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A Balaton gyógykezelése 
A Dunántúl kellős közepén akár egy kisded tenger, úgy fekszik el a Balaton egy hosszú hegykoszorú ölében. 

A Bakony déli előterében, a kenesei magas partoktól a keszthelyi öbölig nyúlik el szabálytalan idomú 
medencéje, amelyet szépen kimunkált tájak öveznek: északon szőlős, gyümölcsös-ligetes hegyoldalak sora, 
délen pedig az enyhén hullámos somogyi dombság. Ma már majdnem végeszakadatlan üdülőhelyek sorozata az 
egész tópart , különösen a somogyi oldalon szinte egybefolyva követik egymást a fürdőtelepek. De mindez alig 
80—90 év munkája. A múlt század kilencvenes éveiben a déli Balaton-part még fátlan, kopár , mocsaras árterület 
volt. Azokon a nagyszerű homoktúrzásokon , amelyeken ma az európai hírű fürdőhelyek sorakoznak, vadon 
mezők , nádtorzsás legelők terültek el. Egyedül Füred számítot t üdülőhelynek, de itt is inkább kádban 
fürödtek , csak a múlt század legvégén kezdtek a vállalkozóbb kedvűek a tóba merészkedni. A déli part első két 
szállodája a siófoki Hul lám és a Sió 1893-ban nyílt meg, s a századforduló idején kezdett kiépülni Földvár, 
Lelle, Boglár és Fonyód . Rohamos fejlődésnek a két világháború között indult a déli part, de egy balatoni 
nyaralás költségeit ekkor is csupán a j obbmódú polgárság s a vezető tisztviselőréteg tudta előteremteni. A 
Balaton-mellék a felszabadulás után vált az ország leglátogatottabb üdülőterületévé. Az utóbbi három 
évtizedben különösen gyors ütemben fej lődött , s mind erőteljesebben kibontakozott közép-európai hatósu-
garú szerepköre. A magyar tenger ma több mint harminc országból fogad nyaranta vendégeket, látogatottságá-
nak mértéke immár túlhaladta befogadóképességét. 

H a országos gond napjainkban a környezetvédelem, akkor különösen kiemelkedő fontosságú a Balaton 
térségében, ahol feladataink nemzetközi jellegűek, az üdülővidék országhatárokon túlnyúló vonzásköréből 
következően. A környezetvédelem balatoni vonatkozásban elsősorban vízvédelmet jelent, hiszen a magyar 
tenger csak úgy maradhat milliókat fogadó üdülőterület, ha megőrzi egészséges tavi jellegét. Az ezt fenyegető 
veszélyekre, a tó életében bekövetkezett előnytelen változásokra az 1950-es évek végén megfigyelt „vízvirágzá-
sok" hívták fel erőteljesebben a hidrobiológus szakemberek figyelmét. A tóba egyre nagyobb mennyiségben 
bekerült növényi tápanyagok az algák, mosza tok elburjánzását idézték elő, s ez a folyamat oda vezetett, hogy 
például a Keszthelyi-öböl vízminősége halastavi szintűvé vált, szerves anyagokban rendkívül gazdaggá, 
piszkoszöld színűvé, fürdésre egyre kevésbé alkalmassá. A tó életviszonyaiban bekövetkezett előnytelen 
változásokra mutatot t a hínár gyors terjedése is. A tó némely részeinek fokozatos elmocsarasodására utalt a 
súlyom megjelenése, majd a még veszedelmesebb kolokánnak — ennek a tüskés levelű, kaktuszszerű 
vízinövénynek — fenyegető méretű elszaporodása. A tó északkeleti medencéjében valóságos kolokánmezök 
alakultak ki, amelyek helyenként még a csónakázást is akadályozták. Az 1970-es években terjedt el a 
legkártékonyabb kanadai átokhínár, különösen a somogyi oldal öbleiben, és ez a parti vizek szennyeződésének 
fokozódására hívta fel a figyelmet. A rendkívül megszaporodott kék és zöld algákon kívül mind több helyen 
figyelték meg a tó életviszonyainak tudományos vizsgálói, hogy a békalencse — ami 1960-ig még botanikai 
ritkaság volt a Balatonban — jó tenyészhelyre talált a kisebb öb lökben , elsősorban azokon a partszakaszokon, 
ahol tisztítatlan, vagy elégtelenül tisztított szennyvizek kerültek be a tóba. 

