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Conrad András, Sopron város fıorvosa Sopron környékének gyógyvizeit elemezte az 1772-ben 
megjelent munkájában, különös tekintettel a balfi gyógyforrásra. 

Stadler János Mihály Herkulesfürdıt ismertette egy alapos monográfiában, amely a víz 
kémiai összetételét is részletesen tárgyalta. A kötet 1776-ban jelent meg Bécsben. 

Heinrich Johann Crantz, a bécsi orvoskar neves vegyésztanára, megpróbálta a Habsburg 
monarchia valamennyi gyógyvizét ismertetni egyetlen monográfiában. Ez a kötete 1777-ben jelent 
meg bıvített kiadásban, amelyben felhasználta Marikovszky Márton Szatmár megyei orvosnak a 
vihnyei forrásról írt dolgozatát, valamint Staehling Józsefnek a nedves úton történı analízisrıl 
szóló 1772-es leírását. Staehling igyekezett pontosan leírni, hogy milyen változásokat hoznak létre a 
vizsgálatokhoz használt vegyszerek a különbözı összetételő vizek esetében. Munkájából kitőnik, 
hogy nagy tudású, helyesen gondolkodó szakember volt. Külön érdeme, hogy a késıbbi kutatásokat 
segítı módszertani kézikönyvet állított össze. Maga Crantz hivatkozik is rá, s megindokolja, hogy ı 
azért nem tér ki munkájában a gyógyvíz-vizsgálatok módszertani kérdéseire, mert „Staehling úr 
beiktató értekezésében az világosan és érthetıen elı van adva”. 

Crantz egyik tanítványa, Lucas Wagner, a késıbbi brassói orvos disszertációt írt Erdély 
gyógyvizeirıl, amely 1773-ban látott napvilágot, s amely szintén segítségül szolgált az 1777-es 
bécsi összefoglaló kötet elkészítéséhez. Wagner utalt arra, hogy Zágoni Gábor marosvásárhelyi 
orvos Herkulesfürdı, majd Zovány gyógyvizeit elemezte, de leírása nem jelent meg 
nyomtatásban. Crantz mőveibıl kitőnik, hogy ı nem csak mások kutatásainak összegzıje volt, 
hanem maga is végzett rendkívül gondos gyógyvíz-vizsgálatokat. Az analitikai munkájához 
használt reagensei ezek voltak: ólomcukor, lúg, higanynitrát, ezüstnitrát és arzénsav. 

A bécsi professzor összefoglaló munkájában külön is kitért Mátyus István kutatásaira, aki a 
’Diaetetica’ címő munkájában a gyógyvizek elemzésével és hasznával is foglalkozott, ezen 
túlmenıen Crantz kérésére a radnai gyógyvizekrıl is készített egy tanulmányt, de az akkoriban 
kéziratban maradt. 

Gömöry Istvánnak a dolgozata 1777-ben jelent meg, amelyben Veszprém megye egyik 
forrását, nevezetesen a bakonyszentlászlói Szent László-forrást elemezte tömör, nívós 
dolgozatában. A forrás vizének vizsgálatakor különbözı vegyszereket használt, köztük vérlúgsót, 
ólomcukrot és ólomnitrátot is. 

1778-ban, tehát a Crantz kötetét követı évben több gyógyvíz leírása is megjelent 
nyomatásban, talán a bécsi kötet hatására. Az egyik Benkı Sámuelé, aki az Abaúj megyei ránki 
savanyúvizet elemezte dolgozatában, a másik Hambach Sámuelé, aki a ruzsbachi forrásokat írta le, 
s adott javallatot annak orvosi alkalmazására. 

Lényegében Crantz mővébıl készült magyar nyelvő tömörítés az a munka, amelyet La 
Langue János állított össze 1783-ban, s amely megyénként mutatta be a gyógyforrásokat. 

Winterl József Jakab – aki Nagyszombatban volt a kémia elsı professzora – új módszert 
ismertetett az analitikai kémia mővelıi számára. Oesterreicher Manes József 1781-ben jelentette 
meg a több mint 300 oldalas orvosdoktori értekezését Budán, amelyben a budai gyógyvizeket 



elemezte Winterl úr módszere segítségével. Mőve elsı részében a winterli szisztéma részletes 
leírása szerepel, a második részben pedig a különbözı budai vizek, a melegforrások, kutak és más 
vizek vegyelemzését végzi el. Munkája függelékében néhány más település, köztük Sárisáp és 
Balatonfüred forrásainak elemzését mutatja be. Oesterreicher Manes József írta tehát 1781-ben az 
elsı komoly szakkönyvet a füredi gyógyforrásról, de errıl négy évvel korábban megjelent egy kis 
verses „dicshimnusz” is, mégpedig Fejér Antal jóvoltából. 

Oesterreicher szakkönyvében pontosan leírta, hogy mit is jelent a gyógyvizek modern 
szemlélető analitikai kémiai vizsgálata. Útmutatását többen is megfogadták, köztük Schönvisner 
István régész, aki egy kis munkájában – amely 1783-ban látott napvilágot Budán – ismét a sárisápi 
gyógyforrást elemezte, s konkrétan is utalt a nagyszombati vegyészek által kidolgozott módszerre, 
amelynek egyik követıje volt. Munkája azonban nem szakkönyv-jellegő, hanem inkább Fejéréhez 
hasonlatos, mert ez is verses formában számol be egy gyógyvíz gyógyító hatásáról. 

