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Kivonat 

A vizsgált 60, 40-60 év közötti derékfájós egyén, egy 6 hetes tréningprogramon vett részt a 

Miskolc-tapolca-i barlangfürdőben. Le lehetett írni a résztvevők fizikai állapotát objektíven 

fizioterápiai és szomatometriai eljárásokkal, és szubjektív egészségét kérdőív segítségével. 

Ezen munka célja, saját eredmények értékelése és annak összehasonlítása más 

barlangterápiákkal a légzésfunkciós paraméterek alapján. Látható, hogy a barlangterápia 

képes pozitív változásokat kiváltani a klinikai állapotban olyan betegeknél, akiknek 

légzőszervi vagy mozgásszervi betegségük van.  

Abstract 

I studied the dates of 60, 40-60-year-old persons with spine problems, who have taken part in 

a 6-week training-program in the cavebath at Miskolc-tapolca. The dates are given by 

physiotherapeutical and somatometrical assessment methods, which are suitable to describe 

participants’ physical status objectively and the participants’ subjective health status 

numerically by valuation of a questionnaire. The aim of this work is to evaluate results of the 

own therapy and compare own results of the other cave therapies based on the respiratory 

functions. It is shown that a cave therapy cure is capable of including positive changes in the 

clinical condition of patients with chronic respiratory or musculoskeletal illnesses. 

Bevezetés 

Az ember és környezete közötti egyensúlyvesztés és a romló egészségi állapot közötti oki 

kapcsolat, napjainkra már egyértelművé vált és jellemző a természetes gyógymódok felé 

fordulás. Mindebben rész nyílik a barlangterápiának is. A gyógyhelyek számának bővítésére 

irányuló tevékenységek, nem jelentik panelek kidolgozását, miszerint legyen megmondható 

mely betegcsoport számára, mely a legoptimálisabb terápiás helyszín. (Horváth 1982) A 

jelenleg kevés számú hazai gyógyhely szpeleoterápiás lehetőségeit bemutató szakirodalom 

rendkívül sok vizsgálati anyaggal rendelkezik. (Fodor 1982) Az évtizedek óta élénk orvosi és 

klimatológiai tevékenységek több kérdést vetnek fel. Óriásiak az eltérések az egyes 

helyszíneken magvalósított kúrák konkrét szakmai tartalma között, míg a gyógy-eredmények, 

közöttük lényeges különbségeket nem tükröznek. Az objektív vizsgáló és bizonyító 

módszerek felkutatása és bevezetése folyamatosan szükséges. (Horváth 1992) 
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Vizsgálatom célja, igazolni a Miskolc-tapolcai Tavas-barlang klímaterének a légzésfunkciós 

paraméterekre gyakorolt kedvező hatását, s ezeket a változásokat hasonlítani más 

gyógybarlangokban kapott eredményekhez. 

Anyag és módszer 

A vizsgálati mintát olyan 40-60 évesek alkották, akiknek gerincpanaszai voltak. A vizsgálati 

és terápiás módszertan fizioterápiai és szomatometriai. A légzésfunkciós paraméterek közül 

mértem az erőltetett vitálkapacitást az első másodpercben (FEV1) és a csúcsáramlási 

sebességet (PEF) PIKO-1 spirométerrel. 2010. március-április és 2011. szeptember-október 

időpontokban két, egyenként 30 fős csoport számára tartottam víz alatti 6 hetes tréninget a 

Miskolc-tapolcai barlangfürdő klímaterében. 

Eredmények 

A tavaszi és őszi programok eredményeit együtt értékeltem. Kiinduláskor 60 fő FEV1 és PEF 

értékeit rögzítettem, ám mivel a tavaszi visszaméréskor 4 fő nem tudott többszöri kísérletre 

sem értékelhető eredményt produkálni, azoktól az adatoktól eltekintettem. Így a 

kiértékelésben 56 fő adatai szerepelnek. Az 1. számú táblázatban a két vizsgált változó 

kezdeti átlaga és szórása, a változás átlaga, az egymintás t-próba értéke és a kedvező változást 

mutató résztvevők száma látható.     

