad, Fran- 
zensbad, Kissingen, Pyrmont, Homburg, Luhatschovitz, Nauheim, Soden, 
Vichy, Karlsbad stb. világhírű szénsavas vizeiben. Az ily telítettségű 
szénsavas víz a fürdőkben történő alkalmazás szempontjából erős szén
savas víznek tekinthető. A  szabad légkörben a CO2 parciális nyomása 
csak 0.03 atm. s így a szóbanforgó vizek a felszínen megjelenve a leg
nagyobb mértékben túltelített vizek gyanánt viselkednek, melyekből a 
szénsav pezsegve kiválik.

A  mesterséges szénsavas fürdők, minők minden szódavízgyártó*- 
géppel előállíthatok, rendesen sokkal nagyobb nyomással (2— 4 atm.) 
készülnek, vagyis a fürdőcélokra használt mesterséges szénsavas vizek 
épp úgy 2— 3-szor olyan erősek, mint a belső fogyasztásra készültek. De 
éppen úgy, amiként a közkeletű mesterséges szénsavas vizek nem pótol
hatják az orvosi gyakorlatban a természetes vizeket, azonképen különbség 
mutatkozik a természetes és mesterséges szénsavas fürdők között is. Bár 
vitán kívül áll, hogy különös gonddal mesterségesen is készíthetők a termé
szetes szénsavas fürdőkkel fizikailag és biológiailag azonosnak minősít
hető fürdők, mégis megállapítható, hogy az orvosi gyakorlatban a mes
terséges szénsavas fürdők sohasem tudták a természetesek gyógyhatásait 
utólérni.
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Éppen ezért különös orvosgyakorlati, sőt nemzetgazdasági jelentő
sége van, ha hazánkban értékes természetes szénsavas forrásokkal rendel
kezünk, melyek vízbősége oly nagy, hogy nagy fürdőüzem kifogástalan 
lebonyolítását is lehetővé teszi. A  balatonfüredi kincstári kutak előrelát
hatóan fokozható 76 percliteres hozama lehetővé teszi, hogy két- 
percenként egy nagyméretű fürdőkád vízzel megtöltessék s így a leg
nagyobb üzem ellátására is elegendő.

A szóbanforgó ásványvizek tehát feltétlenül alkalmasak array hogy 
mindazon gyógycélokra fürdökúrákban is felhasználtassanak, amelyekben 
tudásunk mai állása szerint a természetes szénsavas vizeket általában 
használni szokás. A legfőbb indikáció: a szív bizonyos betegségei. Szén
savas fürdőkben a szív munkáját és e munka időbeli eloszlását kimérten 
tudjuk szabályozni és ezzel a szív edzésének, erősítésének, a szívizom 
hypertrophiájának, a tartalék-erőgyűjtésnek kedvezőbb feltételeit tudjuk 
megadni. A  szénsavtartalom, a hőmérséklet, az időtartam, a gyakoriság 
változtatásával a szívre gyakorolt különböző hatások hosszú sorozata áll 
a hozzáértő orvos rendelkezésére. A beteg szív kímélésétől kezdve annak 
életveszélyes túlterheléséig minden fokozat megvan.

A szívbajok kezelésén kívül számos más betegségben is feltűnően 
kedvező, bár sok tekintetben dinamikai befolyásukban érthetetlen hatá
sokat észlelhetünk szénsavas fürdőktől. így elvitázhatatlan kiváló hatá
suk az arteriosus hypotoniák, a betegesen alacsony vérnyomás kezelésé
ben. A szénsavas fürdők általában kedvező hatásúnak látszanak mindenütt, 
ahol az izmok tónusát kívánjuk fokozni. így a tabes dorsalis, a periphe- 
riás bénulások kezelésében, az asthemiás konstitúció, a nagyfokú ki
merültség, rekonvalescentia, ideges eredésű hypodynamia stb. gyógyí
tásánál.

A forrásból fakadó szénsavas víz még nem gyógytényező. Azzá csak 
akkor válik, ha megfelelő berendezés megfelelő alkalmazását, megfelelő 
irányítás mellett lehetővé teszi. A  balatonfüredi kincstári források vize 
olyan víz, mely alkalmas arra, hogy hatalmas gyógyfürdő legértékesebb 
természetadta gyógytényezője, alapja, központja legyen, de értékes gyó
gyító hatásokat csak akkor fog kifejteni, csak akkor fog méltó alkalma
zást találni, ha kellő berendezésű gyógyintézetben kerül alkalmazásra.

Összefoglaló vélemény.

1. A balatonfüredi kincstári fúrások vizei azonos természetű, közös 
tulajdonságokkal bíró, egymással cserélten, vagy keverten használható 
vizek .
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2. Geológiai származásuk, vegyi összetételük, fokozottan üdítő és az 
emberi szervezet életműködését előmozdító hatásuk következtében a tör
vény betűi szerint is ásványvizek.

3. Rendszeres ivókúrákban úgy a forrásnál, mint házi használatban 
és kellő berendezésű fürdőintézet keretében fürdőkúrákban gyógyító hatá
súak s így a törvény betűi szerint is gyógyvizek.