Winterl 1782-ben kutatta a Szabadka melletti Palicsi-tó vizének összetételét. Ennek kapcsán 
hívta fel a figyelmet a tó sótartalmának lehetséges hasznosítására és hamarosan létre is jött az elsı 
hazai szódagyár. Winterl tanítványa, Kitaibel Pál folytatta a neves mester analitikai kémiai 
vizsgálatait az 1800-as évek elejétıl kezdve megjelent dolgozataiban. 

A füredi gyógyvizet – Oesterreichert követıen – Rácz Sámuel is elemezte egy álnéven 
megjelent munkájában 1787-ben. A kis kötet szerzıje elsısorban a már különbözı helyen közölt 
ismeretek összegzésére vállalkozott, tovább népszerősítve ezt a gyógyvizet. 

Barbenius József 1792-ben Nagyszebenben adott közre egy munkát, amelyben Arapatak, 

Bodok, Sepsiszentgyörgy, Sugas, Málnás, Kovászna, Polyána gyógyvize elemzésének 
eredményét adta közre. 

Gömöry Dávid gyıri orvos a bodajki gyógyvízrıl írt az 1770-es években, de az analitikai 
kémia szempontjából is jelentıs leírása kéziratban maradt. Azonos nevő fiának, a pozsonyi 
orvosnak a szentgyörgyi kénes forrásról szóló leírása azonban 1793-ban megjelent Pozsonyban, 
amelynek nem minden részletével értett egyet Huszty Zakariás, akinek ugyanabban az évben jelent 
meg a vitairata. 

1794-ben Kolozsváron a Tudományegyetem elıdintézményében tanító Etienne András, a 
Luxemburgból Erdélybe érkezett és ott letelepedett professzor kétkötetes kémiai tankönyvében1 utal 
azokra az analitikai módszerekre, amelyek a vízanalitikai vizsgálatokhoz is használhatók.2 

Jósa István 1799-ben módszertani jellegő kötetet adott közre a gyógyvizek elemzésérıl, 
amelyben szólt a kémiai reagensekrıl és a színezékekrıl is. Szemléletmódja közel áll a Nyulas 
Ferenc által 1800-ban leírt módszertani útmutatóhoz.3 

A fentieken túlmenıen természetesen több útleíró is beszámolt a magyarországi 
gyógyforrásokról és azok orvosi alkalmazásáról, de e leírások többségében analitikai kémiai 

                                                 
1 Andreas Etienne: Elementa chymiae metallurgicae juxta novum Lavoisieriae systema concinnata et propriis 

confirmata. 1–2 tomi. Claudiopoli, 1794. 182, 228 p. 
A korai erdélyi kémiai tankönyvekrıl lásd bıvebben: Hints Miklós: A vegytani érdeklıdés kezdetei az erdélyi 

iskolákban. = Múzeumi Füzetek. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi és Matematikai Közleményei. 
Új sorozat 2 (1993) pp. 38–50. 

2 Lásd részletesebben Pataki Jenı munkájában az Orvos-Sebészi Tanintézetrıl és a XVIII. századi erdélyi egyetemi 
kezdeményezésekrıl szóló kutatásait (Pataki Jenı: Az erdélyi orvoslás kultúrtörténetébıl. Piliscsaba, 2004. MATI. 
411 p.) 

3 A fentiekben említett gyógyvíz-elemzések modern módszerekkel történı „ismétlését” adja: Straub János: Erdélyrészi 
gyógyvizek (ásványvizek) kémiai összetétele, különös tekintettel a ritkább alkatrészekre és ezek biokémiai 
jelentıségére. Bp., 1950. Magyar Állami földtani Intézet. 110 p. (A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve 39. 
köt. No. 1.) 



kitételeket nem találunk. Összegzésük elsısorban a balneológia-történészek és orvostörténészek 
érdeklıdési körébe tartozik. 

1800-ban Kolozsvárott jelenik meg az elsı valóban hézagpótlás szándékával szerkesztett 
munka, mely a számottevı magyar kémiai irodalom elsı fecskéje; írta Nyulas Ferenc, orvos. A 
munka a tartalom szerint három darabból áll, három címe is van, és a szerzı nem sértette volna meg 
az egységet, ha három egymástól független kötetben bocsátotta volna a közönség elébe. Az elsı 
darab címe: ’Az Erdély országi orvos vizeknek bontásáról közönségesen’. Ebben nincs egyéb, mint 
az ásványos víz analízisének az író észrevételei miatt kissé hosszúra, 174 oldalra nyúlt leírása. 30 
oldalra terjed az ajánlás és az elıbeszéd. A második darabban 248 oldalon értekezik a ’A’ Radna 
vidéki vasas borvizeknek bontásáról’, és 16 oldal az elıbeszéd. Már az elsı darabban kijelenti, hogy 
az erdélyországi orvosvizeket összességben nem vizsgálja meg, mert e munka az erejét felülmúlja, 
csak példát akar adni orvostársainak. A harmadik darabban a ’A’ Radna vidéki vasas borvizeknek 
orvosi erejérıl, hasznairól, és vélek élésnek módjáról’ ír 203 oldalon, s 8 oldalt foglal el az 
elıbeszéd. 

 
 