 

1. sz. táblázat 

 

 FEV1  

(l) 

PEF  

(l/perc) 

kezdet átlaga 2,43 333,03 

kezdet szórása 0,61 115,68 

változás átlaga -0,04 -12,71 

p-érték (p<0,005) 0,6066 1,1362 

pozitív változás 29 fő 26 fő 

 

Légzésfunkciós értékek és azok változásai (n=56) 

 

A kezdeti légzésfunkciós eredmények elég alacsonyak. A vizsgálatból az obstrukció jellege és 

mértéke nem állapítható meg. Ez, a vizsgálatnak nem is volt célja. Mindkét paraméter 

kedvezőtlen irányú változást mutat, de egyik sem szignifikáns mértékben. Sőt azt 



mondhatjuk, hogy a FEV1 érték változása elhanyagolható. A program hatásossága inkább 

látható a kedvező irányú változást produkáló egyének számát tekintve. A FEV1 több mint, a 

résztvevők felénél nőtt és a PEF is igen nagy számban.  

Tárgyalás 

Eredményeimet összehasonlítottam hazai szakirodalmi adatokkal. Az elemzéshez szükséges 

alapadatokat a 2. számú táblázatban foglaltam össze.   

 

2. sz. táblázat 

 

Helyszín 
Vizsg. 

éve 

Korcsop. 

(év) 

Minta 

(fő) 
Panaszok 

Kúraidő 

(hét) 
Terápia 

Miskolc-Tapolca 

(Juhász 2012) 

2010-

2011 
40-60 56 mozgásszervi 6 1 órás tréning 

Jósvafő 

(Madácsy et al. 1982) 

1981-

1982 
6-15 69 légzőszervi 2-3 4 órás tartózkodás 

Jósvafő 

(Adorján & Kelen 1982) 
1977- felnőtt 256 légzőszervi - tartózkodás 

Jósvafő 

(Kraszkó 1982) 
1982 33-49 112 légzőszervi 3 5-6 órás tartózkodás 

Tapolca 

(Somogyi 1975) 

1970-

1972 
45-60 53 légzőszervi - 2X2 órás tartózkodás 

Tapolca 

(Szilárd 1982) 

1978-

1981 
felnőtt 23 légzőszervi - tartózkodás 

Tapolca 

(Horváth 1989) 

1979-

1987 
31-75 43 légzőszervi 3 tartózkodás 

Ódorvár 

(Mucsi & Mucsi 1987) 
1985 17,5 - egészségesek 2 50 órás aktivitás 

Abaliget 

(Kövesi et al. 1982) 
- 44-50 24 légzőszervi 4 tartózkodás 

 

Az összehasonlításban szereplő saját és más hazai vizsgálatok alapadatai 

 

A gyógybarlangok közül kiemelten foglalkoztam a jósvafői Béke-barlang és a tapolcai Tavas-

barlang gyógyhatásvizsgálatainak eredményeivel. Ezeket azért is tartottam fontosnak 

kiemelni, mivel a hőmérsékleti index alapján minősítettek. Az előbbi hűvös, míg utóbbi 



komfort kategóriába van sorolva. A Béke- barlang Bradke-indexe 1,1-2. Hőmérséklete 9,5-

11°C közötti. A Tapolcai-tavasbarlang termálvize melegebben tartja a levegő hőmérsékletét, 

mint az egy hűvös barlangban tapasztalható. Az évi átlagos középhőmérséklet 18°C körül 

mozog, a maximuma eléri a 21°C-t, míg a téli minimum 16-17°C között változik. Bradke-

indexe 2,8-3,8 közötti. Vizének hőmérséklete 19-22°C. Miskolc-tapolca termálforrásának 

vízhőmérséklete ennél magasabb, a barlang hőmérsékletét is így jobban megemeli. A 

hőmérsékleti index alapján, besorolása nem lesz egyszerű. Vize kalcium-magnézium-

hidrokarbonátos, kis mértékben jódot, brómot, fluort és szabad szénsavat tartalmaz. A 

barlangi víz rádiumemenáció tartama 0,35 milli-mikro curie, a vízből feltörő gázokban a 

rádiumemenáció tartalom 1,4 milli-mikro curie. Így mint vize, mint levegője gyógyhatású. 

