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A vízzel való gyógykezelés évezredek óta ismert. A meleg víz mindig kellemes hatású volt. A XIX. században még a 
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A szerkesztőség felkérésére készült közlemény.

Ez a tanulmány a vizek gyógyító hatásával kíván foglal-

kozni. Nem kívánunk orvostörténeti értekezéssel szol-

gálni, de ezt a témát feltétlenül érdemes az idők során 

való változások fi gyelembevételével értékelni.

Az ember már az ősrégi időkben észrevette a víz jó 

és kellemes hatását. Nem tudhatta, hogy a vízben miért 

könnyebb a mozgás és azt sem, hogy az egyes fürdők 

hatása a vegyi összetételek miatt különböző. Később 

 kiderült, hogy az optimális jó érzetet a 28–34 °C kö-

zötti  vízhőmérséklet tudja biztosítani. Hamar kialakult 

a  tapasztalat, hogy a mozgásszervi panaszokra tüneti-

leg szinte mindig hasznos a meleg vizes fürdő, mert ha-

tására a spasztikus izomzat ellazul, a mozgás könnyebbé 

válik.

Olyan országokban, mint amilyen a történelmi Ma-

gyarország volt, ahol bőségesen álltak rendelkezésre a 

hévizek, az egykori orvosok a fürdőket széleskörűen al-

kalmazták. De messzemenően nemcsak a mozgásszervi 

bántalmak esetében, hanem szinte mindenféle panasz 

miatt, hiszen a gyógyítás eszközei igencsak szegénye-

sek  voltak még akkor. Különben is hálás feladat volt a 

fürdőhelyekre irányítani a betegeket (mármint azokat, 

akiknek erre anyagi lehetőségük volt), hiszen az olyan 

tényezők, mint a kellemes kezelések, a kedvező klima-
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tikus hatások, valamint a kikapcsolódás és pihenés, nem 

beszélve a társas szórakozásokról – biztosították a gyó-

gyulást vagy inkább a javulást.

Mielőtt a XIX. század vége felé először, majd egyre 

többször sikerült mélyfúrásokkal termálvizet a felszínre 

hozni, kizárólag olyan helyeken lehetett a fent említett 

balneoterápiát művelni, ahol a meleg víz spontán tört 

fel a mélyből.1 A magyar Alföldön, ahol kb. 1000 méter 

mélységben mindenütt 50 °C körüli víz található, elkép-

zelhetetlen a spontán feltörés, de például Budán, az el-

térő geológiai viszonyok révén, szerencsére már évezre-

dek óta felbugyogott a meleg víz. Más kérdés, hogy a 

mélyfúrással nyert vizeknek nincs ideje útközben le-

hűlni,  tehát általában melegebbek, mint a felszínre fel-

csordogálók. A feltörő vagy a fúrással nyert vizek kémiai 

összetétele egyértelműen következik azon földrétegek 

geológiai adottságaiból, amelyeken át a víz a felszínre 

jut. Ugyanis a vizek, mélyen a földfelszín alatt, külön-

böző kőzetekkel érintkeznek, és azokból alkotórészeket 

oldanak ki. Ezért fantasztikusan variábilis a különböző 

vizek kémiai összetétele. Mivel a vizekre vonatkozó té-

nyek többnyire változatlanul állnak fenn, az idevonat-

kozó ismeretek kielégítően tanulmányozhatók, a több 

mint fél évszázada megjelent vaskos kötetből [1].