Ezek a káros jelenségek nagy nyomatékkal hívták fel a figyelmet a környezeti hatások fokozódó veszélyeire, 
vagyis arra, hogy mind nagyobb mennyiségben kerülnek a Balatonba olyan anyagok, amik a víz minőségének 
romlását idézik elő, s ezzel serkentik a növényzet szaporodását. A hidrobiológusok egybehangzó véleménye 
szerint a kedvezőtlen élettani változásokat egyrészt az üdülőhelyek közművesítésének elmaradott állapota 
idézte elő, másfelől pedig az, hogy a tóba ömlő vízfolyások egyre több szerves anyagot, műtrágyát és 
foszfortar talmú növényvédő szert hordtak be a környező mezőgazdasági területekről. Mindkét veszélyforrás 
megszüntetése érdekében az 1970-es évek közepén kezdődött meg erőteljesebben a védekezés: a Balaton 
gyógykezelése. 

Mindenekelőtt a foszfor tóba jutását kellett megakadályozni, a települések és üdülőhelyek szennyvizének 
tisztításával és visszafogásával. Tudni kell, hogy egy kilogramm foszfor 800 kiló alga termeléséhez elegendő, a 
vízinövényzet elburjánzásának tehát elsősorban ez a kémiai elem a fő oka. A tóparti településeken m ű k ö d ő 
szennyvíztisztí tók teljesítőképességének nagymérvű fokozása mellett így vált kiemelt feladattá a foszfortalaní-
tás. Az üdülőterületen üzembe helyezett foszfortalanító berendezéseknek köszönhetően a tó környékén 
termelődő szennyvizet ma már teljes tömegében tisztítják, de még ennek a tisztított szennyvíznek a 
kétharmadát is más vízgyűj tőbe vezetik át. A VII. ötéves tervidőszakban kétmilliárd forintot fordítanak a 
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Balaton környéki szennyvíztisztí tó rendszerek továbbépítésére. Csak az utóbbi három esztendőben 200 
kilométerrel bővült az üdülőtáj szennyvízcsatorna-hálózata, s ennek köszönhető , hogy míg 1982-ben az 
ivóvízhálózat hossza hatszor akkora volt, mint a szennyvízvezetékeké, ez az arány 1986-ban a kétszeresre 
csökkent. 

A tó vízminőségét veszélyeztető anyagoknak azonban csak egy része származik kommunális eredetű vagy 
ipari szennyléből, az üdülőterület csatornahálózatának kiépítetlenségéből. Emellett komolyan figyelmeztetők 
voltak azok a jelenségek, amelyek a mezőgazdasági eredetű ártalmak fokozódását mutat ták. A túlzott 
mennyiségben vagy nem megfelelő módon alkalmazott műtrágyák és mérgek (növényvédő és gyomir tó szerek) 
bemosódása nagymértékben növelte a tó környezeti veszélyeztetettségét. A Balaton 5370 négyzetkilométeres 
vízgyűjtőjén a mezőgazdaságilag művelt területnek mintegy 60%-a 12 fokosnál nagyobb lejtésű, vagyis ki van 
téve a talajeróziónak. A Balatonba jutó eróziós hordalék különböző műtrágyafélék — elsősorban nitrogén és 
foszfor —, valamint mérgező hatású növényvédő szerek maradványait tartalmazza és hozzájárul a tó 
szennyezéséhez, a vízinövényzet elburjánzásához. Halaszthatatlan feladattá vált tehát a Balaton egész 
vízgyűjtőjén a talajvédó s egyben vízvédelmi művelési módok általánossá tétele. Felül kellett vizsgálni a tó 
vízgyűjtő területén a műtrágyák felhasználási módjá t , az alkalmazott peszticidek mennyiségét és minőségét, 
valamint a méregraktárak állapotát. Az 1970-es években új szennyezöforrásként jelentkeztek a nagyüzemi 
állattenyésztő telepek, amelyekről — a számítások szerint — évi 600—900 ezer köbméternyi hígtrágya került a 
tó vízgyűjtőjébe. 

A mezőgazdaságban tehát szigorú követelmény lett a vegyszereknél a gondos és szakszerű kezelés, az 
ésszerű adagolás és a biztonsági rendszabályok betartása, az állattenyésztő telepeken pedig a vízvédelem 
technikai eszközeinek megteremtése. Mindezeken túl az egész vízgyűjtő területen szükséges a talajvédelmi 
feladatok elvégzése az erózió megakadályozása érdekében. Ma már egyre t öbb gazdaságban mélyműveléssel 
juttatják a földbe a műtrágyát, gyepesítéssel gátolják a talaj és a tápanyag lemosódását, csökkentik a nagy hatású 
vegyszerek mennyiségét és a permetezések számát, a tó közelében levő szőlőterületeken szigorú, környezetkí-
mélő technológiát alkalmaznak. Számottevő eredménynek kell tekinteni, hogy az állattartó telepek környezet-
szennyezésének megszüntetésére indított program sikeresen befejeződött . 