(Bársonyos 1982, Fodor 1975, Fodor 1981, Jakucs 1982, Madácsy et al. 1982, Somogyi 1975, 

Takács et al. 1982) Továbbá bevontam az elemzésbe az ódorvári Hajnóczy-barlangban 

végzett, egyik közölt kutatást, mivel a vizsgálatban a terápia aktivitás volt. Bár a barlang nem 

lett gyógybarlanggá minősítve. Valamint még egy hűvös gyógyhelyszín, az Abaligeti-

barlangról szóló egyik közléssel foglalkoztam. Ennek oka az volt, hogy az adatok 

részletessége, széles körű elemzést tett lehetővé. A bevont kutatások 25-40 ével korábbiak 

sajátomtól. Jóllehet ez sok, ám nem volt célom, hogy napjaink munkáiból merítsek. 

Igyekeztem minél részletesebb légzésfunkciós adatközlő kutatásokat keresni, melyek a 

választott gyógyhelyekről valók. A vizsgálati korcsoportokat tekintve szinte mindenhol 

felnőttek szerepeltek a vizsgálatokban. Csupán két vizsgálatban állt a minta 18 év alatti 

gyermekekből. Megállapítható, hogy saját munkám alanyainak életkora nem kiugró, bár a 15 

éves tágasság inkább jellemző. Vizsgálati mintám elemszáma jónak mondható. A jelentősen 

nagyobb létszámú kutatások több év retrospektív adatfeldolgozási eredményeit taglalják. A 

panaszokat tekintve jól látható, a gyógyhatásvizsgálatok szinte mindegyikében légzőszervi 

betegek szerepeltek. Kivételt az ódorvári és saját kutatásom képez. A szpeleoterápia 

célcsoportja ez a betegkör, és jól láthatóan ez az, amely a gyógyhatásvizsgálatokban is 

szerepel. Véleményem szerint a légzőszervi tünetekre gyakorolt kedvező gyógyhatás olyan 

egyértelműen adódott a hűvös és komfort barlangok esetében, hogy más betegségcsoport 

lehetőse nem is merült fel. Nem úgy azokon a helyeken és itt nem hazai példákra gondolok, 

ahol a barlangi klíma meleg. Érdemes lenne véleményem szerint mozgásszervi eseteket is 

bevonni a hazai kutatási munkákba, hiszen a panasszal élők száma nagy, itt is több éves 

gondozás ad valódi javulást, a magyar lakosság egyre nagyobb hányada él városokban és egy 

egyénnek természetesen, lehet egyszerre több szervrendszert érintő problémája is.  Ma azt 

mondhatjuk kontraindikáció lehet az olyan kóros légzőszervi állapotok előrehaladott 



stádiumai, melyekben már megjelentek maradandó légúti károsodások. (Ambrus 2010) A 

kúrák ideje leggyakrabban 3 hét. A gyerekekkel foglalkozó kutatásokban tűnik fel a 2 hét, 

mivel ezek táboros jelleggel szerveződtek. A kúraidő egy esetben volt 4 hetes. A leghosszabb 

időtartamú a saját terápiám volt. Vélhetően ez adódott abból is, hogy ez kizárólag ambulánsan 

zajlott, míg a többiben kórházi benntartózkodásokról volt szó. A terápiákat tekintve, a 

legáltalánosabb a barlangi tartózkodás, melynek ideje átlagosan 4-5 óra. Sok esetben sajnos, a 

közleményekből nem derült ki ez az adat pontosan. A tartózkodások többnyire egyszer 

megszakítottak. Az, egy átlagosan fél órás pihenést jelent, vagy esetleg egy délutáni 

folytatást. Egyes publikációkból az is kiderül, hogy a második rész, már nem fekvés, hanem 

esetleg ülve rádióhallgatás, vagy játék. Az ódorvári vizsgálat szintén egy kb. napi átlagos 4-5 

órás barlangi tartózkodás, de a gyerekek a járatokban járkáltak, vizsgálódtak, nézelődtek. 