A XIX. században, amelyet a kémia századának is ne-

veztek, mindenütt sorra analizálták a termálvizeket és 

igyekeztek a hatásokat a kémiai összetevőkre visszave-

zetni. Való igaz, hogy a különböző fürdők Magyaror-

szágon is másképpen hatnak és más mellékhatásokat 

okoznak az egyes egyéneknek, ami a kémiai és klimatikus 

hatások miatt állhat fenn. E helyen nem térünk ki a kü-

lönböző összetételű vizekre (Magyarországon a legtöbb 

alkálihidrogénkarbonátos), de érdemes megemlíteni a 

harkányi víz különlegességét. Than Károly kémikus 

nemzetközi hírnevet szerzett, amikor 1868-ban az 

MTA-ban bejelentette, hogy a harkányi víz elemzése so-

rán felfedezte az addig ismeretlen gázt, a karbonilszulfi -

dot. Ez adja az ottani víz jellegzetes illatát, s ebből sza-

badulhat fel az elemi kén. Kénes víznek az nevezhető, 

amelyben oxidálható kén van, az jóddal titrálható és li-

terenként eléri az 1 mg-ot. Az ilyen vízzel érintkező test-

be bejut a szabad kén és például enzimekbe jutva hasz-

nosul a szervezet számára. A régen ismert jó hatás 

biokémiai elemzésének eredménye is ismert [2], sőt 

friss adat szerint Alzheimer-kórban kedvező hatású [3].

Teljes mértékben megérthető, hogy az idők folya-

mán  a balneoterápia helyszíneit szinte misztikus han-

gulat lengte körül. A különböző vizeknek más és más 

az  illatuk, a színük. Hatásuk pedig pozitív kimenetelű 

anekdotikus történeteken, más szóval a kezelt szemé-

1  Erre a „szakaszosságra” kitűnő példa a harkányi helyzet. A több forrásból 

 bőven feltörő víz már századok óta szétfolyt, így el is mocsarasította a tájat. 

A vízhez már a törökök is építettek fürdőépületet. A jellemző kénes szag mi-

att Büdös-tónak nevezték a területet. 1866-ban, a kútfúrások hazai úttörője, 

Zsigmondy Vilmos irányításával több mint 34 méter mélyről felszínre hozták 

a 60 °C-nál melegebb vizet, és befogták a többi forrást is.

lyek  tapasztalatain alapult. Érthető, hogy a nagy be-

tegforgalom miatt, mindenütt és így hazánkban is, 

a gyógyfürdőhelyeken alakulhatott ki a legnagyobb or-

vosi tapasztalat a „reumás” betegek vizsgálatát illetően, 

és a betegség lefolyásának megismerésében. Ezt bizo-

nyítja, hogy az első magyar nyelvű reumatológia könyv 

a  pöstyéni Weisz Ede (1865–1938) tollából született 

meg  1904-ben [4]. S erre utal az is, hogy hazánkban 

a  reumatológiai betegek ellátásának centrumai ma is 

– amikor már messze nem csak a víz áll a terápia szolgá-

latában – a régi fürdőhelyeken találhatók (észak-budai 

fürdők, Hévíz, Harkány, Eger, illetve az újabb kori 

 Gyula). A kérdés másik oldala, hogy csak a hazai vonat-

kozásokat említve, az elmúlt évszázadban még bőséggel 

voltak olyan klinikusok (reumatológusok és belgyógyá-

szok), akik a magas szintű betegellátó munkájuk mellett 

avatott szakemberei maradtak a gyógyvíztudomány-

nak, mint például Moll Károly, Schulhof Ödön, Frank 

Miklós, de Chatel Andor, Mirgay Sándor, Richter 

 András, Bakos László.

Mindezen említett termálvizes hatások mellett egy-

szer csak kibontakozott a hidroterápia. Tulajdonképpen 

itt jut érvényre a víz legmódszeresebb felhasználása. 

 Korábbi elméleti ismeretek alapján, egymástól füg-

getlenül két németországi laikus – Priessnitz, illetve 

 Kneipp – kifejlesztette a hideg vizes kezelések rendsze-

rét  és gyakorlatát. Természetesen a meleg víz nélküli 

 helyeken alakították ki kezelési centrumukat. Fürdőket, 

lemosásokat, borogatásokat használtak, de gőzfürdők-

kel, mechanikus eljárásokkal, gyógyfüvekkel is kombi-

nálták eljárásaikat. A legjobb eredményeket a vegetatív 

idegrendszeri zavarok esetében érték el, de perifériás 

 keringésjavító hatásuk is vitathatatlan.