Közismert, hogy a Balatonra legfőbb veszélyt a Zala jelentette, amióta a fo lyót csatornázták, megszüntették 
a lecsapolt Kis-Balaton iszapvisszafogó szerepét. Ennek következtében a Zala hordalékai a Keszthelyi-öblöt 
már kezdték oly mértékben feltölteni, hogy fürdőtavi jellege veszélybe került . Ezért vált szükségessé a 
Kis-Balaton szűrőfunkciójának visszaállítása, egy tározórendszer kialakításával. E munkához Balatonhídvég-
nél kezdtek hozzá 1981-ben s a rendszer első lépcsője, egy 18 km2 felületi tározó 1985-re el is készült . Ez a Zalán 
érkező foszfor- és ni trogénszennyeződés hatvan százalékát visszatartja. A tározóban a víz lebegő hordaléka 
leülepszik, az oldott tápanyagok jó részét aztán magába építi a vízinövényzet . Ha a kis-balatoni védő 
rendszernek a második lépcsője is megépül, a Balaton teljesen megszabadul a Zala vízszennyezésétől. 

A tavat fenyegető, mezőgazdasági eredetű szennyezőanyagok számottevő része azonban a déli part kisebb 
vízfolyásaiból kerül be a tóba. A Somogyi-dombság eróziós hordalékát hozó patakok ni trogén- és 
foszfortar talmú anyagainak visszafogása érdekében tenát szükség van az egykori berkek — a Balaton 
lefűződött hajdani nagy öblei — védőszerepének visszaállítására is. Elsőként Marcali határában épült meg egy 
350 hektár kiterjedésű mesterséges tó, amely 12 millió köbméter víz befogadására, ülepítésére alkalmas. A 
következő három évtizedben még tíz hasonló, szűrőfeladatot teljesítő tározó épül meg a déli part vízgyűjtő 
területén. Létrehozásuknak azért van különös fontosságuk, mert a somogyi vízfolyások, ha összességükben 
jóval kevesebb hozamúak is, mint a Zala, viszonylag több műtrágya, növényvédő és rovarirtó szer bemosásával 
terhelik a tavat. Ha ezeket a szennyezóforrásokat nem szüntetjük meg, hiába hoztuk létre a déli part 
üdülőhelyein a legkorszerűbb szennyvíztisztí tókat, s hiába csatornáztuk a településeket. 

Az erózió, a növényi tápanyagokat tartalmazó talaj bemosódása nemcsak a vízminőséget rontja , hanem a tó 
feltöltődését is gyorsítja. Lóczy Lajos már a múlt század végén megállapította, hogy a Balaton életére a 
legnagyobb veszélyt a meder iszaplerakódása jelenti. Ö akkor azzal számolt, hogy a teljes feltöltődés — minden 
állóvíz végső sorsa — mintegy harmincezer év múlva fog bekövetkezni. Az utóbbi fél évszázadban azonban 
komoly aggodalmat keltő változások történtek a tó medrében. A tihanyi kutatóintézet felmérése szerint míg a 
századforduló idején a tófenék évi feltöltődése 0,8 milliméter volt, addig a hetvenes évek közepén már elérte az 
évi 2 millimétert. A feltöltődés meggyorsulását az okozta , hogy az erózió leküzdéséhez szükséges együttes 
mezőgazdasági és vízgazdálkodási Deavatkozás késett. A vízgyűjtő magasabb lejtőfokú területein nem 
megfelelő mértékű az erdősültség, s a tavat tápláló mintegy ötven vízfolyásnak a fele szabályozatlan mederben 
jut el a Balatonba. A feltöltődés ellen is megkezdődöt t azonban a küzdelem. A tó legveszélyeztetettebb 
szakaszán, a Keszthelyi-öbölben, az utóbbi három esztendő során két és fél millió köbméter lágy üledéket 
távolítottak el a kotrással a mederből . Itt is megállt a víz minőségének a romlása, a tó középső és keleti 
medencéjében pedig már egyenesen javulás tapasztalható az utóbbi évtized vízügyi beavatkozásainak 
következtében. Csupán a hatodik ötéves tervben 4 milliárd forintot fordí tot tak a tó vizének a javítására, s a 
jelenlegi tervidőszak végére a Balaton egész területén fokozatosan javulni fog a vízminőség. 

