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A H6vizi-t6 krllv 6ri{ia
egy orvos szem6vel

A budapesti rddi6ban hallottam egy beszdlget6st Dr.
Balogh Zoltin nyugalmazott f6orvossa1, ,,A H6vizi-t6
kdtviirlja egy orvos szemdvel" cimfi konyv6nek megjelendse alkalm6b6l. Szdrnomra ismert volt, a t6 kori.ili
mesterked6s, de nem tudtam, hogy mi az oka.
Dr. Balogh Zoltin megadta a v6laszt.
Tudvalev6 az amerikaiak U2 kdmrepiil6inek a sorsa,
melyek 21.000 m magassiigban,900 km/6ra sebess6ggel haladtak. Ezeket az oroszok rak6t6kkal le tudti{k
l6ni. Ene az amerikaiak megalkottiik az SM 71 Black
Bird nevfi k6mrepiil5t, mely 26,000 rn magassdgban
3,200 km/ 6ra sebessdggel reptilt. Ezt a magassdgot m6r
nem tudti{k el6mi az oroszok, de abban a magassdgban
a nyomdst csak a titan k6pes kibimi. (nem a nyorni{s

itt

1962-ben AprS Antal aliiirta, 6s Kdd6r J6nos j6vdhagyta a Timfold-aluminiumszerz6d6st a Szovjetuni6val. Ebb6l a szerz6d6sb5l Apr6 Antal kihagyta a tit6n
sorsdt, ezt nagylelkfien oda aidnd6kozta az oroszoknak.
Mi tobb, a timf'oldet el kellett szdllftani a 2-500 kilom6teue fekv5 Volgogradba, fizetni a sz611it6st, amely tov6bbi iszonyri teherkdnt jelentkezett. Ezek szerint 6000
tonna szdllitds6t lizetti.ik Volgogradig, az oroszok va16szfnrileg az egy tonna aluminium tombdk sz611itds6t viseltdk visszafeld. (Csoda-e hogy 6ppen Gyurcs6nynak a
birtokdba keriiltek timfold bdnyrik?!) Bauxitot biinydsznak, timfoldet nem. De Gyurcsiiny Ferenc biflokdban
vannak a timf'oldgy6rak( !).
Eddig a f6mtort6net, de n6zziik a viziigyet, ami m6g
enn6l is nagyobb katasztrdfi4hoz vezethetett volna. Amikor a H6vizi t6 m6g sdrtetlen vo1t, a karszt vizmagass6ga, az Adria vizszintj6hez k6pest 176 m6ter magasan
volt. Akkor 116 m6teres karsztviz-oszlop pr€selte be a
gy6gyvizet a t6ba, -5-50-600 litefi miisodpercenk6nt. Ennek eredm6nyek6nt, k6t nap alatt a t6 vize kicser6l5dott,

kell6 ossz-

6s nem tudott lehiilni. Amikor kipumpdltak 10 millidt'd

tattalmazza ezt az

tonna kristiily tiszta karszt vizet, melynek 6O sz6,zal6ka
ment a Dundba, a karszt vizoszlop lecsokkent 4 m6ter-

a 16nyeg, hauem a konnyiis€g 6s er6ss6g

hangja)

A Nyirdd korny6ki bauxit, timfold
oroszok tdsz€re strat6giailag fontos f-6met. Ciillemot
L6szl6 prof'esszor' 1949-1952 kozdtt kidolgozta a
technol6gi6t, a titdn oxidb6l f6m titdn el6611itds6t' 6s
1954-ben elkezdt6k 6piteni az izemel, mely arra lett
volna hivatva, hogy 5 milli6 tonna titdnoxidb6l 4 mi11i6
tonna f6m titdnt termeljen ki. A titdn akkori 6ra a londoni t6zscl6n kil6nk6nt 10 dolldr volt. Ez 40.000.000.000
do115rt tesz ki. Hatalmas kincs, ezdrt m6r drdemes beruhiizni, tehdt elkezdtek 6piteni egy reaktort' laborat6riumot, €s a hozzi taftoz6 iizernet' A tervek szerint
1955. december 31-6n kellett volna az iizemet dtadni.
Ebb6l nem lett semmi, mert hirtelen ledllitottrik az 6pit6st. Gillemot professzor 1957-ben megkapta a rndso-

dik Kossuth dij6t, A magyar nyersanyagb6l fdmtitdn
el6611itr{sdra.

Az otvenes 6vek e1ei6n, az oroszok m6g sehol sem
voltak a titdn el66llitds6nak technol6gidja terlilet6n,
ezdrt Gillemot prof'esszornak el kellett utaznia a Szovjetuni6ba, hogy ingyen, 6s b6rmentesen 6tadia, 6s betanitsa a m6dszer6t. 1958-ban az elh6ritiis megjelent'
orosz kamionokra felraktdk az eg6sz laborat6riumot,
6s minden mozdfthat6t, az osszes dokument6ci6val,6s

orosz katonai kis6rettel elszdllftottdk,,ismeretlen helyre". Valtljdban oda, ahova Gillemot professzornak el

kellett utaznia a Szovjetuni6ba, megtanitani, iitadni

a

technol6gidt. Gillemot professzor tanitv6nya, Mihara
Ferenc docens adott b5vebb tdj6koztatdst a dtan l6nye9116l, 6s a kdriilm6nYekr6l.

rneg, hanem haladt
Budapest f'e16. Ott mindossze mdr csak kdt mdteres volt

re.Ez a depresszi6s tolcsdr nem

611t

a tLilnyomiist biztosft6 karszt vizoszlop. Ekkor elSjottek

egy 6rii1t tervvel, hogy 32 centim6terrel csokkenteni kell
at6vizszintllt,6s akkor a kisebb nyomds eredmdnyek6nt
tovdbbra is ke116 melnyis6gf lesz a melegviz-hozam-Ez
nem miikiiclott, mert a fiird6z5k ldbai felkavartiik a fen6ktalajt. Ekkor azt tandcsoltiik, itogy rneg kell szivni a
melegvfz-forr6s krifter€t, de a beomlds vesz6lye miatt Dr.
Balogli ebbe nem egYezett bele.