A kezelésekhez tehát nem volt szükség termálvízre. 

Érdekes módon hazánkban a II. világháború befejezé-

séig még virágzott a hidroterápiás intézetek működése 

(Budapesten 17 volt), de ezután rögvest megszűntek. 

Mostanában a wellnessmozgalom keretében néhány 

 metódust reaktiváltak.

A fogalmi és tartalmi zavarok kiküszöbölésére tehát 

le kell szögezni, hogy termálvíznek azt a természetben 

előforduló vizet nevezzük, amelynek hőmérséklete 

30 °C-nál magasabb. Megjegyzendő, hogy meleg vizet 

melegítéssel is elő lehet állítani, ami költséges. Viszont, 

lehet, hogy a nem termálvíz is ásványvíz, hiszen az 

 ásványvíz kritériuma: a természetben fordul elő, és 1 li-

terében 1000 mg-nál több oldott ásványi anyag van, 

vagy bizonyos biológiailag aktív anyagok egy megha-

tározott küszöbértéket meghaladó mennyiségben 

 fordulnak elő benne. Hogy a helyzet kellően bonyolult 

legyen, a „gyógyvíz” meghatározás adminisztratív fo-

galom, „az olyan ásványvizet, amelynek orvosi kísér-

letekkel bizonyított gyógyhatása van, és ezért hivatalos 

engedélyezést nyert – gyógyvíznek lehet nevezni”.

A vízben való tartózkodáskor – még ha az kémiai 

anyagokat csak kismértékben tartalmazó, közönséges 

víz is – mechanikai és hőhatások érvényesülnek. Termé-
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szetesen ezek akkor is fennállnak, ha a víz – akármilyen 

mennyiségben és minőségben –, kémiai elemekben is 

gazdag. Az archimedesi törvény alapján, a folyadékba 

me rülő test súlycsökkenése révén jön létre a felhajtó-

erő. Mással nem pótolható terápiás előnyként, a vízben 

 csökken a testsúly, könnyebb lesz a mozgás.

További mechanikai hatás a víznyomás, amely ér-

telemszerűen a mélyebbre merülő testrészekre vonat-

kozóan kifejezettebb. Ez például kedvező hatásként ér-

vényesül az alsó végtag disztális részeire, poszttraumás 

és  keringési zavar esetén alkalmazott medencefürdők 

esetében. A fürdőzőre érvényesülő hőhatás nyilván-

valóan lényegesen különbözik az indifferens hőmérsék-

letű víz (34–36 °C) mellett, illetve a hidegebb, illetve 

forróbb víz esetén.

Az orvosi gyógyítás szempontjából a tömegesen vég-

zendő kezelések esetében az a fontos, hogy az említett 

mechanikai és hőhatások érvényesülhessenek. Ezért a 

hévizekben szegény országokban – már régen és ma-

napság is – kénytelenek a víz felmelegítésével elérni azt 

a hőfokot, amely esetében a fürdetést és főleg a gyógy-

tornásztatást végre lehet hajtani. Tehát ilyen helyeken 

ugyanúgy tornászik a beteg a vízben, mint ahol ezt a 

természet adta vízben teheti, és minden vízhatás érvé-

nyesül, csak a kémiai hiányzik, mert nem balneote-

rápiáról van szó. Talán ezért mondhatta Belák Sándor 

(1886–1947), a kórtan egyetemi tanára – egyben Buda-

pesten a Rheuma- és Fürdőügyi Kutatóintézet létreho-

zója és vezetője –, hogy „A fürdőhatás elemzésénél az 

édesvizes fürdő hatásából kell kiindulni”, vagyis hogy a 

hatás elsősorban fi zikai.