Azaz egy nem túl megterhelő, de folyamatos fizikai aktivitást végeztek. Saját munkám 

terápiája víz alatti tréning. A Miskolc-tapolcai gyógyhely természeti adottságai egészen 

másak, mint az elemzett többi helyszíné, a kellemes termálvízzel kitöltött természetes járatok 

adta lehetőség miatt. Nyilvánvalóan adódik, hogy ebben a klímatérben is érdemes lenne 

csupán tartózkodásos terápia eredményeit megvizsgálni. Remélhetően erre a közeljövőben sor 

fog kerülni. A tréningem ideje azonban jelentősen kevesebb, mint a tartózkodásoké. Az 1 órás 

kezelés eredményességét érdemes úgy is értékelni, hogy ha a résztvevők ambulánsan 

szerepelnek és dolgozók, a terápiás idő nem lehet több óra. Azaz, élettani magyarázata van, 

hogy a ventilációfokozás miatt, rövidebb idő alatt is lehetséges hasonló gyógyhatás kifejtése. 

Nyugodt légzésnél egy légvételkor kb. 500ml a be-, illetve a kilélegzett levegő mennyisége. A 

légzőrendszeren belül azonban a gázcsere az alveolusokra korlátozódik, oda viszont a 

beáramló levegőnek csupán egy hányada jut el. A fennmaradó rész csak az anatómiai holttér, 

melynek térfogata kb. 150ml. A fekvő helyzetű pihenés során a nyugalmi légzésszám és az 

egy légvétel mennyisége is csökken, azzal arányosan, ahogy az egyén egyre ellazultabb lesz, 

illetve elalszik. Az anatómiai holttér térfogata azonban nem változik. Továbbá, e mellett még, 

az úgynevezett funkcionális holttérrel is számolnunk kell. Ez az a gázcserében részt nem vevő 

levegőmennyiség, amelyik a vérrel kevésbé ellátott, vagy összenyomott tüdőrészben van. 

Háton fekve, tehát a testhelyzet miatt további területek kiesésével számolhatunk. 

Nyugalomban a légzésmechanika javulása ugyan várható, valamint a tartózkodáshoz egy 

másik testhelyzetet választhatunk, a probléma megoldása azonban esetleges marad. A 

gyógybarlangok légúti megbetegedésekre való terápiás hatását számos gyógytényező adja. Itt 

kiemelem azokat, melyek egyértelműen a légúti szűkület (obstrukció) csökkenését képesek 

elérni. A barlangi levegő mikrobiológiai szempontból szinte steril. Por-, csíra- és 



allergénmentesség uralkodik, melyet a magas relatív nedvességtartalom támogat. Ez kizárja 

az ingerkeltést a légutakban és az újrafertőződést. A hőmérséklet 6-8°C, majdnem 100 %-os 

relatív nedvességtartalom mellett. Az esetlegesen bekerülő porszemcsékre így vízpára 

csapódik, melynek hatására leülepednek. Az abszolút nedvességtartalom nagyon alacsony. Ha 

a hideg levegő belélegzésre kerül, felmelegszik 37°C-ra. A felmelegedés által csökken a 

relatív nedvességtartalom kb. 20 %-ra. Páratelítettségéhez viszont vizet von el a szövetekből. 

Egy egyórás barlangban való tartózkodás esetén 22 ml víz vonódik ki a légutakból, s ez 

elegendő ahhoz, hogy a légutak megduzzadt nyálkahártyái dehidratizálódjanak. Az aeroszol 

gazdag magnézium és kalcium-ion tartalma gyulladáscsökkentő, spazmusoldó. A szén-dioxid 

magas koncentrációja fokozza a légzésmélységet. A negatív ionizáció fokozza a mucocyliáris 

aktivitást, s ezáltal a hörgők öntisztulását. (Kraszkó 1975)  

A barlangi aktivitások igen sokfélék lehetnek. Ennek a gyógyászatban alkalmazott módjai, 

gyakorlatanyaga, az intenzitás, szakember által igen jól megadható. Hazai gyakorlata a 

Szemlőhegyi-barlangban ismeretes. A beteganyagot légzőszervi diagnózissal bíró gyerekek 

alkotják, a tréning barlangi bejárás. A Miskolc-tapolcai helyszín tehát szinte kínálja magát, 

hogy a „száraz” barlangi tréning tapasztalatait hasznosítva, kidolgozásra és hasznosításra 

kerüljön egy „vízi” barlangi tréning. 

A 3. számú táblázatban az összehasonlításba bevont terápiáknak a légzésfunkciós vizsgálati 

eredményeit és az állóképességre és a klinikai tünetekre gyakorolt hatásait foglaltam össze.  