E folyamatot lassítja az üdülőforgalom igen nagymérvű növekedése. A fürdőzök temérdek nitrogént 
juttatnak be a tóba, hiszen egy-egy hétvégén 300—400 ezer — évente csaknem tizenötmillió — ember keresi fel 
az üdülőterületet , nagyobb részük a szabadstrandokat, amelyek szűkölködnek a legelemibb higiéniai 
felszereltségben is. Hozzávetőleges számítások szerint a fü rdőzők csupán a napolaj használata révén napi egy 
tonna zsiradékot juttatnak a tó vizébe. A zsúfoltság csökkentése egyik hatékony eszköze a vízminőség 
javításának, e célból rendelt el a kormány építési tilalmat 1987. végéig. Ez a rendelkezés kezdetben élénk vita 
tárgya volt, holot t a tó fennmaradása érdekében feltétlenül szükség volt rá. Hiszen a jelenlegi veszélyhelyzet is 
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sokban épp emiatt állt elő, hogy az 1963-ban kormányhatározat tá emelt Balaton környéki regionális rendezési 
tervet — Farkas T ibor nemzetközi nagydíjjal kitüntetett munkájá t —, majd az azon alapuló balatoni központ i 
fejlesztési programot nem mindenben haj tot ták végre. A tanácsok sok helyütt a két kormányhatározat tól eltérő 
intézkedéseket hoztak. Ezek következményeként nem kívánatos területfelhasználások jelentkeztek az üdülőte-
rületeken és az üdülőterületi védőövezetekben. Beépültek olyan területek is, amelyek a regionális tervben nem 
voltak kijelölve építésre. A nagyüzemileg nem hasznosítható külterületi földek felosztása és értékesítése olyan 
tervszerűtlen és mértéktelen parcellázást s építési tevékenységet eredményezett , amely nagymértékű károso-
dást okozot t , csökkentet te a Balaton-környék üdülési értékét. A most folyamatban levő víz- és környezetvé-
delmi munkálatok, valamint a túlterhelés csökkentése érdekében hozot t intézkedések hozzásegítenek ahhoz , 
hogy a tó vízminősége 1990-re ugyanolyan jó legyen, mint az 1960-as évek elején — a nagy halpusztulás előtt 
— volt. 

Ami a Balaton idegenforgalmi problémáit illeti, a legfőbb gondot az idény rövidsége jelenti. Az alig 
száznapos szezon tavaszi és őszi megnyújtását elsősorban a közeli termálvízkincs hasznosításától várhatjuk. A 
Balaton tudományos feltárása során — ami 1891-től 1913-ig tartott , s a magyar tengert és vidékét a Föld 
legtökéletesebben ismertetett területévé tette — Lóczy Lajos és Cholnoky Jenő többször érintette a hévíz 
előfordulási v iszonyok tisztázásának a kérdését is. Nagy jelentőségűnek tartották a termálvíz feltárását a tó 
partvidékén a Balaton üdülőértékének növelése érdekében, de nekik még nem volt lehetőségük arra, hogy e 
vonatkozású kutatásokat végezzenek a partvidék mélyrétegeiben. Csak az utóbbi évtizedekben, a széles körű 
olajkutatás révén t isztázódtak az ország jelentós részén a geotermikus energia feltárási lehetőségei, amikor a 
sűrűsödő hálózatú mélyfúrásokból vett kőzetminták segítségével a geológusok egyre inkább megismerték 
hazánk földjének mélyszerkezetét . Ezek a kutatások tisztázták a Balaton menti hévíz-előfordulási viszonyokat 
is. Kiderült, hogy a tó partvonalához legközelebb a Fonyódtól tíz kilométerre levó Táska térségben hozható fel 
nagy tömegű, magas hő fokú , gazdaságosan hasznosítható termálvíz. Az itteni mélymedencéből kitermelhető 
— négy kútból percenként 4000 liter 68—80 fokos — sós gyógyvíz bőségesen elegendő egy nagy 
befogadóképességű termálstrand létrehozására, amely a Balaton nyugati szakaszán lehetővé tenné a fürdőidény 
megnyújtását, a jelenleg alig három hónapig üzemelő idegenforgalmi és üdülólétesítmények teljesebb, 
gazdaságosabb kihasználását. A táskái ku tak hővizének idényhosszabbítás céljára való értékesítése azonban 
évtizedek óta várat magára, holott a kutak közelében minden lehetőség megvan egy sokmedencés termálfürdő 
létrehozására, s egy rövid útszakasz megépítésével a fonyódi Balaton-parthoz kötésére. A táskái termálstrand 
nemcsak tavasszal és ősszel adna fürdőzési lehetőséget a nyaralók százezreinek, de a főszezonban mentesítené 
Hévíz gyógytavát az időromlások alkalmával tapasztalható elözönléstől, ami a betegek rovására megy. 

A balatoni körzet jelenleg a hazai idegenforgalmi bevétel 35 százalékát adja. Legvonzóbb üdülőtájunknak 
igen jó a rangsorolása a nemzetközi vendégforgalmi piacon. N e m mi, hanem a hozzánk rendszeresen visszatérő 
külföldiek mondják , hogy Balaton csak egy van Európában. Páratlan és pótolhatatlan. A vízminőség védelme 
és a zsúfoltság enyhítése érdekében hozo t t intézkedések maradéktalan végrehajtásán múlik, hogy az is 
maradjon. 

Antalffy Gyula 

A keresdi Bethlen-kastély ajtódísze, 1651. 
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