A laikus vélekedéssel szemben fontos az orvosi meg-

határozottság, hogy az egy-két alkalommal vett fürdő, 

bár lehet kellemes, nem minősíthető terápiának. A für-

dőkezelés kedvező hatásai csak kúraszerű alkalmazás 

 esetén bontakozhatnak ki. Hiszen a szervezet általános 

válaszát jelző fürdőreakció általában csak a 4–8. napi 

 kezelés után jelentkezik. Rossz közérzet, fejfájás, nyug-

talanság, ritkábban tachycardia, hőemelkedés jelent-

kezhet. Amikor elemző vizsgálatokat folytattak, kiderült, 

hogy számos szerológiai eltérés is kialakul, jelezvén, 

hogy valójában a szervezet egészét éri a fürdőhatás.

A gyógyvizek belső használata

Ugyan belégzés útján is lehetséges, de sokkal jelentő-

sebb és gyakorlottabb beviteli út az ivókúrák. Haszná-

latuk szintén ősrégi tapasztalati ismereteken nyugszik. 

Ki ne hallott volna az ideális karlsbadi kúrákról? Ugyan-

akkor – ismét a kontraszt a múlt és jelen között – a mai 

modern gasztroenterológia, tehát az orvosok erősen 

mellőzik ezt a terápiafajtát. De nem úgy a laikusok! 

 Orvosi javallat nélkül nagy tömegek fogyasztják ma-

napság is a Ferenc József, Juventus, Mira, Salvus és más 

gyógyvizeket, emésztési panaszaik kordában tartására. 

Maga a bevitt folyadék hőmérséklete is jelentős hatással 

bír a perisztaltikára. Az alkalikus vizek közömbösítik a 

gyomorsavat. Jó néhány ivókúrára használt ásványvíz 

serkenti az epeképződést. –  S itt van még az ásványvíz-

ivás kérdése, amelyet ugyan általában nem orvosi javal-

latra fogyasztanak, de az utóbbi évtizedekben hazánk-

ban  a divathatás miatti elterjedtsége elképesztő adatokat 

mutat. Amíg 1979-ben 2 liter volt az egy főre eső évi 

fogyasztás, addig 2012-ben ez a szám 116 literre emel-

kedett. A nagymérvű fogyasztásnak már lehetnek orvosi 

vonatkozásai. Amíg például a nátriumot igen alacsony 

koncentrációban tartalmazó vizeket szinte hiába isszák 

kiszáradás ellen, addig a literenként 350 mg nátriumot 

tartalmazó víznek a rendszeres fogyasztása nyilván-

valóan hatással van a veseműködésre és a vérnyomásra.

Gyakorlati vonatkozások

A balneoterápia kivitelezési formái közül ősrégi a kád-

fürdő. Itt semmiféle mozgás nem lehetséges, de hő- és 

vegyi hatás maximálisan érvényesülhet. Nehéz mozgású, 

idős betegeknek sokszor ez az egyedüli balneoterápiás 

lehetőség. 10–15 kezelés, naponta vagy másodnapon-

kint elrendezve képez egy kúrát. A medencefürdőkben a 

lényeg a mozgáson van: = víz alatti gyógytorna. Ter-

mészetesen ennek szakszerű végzése csak gyógytornász 

irányítása révén lehetséges. Történhet egyéni torna for-

májában is, de mint a tornateremben sorra kerülő cso-

porttornánál is, víz alatti csoporttornánál is nagy je-

lentősége van az együttes gyakorlatozásnak. Vízben a 

torna kisebb izomerőt igényel. Így olyan károsodottak 

vagy időskorúak is el tudják végezni a gyakorlatokat, 

akik erre különben képtelenek lennének. Az eljárás nem 

lehet sikeres a kezelt személy aktivitása nélkül. Magyar-

országon különleges lehetőség adódik Hévízen, a tó-

fürdő formájában.

Mind a kád-, mind a medencefürdőt a beteg egyedi 

állapotától függően 20–40 percig írjuk elő. Vélemé-

nyünk szerint a diagnózisokhoz kötött indikációk nem 

annyira fontosak, mint a kontraindikációk betartása, 

amelyek természetesen elsősorban belgyógyászati jel-

legűek. Amikor az ellenjavallatokat nem veszik fi gye-

lembe, és a forró fürdőket hosszan tartóan használják, 

sajnos halálos komplikációk is adódhatnak.  Ezért alap-

vetően fontos a pontos orvosi előírás és a kezelősze-

mélyzet szerepe az utasítások betartásában.