Jól látható, hogy a táblázat meglehetősen hiányos. Ez azzal magyarázható, hogy habár a 

vizsgálatok mindegyike vizsgálta a légzésfunkciós paraméterek közül a vitálkapacitást és a 

FEV1-t, nagy részük a Tiffeneau indexet és igen kevés az áramlási értékek valamelyikét, a 

PEF, vagy a MEF értéket is. Mégis, a szakirodalomban kevés a konkrét közölt adat. A 

vitálkapacitás mérése mindmáig a leggyakrabban vizsgált mutató. Fontos megjegyezni, hogy 

a vitálkapacitás alapvetően testalkati mutató és sorozatos mérésekor is csak óvatosan 

következtethetünk a légzőrendszer teljesítőképességére. (Frenkl 2004) Mivel vizsgálatomban 

csupán a FEV1 és a PEF értékeket mértem, azokat értékeltem az összehasonlítás során. A 

FEV1 átlagos változása kedvező irányú volt 4 vizsgálatban, közülük csupán az ódorvári volt 

szignifikáns. Amelyben, mint már arról esett szó, egészséges gyerekek napi 4-5 órás barlangi 

aktivitást végeztek 2 héten keresztül. Saját vizsgálatom eredményének változását jól tudtam 

hasonlítani az abaligeti vizsgálathoz és a viszonylag jól két jósvafőihez. Ezekből kiderül, 

hogy jellemzően a FEV1 csak igen kis mértékben változik hosszú tartózkodás hatására. Saját 

eredményem magyarázatát abban látom, hogy az egyik tréning tavasszal, a pollengazdag 

időszakban ért véget, így nem sikerült a tréning eredményességét reálisan kimutatni. 



Meglehet, a kutatások tervezésénél érdemes a légzésfunkciós értékek ilyenféle érzékenysége 

miatt, a pollencsúcsokat figyelembe venni.  

 

3. sz. táblázat 

 

Gyógyhely 
FEV1 átlagos 

változása 
Javulás 

Áramlás 

értékek 
Egyéb változás 

Miskolc-Tapolca 

(Juhász 2012) 

-0,036 

nem szign. 
51,8%  

állókép. 

klin. tün. 

Jósvafő 

(Madácsy et al. 1982) 

pozitív 

nem szign. 
 

MEF 

4 főnél szign. 

állókép. 

klin. tün. 

Jósvafő 

(Adorján & Kelen 1982) 

220ml 

átlagosan 
35,9%  klin. tün. 

Jósvafő 

(Kraszkó 1982) 
 56%  klin. tün. 

Tapolca 

(Somogyi 1975) 
 56,6%  klin. tün. 

Tapolca 

(Szilárd 1982) 
 69,5%  klin. tün. 

Tapolca 

(Horváth 1989) 
   

állókép. 

klin. tün. 

Ódorvár 

(Mucsi & Mucsi 1987) 

20%  

szign. 
 

PEF 

szign. 

állókép. 

klin. tün., lég.fu. 

Abaliget 

(Kövesi et al. 1982) 

0,17 

nem szign. 
 

PEF 

szign. 
klinikai tünetek 

 

Az összehasonlításban szereplő saját és más hazai vizsgálatok légzésfunkciós és egyéb 

paraméterek változásai 

 

A légzésfunkciós vizsgálat a légzőszervi betegek vizsgálatának elengedhetetlen része, a 

gyógyhatásokat is regisztrálhatják vele. Megállapítható azonban, hogy az orvosi szempontból 

igen körültekintő barlangi gyógyhatásvizsgálatokban, ezen paraméterek a várt eredményeket 

nem igazolták.  Erre mutat rá két szakirodalmi megjegyzés is. Egyik: „Még Horváthnak sem 

sikerült a jó klinikai gyógyeredményeket légzésfunkciós vizsgálatokkal alátámasztani” 

(Kraszkó 1982) és „A javulás légzésfunkciós mérésekkel nem mutatható ki.” (Bíró et al. kb.: 