Ekkor a t6t6l n6hdny kilomdterre ffrtak kutakat,
csiiviin szdnd6koztak elvezetni a gy6gyvizet' hogy
hozzi jathassanak a t6 alatt fekv6 tit6nhoz.
Az Orszdgos Tervhivatal elnoke Faluvdgi Lajos aka-

6s

ddlyoztaa tewet, ezdrt ldtrehoztdk 1987-ben aTewgazdasr{gi Bizotts6got, amely bizottsdg f'elettese lett a Faiuv6gi hivataldnak. A Tervgazdasdgi Bizottsdg elnoke
Medgyessy Pdter, a D209 tigynok lett. K6s6bb Gr6sz

K6roly miniszterelnokkel 6s p6rttitkdnal kieg6sziilt
a rabl6banda ,6s az iigyet az ipariigyi miniszter, is az
Aluminiumipari Troszt v ezltigazgat6 hatdskor6be utaltilk. 1987.jfinius v6gdn aldirt6k a}Jdvizi-t6, Budapest
gy6gyfbndsai,6s a k6z6p-dundnttili vizek haldlos it6letdt. Kapolyi Ldszl6 ipariigyi miniszter szem6lyesen, az
eg6szsdgtigyi miniszter helyettese, az Orsziigos viziigyi
hivatal elnokhelyettese,6s a Budapesti F6vdrosi Tandcs
elnokhelyettese li4tt6k el k6zjegyiikk el. Ez rttdbbi ezzel
lemondott a Budapesti gy6gyvizekr5l !

2011 kikeleti

szim

Medgyessy j6vdhagyta, de a
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kellett volna imi.

December 1-5-dre osszehivtdk az drtekezletet Budapestre, de m6r l4-6n meg6rkezett a mdsnapi 6rtekezlet szovege 6s hatiirozat! Dr. Balogh magiival vitt egy rnunkatiirsiit, 6s vele olvastatta 1'el a tiltakozi{sukat. Ekkor
magdb6l kikelve oclarohant D6sa Lajos az Aluminium
troszt einoke, elragadta a mikr.ofont,6s iivoltotte, hogy
a projektet azok ellenzik, akik nem irtenek hozzd,6s
ezt v6gre kell hajtani. Dr. Balogh Zoltinnak k6r lehet6s6ge volt. Vagy lemond,6s akkor tucatnyi ember kap
az iilliisdrt,6s aldiriak, vagy szembeibrdul a szovjet ha-

diipar ig6nyeivel. Sz6t k6rt, 6s megtirgadta az al,6ir6st.
Szerencs6re a viziigyesek is rne116 Slltak, is N6meth
Mikl6s, akr id6kozben niniszterelnok len, leiiilitotta az
eg6sz gyali{zatos tervet.

Ha megval6sult volna, akkor a Duna vize befblyt
volna az ivcivizbe az osszes szutyktival, nem lenn6nek gy6gyfiird6k Budapesten, 6s nem lenne a Hlvizi

t6. Rendszerviihdskor Dr. Balogh Zoltdn reumatol6gus
l6orvos az frjsdgokb6l drtesiilt r6la, hogy fegyelmi indnlt ellene, 6s kitiltoniik H6vizr5l. K6t 6vig pereskedett, megnyerte a pert, visszahelyezt6k az i{lldsdba, de
rn6r belefdradt a kiizdelembe. A kutati{si eredmdnye a
porckopiisr<il ott nyugszik a 1i6ki6ban.

I

Most a hamadik koteten dolgozik, melynek a f6
cime toviibbra is ugyanaz, alcime: ,,Vddirat". Ebben a
kotetben megirja, hogy ki mit teft Magyarorszdg 6rdekei ellen, dokumentumokat mell6kelve megnevezi n6v
szerint azokat. akik 1962 6s 1989 krjzott Magyarorszdg
kirabldsidban 16szt vettek.

Kapolyi Ldszl6 am61 is hires, hogy orosz kutat6kkal felf-ecleztek nagy mennyis6gfi szenet, iinnep6lyesen
nregnyitottdk a biinydt, arnelybe eISz6leg hordattak ndhiiny kamion szenet. Az els5 6s utols6 csille kigOrdiilt
a sz6nnel, az oloszok felvettdk a kutatiisr.rkdrt a birsds
jovedelmet. A sz6n meg sehol. Meddig kell v6rni, hogy
ezek a csavarg6 oroszok szolgdi bir6s.{gra keriiljenek?
Ma milliSrdosok, 6s biirt6n helyett b6rsonysz6ken iilnek. A klikk ma is egyiitt van,6s tovdbbra is az orszdg 6rdekei ellen tev6kenykednek, a sajdt zsebiik
javdra. Egyedtil dll6 orszdg vagyunk a vildgon, ilyen
nyiit rabl6st taliin rn6g az afrikai diktdtorok sem vittek
vigbe. Vajon mit sz6lna ehhez a rabliishoz a hdgai nem-
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zetkozi bir6sdg?

Dn Baloglt Zoltdn kidlldsdvttl nagy szolgdlatot tetl
a Neftrcetnek. Szivb1l kriszdniiik neki!
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