Figyelemre méltó, hogy manapság is létezik adat a 

 vízzel történő gyógykezelés sikerességére. A széles kör-

ben elterjedt kórkép, a fi bromyalgia igen nehezen be-

folyásolható, de a friss metaanalízis adatai szerint bíz-

hatunk a víz hatásosságában [5].

A szénsavas fürdők természetes vagy mesterséges 

 szénsavgáztartalom révén használhatók. A literenként 

1000 mg-nál több szénsavat tartalmazó kádfürdőzés 

 során a kedvező biológiai hatást kifejtő szén-dioxid a 

 bőrön és a légutakon át jut a szervezetbe. Az értágulás 

elsősorban helyi, de refl exes úton a szív koszorús ereit 

is érinti.



1903ORVOSI HETILAP  2013  ■  154. évfolyam, 48. szám

ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY

Mofetta. A száraz szén-dioxid erőteljes értágító hatá-

sú. Empirikusan szintén több mint kétezer év óta ismert. 

Mátraderecskén, a súlyos alsó végtagi verőérszűkületesek 

számára modern kezelési körülményeket alakítottak ki.

Érdemes kihangsúlyozni, hogy a víz termikus, fi zikai 

és kémiai hatásait az újabb időkben egyre inkább nem-

csak önmagában igyekszünk hasznosítani, hanem úgy-

nevezett kombinált eljárásokkal. Vagyis amikor a pá-

ciensre nem önmagában csak a víz hat. Végezetül már 

ilyen a víz alatti gyógytorna is, amire utalás történt.

Igen elterjedt passzív kombinált kezelési mód a víz 

alatti zuhanymasszázs. A kezelőszemély a kádban fekvő 

beteg kijelölt testrészein a víz alatti kezelőfejjel végzi a 

masszázst. Mivel az idők kezdetén hazánkba az egykori 

NDK-ból importálták a gépeket, s azok gyártói neve 

Tangentor volt, a kezelés elnevezésére ez kitörölhetet-

lenné vált.

Hazai vonatkozású és különleges helyet foglal el 

a  kombinált eljárások között a súlyfürdő, hiszen ezt 

 Hévízen Moll Károly (1889–1982) találta fel, tehát egy 

igazi hungarikumról van szó. Moll Károly az ötvenes 

években a hévízi tóban kísérletezte ki a metódust. Mára 

feledésbe merült, hogy ezt ő kizárólag az ágyéki sza-

kasz  porckorongsérveinek megoldására alkalmazta [6]. 

Ugyanis a discus herniák műtéti megoldása hazánkban 

még csak ezen idő után kezdődött el. Moll Károly a hé-

vízi tóban végezte az általa kigondolt eljárását. Az első 

kezelésnél 10 kg súly került a derékövre, amelyet 25 

 kg-ig növelt, és az időtartam is hosszasabb volt a mainál. 

A  kezdeti 20 perces kezelési időt 1 órára is felemelte. 

Esetközlései szerint az addig meg nem oldható porc-

sérvek az esetek többségében visszahúzódtak. Manap-

ság már soha nem alkalmaznak ilyen nagy súlyokat. Mára 

az indikáció a nyaki és derékpanaszok csökkentésére 

 változott, a drasztikus paraméterek jelentős csökkenté-

sével, a húzás adta előnyök érvényesítésére. Nyaki keze-

lésnél elegendőnek tartják az önsúlyt, az ágyéki szakasz 

kezelésénél a derékra oldalanként 2–3 kg-ot függesz-

tenek fel. A kezelési idő fokozatos emelése 10 perctől 

maximálisan 20 percig tart. Eredményesen alkalmaz-

ható  kiegészítő eljárás a csípőkontraktúrák megoldásá-

ban is, a térd fölé helyezett súlyokkal. – Örvendetes, 

hogy hazánkban társszakma is foglalkozott a kérdés 

 biomechanikájával [7], és úttörő módon a hatásossá-

got dupla vak vizsgálattal igazolni lehetett [8]. Sajnos a 

súlyfürdős kezelés külföldön alig terjedt el.