1965/66) Utóbbi ugyan a magas, 50 feletti életkorral indokolja mindezt és a betegségek 

jellegéből adódó nagy számban jelen lévő tüdőtágulással. Ezért érdemes a légzésfunkció 

mellé további vizsgálati paramétereket keresni, mint például a klinikai tüneteket, vagy a 

szubjektív egészségérzetet. Ezek együtt már jól mutatják a változásokat, részben objektívek és 

mérhetőek, megerősítik a légzésfunkciós értékeket, igazolják a terápia eredményességét. Még 

akkor is, ha a szakirodalomban felmerül egy bizonyos ellentmondás a szubjektív panaszok 

csökkenése és a ventilációs vizsgálatok értékeinek változása között. (Kraszkó 1982) A 

légzőszervi betegek tüneti változása lehet a köhögés, a köpetürítés, a fulladásérzet, a 

táppénzes napok száma, az állapot gyógyszeres befolyásolásának hatékonyabbá válása, vagy 

ezen szerek esetleges elhagyása stb. Saját vizsgálataim tartalmaznak testmérési paramétereket 

(kerületi méretek, bőrredőméretek), állóképességi paramétereket (apnoe idő, járástávolság) és 

szubjektív paramétereket (fizikai és mentális egészségérzet) is.  

Az találtam, hogy az eredményességet, a javulást mutató betegek aránya szerint inkább közli 

az irodalom. E szerint, saját eredményeim jónak mondhatóak, hiszen a táblázatban látható, a 

legtöbb vizsgálat 50% feletti eredményességet adott. Az áramlási értékek változása csupán az 

ódorvári vizsgálatban adtak kedvező irányú és szignifikáns változást. Két másik irodalom 

közölt erre a paraméterre adatot, azok bár kedvező eredményűek, igen kis részben 

szignifikánsak. Saját méréseim nem igazolták a kedvező irányú változásokat, azonban nem 

voltak szignifikánsak.  

Minden elemzett vizsgálat megemlíti a tünetek kedvező irányú változásait. Mint már azt 

fentebb részleteztem is, az adott elváltozásnak megfelelően, ezek eltérőek a légzőszervi és 

mozgásszervi beteganyagban. Több helyen megemlített az állóképesség javulása. Ez a 

paraméter azonban csupán szubjektíven meghatározott az orvosi vizsgálatokban. Saját 

módszertanom lehetőséget nyújtott ennek a paraméternek az objektív rögzítésére. (Juhász 

2012) 

Következtetések 

A gyógyhatásúnak minősített hazai barlangi mikroklímák mindegyike képes előnyösen 

befolyásolni bizonyos idült légzési betegségeket, s azokat többnyire objektíven alá is 

támasztották. Saját eredményeim mozgásszervi beteganyaggal törekszik hasonló igazolásra, 

egy csodálatos karsztbarlangban. Napjaink városlakói, akik ízületi és/vagy légzési 

problémákkal élnek, szintén alkalmasak gyógyhatások igazolására. A kutatásokban a 

légzésfunkciós vizsgálatot érdemes kiegészíteni tünettani változások vizsgálatával. Szükség 

van a szubjektív adatokra is. A fizioterápia és szomatometriai vizsgálati és terápiás 

módszertan egy igen hasznos új színfolt a szpeleoterápia palettáján. 



Az összehasonlításban szereplő Abaligeti- és Béke-barlang nem támogatott terápiát nyújt, 

mivel a kórházi háttér a betegek állapotfelméréséhez, ellenőrzéséhez, ellátásához nincs 

biztosítva. A Tapolcai barlang-kórház helyzete eléggé rendezetlen, jelenleg privatizált 

intézményként üzemel. A munkámban nem említett másik két gyógyhely, Lillafüred (Szent-

István-barlang) és Budapest (Szemlőhegyi-barlang) is csupán lelkes osztályvezető 

főorvosainak és barlangászainak köszönheti a folyamatos terápiás fennmaradást. A 

finanszírozás valódi bevételt, hasznot nem jelent egyik helyen sem. (Ambrus 2010) Ezek a 

konkrét problémák rámutatnak a gyógybarlangok megőrzéséért és használatáért küzdő 

szakemberek áldozatos munkájára. Annak tudatában teszik tevékenységeiket, hogy tudják a 

gyógyhely nem csodaszer, de a komplex rehabilitáció szerves része. A változásokat nagy 

társadalmi összefogás hozhatná meg, melyhez remélem munkámmal, hozzá tudok járulni.       
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