Gyógyiszapkezelés. Fontos és hatékony gyógyfürdőel-

járás. A peloidoknak nevezett, a természetben előfor-

duló, fi nom szemcsézettségű anyagoknak nagy a vízkötő 

és hőtároló képességük. Önálló kötetek foglalkoznak 

osztályzásukkal, keletkezésükkel stb. E helyen csak gyó-

gyászati alkalmazásuk említésére van lehetőség. Hazánk-

ban leginkább a Szolnok megyei Kolopon kitermelt 

 iszapot használjuk fel, a hévízi és marosi mellett. Bár 

 elterjedt az egész test pakolásos kezelése is, a gyakorlat-

ban a részkezelések dominálnak. Amennyiben nincsen 

gyulladásos folyamat (ízületi, ideg, stb.), a bármilyen ok-

ból megfeszült, megkeményedett és így fájdalmas izom-

csoportok kezelésére szinte a leghatékonyabb módszer a 

42 °C-os gyógyiszap 20 percen át való pakolása. A spon-

dylitis ankylopoetica vagy a súlyos gerincbántalmak 

 miatti megfeszült fájdalmas hát-, derékizmok kezelésére 

a legkitűnőbb eljárás, de a végtagok nehezen gyógyuló 

poszttraumás állapotaiban is eredményesen használható. 

Ott is lehet alkalmazni, ahol nincsen termálvíz.

Általános megjegyzések

Igaz, hogy a legtöbb gyógyfürdőt leginkább mozgás-

szervi megbetegedések gyógyítására alkalmazzák, de a 

medicina egyéb ágaiban, pl. nőgyógyászatban, bőrgyó-

gyászatban, gasztroenterológiában is növekvő jelentő-

ségű a balneoterápia.

A hazai gyógyvízkincs felhasználását messzemenően 

nem a gyógyítási érdekek szabják meg. A gyógyturizmus 

prospektív kereskedelmi ágazat, amelyben a főszerepet a 

vizek nem orvosi alkalmazása adja. A wellness mára szé-

les körű divattá lett. Ez egyáltalán nem bírálandó, de sok 

esetben helyesebb lenne az orvosi megfontolásokat job-

ban érvényre juttatni a mindent uraló kereskedelmi ér-

dekek mellett.

Zárszóként – ismét csak az orvostörténeti vetületet 

felhasználva – érdemes megemlíteni, hogy Magyaror-

szágon olyan jelentős volt a balneológia, hogy a berlinit 

követően, hazánkban jött létre az európai kontinens má-

sodik balneológiai egyesülete. „A Magyar Szent Korona 

Országainak Balneologiai Egyesülete” 1891-ben tar-

totta első kongresszusát. S ami ma elképzelhetetlen 

 lenne, akkor egy nagy alapszakma képviselője, Tauffer 

Vilmos szülész-nőgyógyász professzor lett az egyesület 

első elnöke. S az, hogy ő hosszan tartóan elkötelezett 

híve maradt a balneológiának, azt bizonyítja, hogy 

 1931-ben, 80 éves korában tanulságos összegző vezér-

cikket írt az Orvosi Hetilapba [9]. 1905-től az elnöki 

székben két nagyhírű gyógyszertanász követte: Bókay 

Árpád, majd Vámossy Zoltán. Ekkora jelentősége volt a 

balneológiának akkortájt a hazai medicinában. Termé-

szetesnek kell vennünk, hogy ezek az idők elmúltak, de 

bizony közhaszon lenne, ha a balneológia és hidrote-

rápia jelentősége valamennyire ismét növekedne a ha-

zai  orvostudományban. Remélhetőleg ez a különszám 

és  a vízterápiákkal foglalkozó új összefoglaló könyv 

[10] is hozzá tud ehhez járulni.
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