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ajdúszoboszló az ország legnagyobb fürdője, látogatott- 

sága évről évre rekordokat dönt, fejlődése a múlt század 

eleje óta töretlen. 

Hajdúszoboszló sokak számára elsősorban a kikapcsolódást, 

a felfrissülést jelenti, mai szóhasználattal: a wellness igazi pa- 

radicsoma. Ugyanakkor a feltörő víz már a kezdetektől fog- 

va a gyógyítást is szolgálta. A balneológusok – a termálvizek 

gyógyászati alkalmazásával foglalkozó orvosok – számára is jól 

csengő név Hajdúszoboszló. Nem csak a múltban, de a jelenben 

is számos szakorvos gyógyítja itt a betegeket magas színvonalon, 

ezzel a fürdőváros Hajdúszoboszló méltán kiemelt gyógyhely is. 

Máig szóló tanulságokat jelent a fürdő története, s biztató 

a jövőjére nézve, hogy példamutatóan képesek a gyógyító és 

a rekreációs funkciókat egyaránt magas színvonalon nyújtani 

az ide érkezőknek. 

Remélem, hasznosnak találják ezt a könyvet azok, akik mé- 

lyebben szeretnék megismerni a fürdő történetét és az ott folyó 

gyógyító munkát. 

 
Prof. dr. Géher Pál 

a 125 éves Magyar Balneológiai 

Egyesület elnöke 
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Bevezetés  

Ö 

 

 
 
 
 

römmel tölt el minket, hogy – a budapesti Reumatológiai 

és Fizioterápiás Tanszék tanszékvezetőjeként 18 évig 

működött, illetve a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő orvos-igazgatói 

posztját 18 éven át betöltött – szakemberekként összeállíthat- 

tuk a SpringMed Kiadó soron következő balneológiai kötetét 

a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő iránt érdeklődő olvasók számára. 

Reményeink szerint, akár először érkezik valaki Magyar- 

ország legnagyobb gyógyfürdőjébe, akár visszatérő vendég, 

találni fog ebben a kis kötetben érdekes történeti adatokat, 

eligazítást a Hungarospa szolgáltatásairól és hiteles tudnivalókat 

valamennyi elérhető kezelésről. Sok, eddig megjelent könyvvel 

szemben, igyekeztünk egyszerű, s így minden érdeklődő számá- 

ra megérthető nyelven közölni az ismereteket. Nyilvánvalóan 

így is maradnak megválaszolatlan kérdések. 

E helyütt is kiemelendő, hogy a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő 

21. századi fejlettségű lehetőségeit egyaránt ki tudják használ- 

ni a kikapcsolódni, üdülni, feltöltődni vágyók és a betegségeik 

okozta panaszok miatt ide érkezők is. Csak világosan tudniuk 

kell szándékaikat, és azoknak megfelelően kell igénybe venni 

a szolgáltatásokat. Ezek közül sok van, amit a rendelkezésre álló 

orvoscsapat mindig kész szakszerűen, egyénre szabottan megha- 

tározni, tanácsolni, előírni. A Gyógyfürdő személyi állománya, 

összes dolgozója a maga helyén miden tekintetben igyekszik 

az ide érkezőknek a legjobbat nyújtani. 
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A kötet létrehozásáért az anyagi áldozatot a Hungarospa Zrt. 

hozta meg, amiért köszönet illeti meg. Köszönetet mondunk 

még Bender Tamás professzornak az elektroterápia fejezet 

összeállításához nyújtott tanácsaiért. 

 
2016 áprilisában 

 

 
 

Dr. Gömör Béla 

egyetemi tanár 

Dr. Oláh Mihály 

igazgató főorvos 
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1925-ben feltárt bőséges termálvíz azért bírt különleges 

jelentőséggel, mert amikor Magyarország az I. világ- 

háború végén 282 900 négyzetkilométeres területének a két- 

harmadát elveszítette, az addigi 287 fürdőjéből még ennél is na- 

gyobb arányban „kerültek” fürdői a határon kívülre, ugyanis 

a nagy-magyarországi fürdőhelyeink java része Erdélyben és 

Felvidéken volt. A megmaradt harmadnyi országban továbbra 

is jelentősek voltak a magas szintű fővárosi fürdők, de vidéken 

csak Hévíz tudott komoly balneológiai jelentőségre szert tenni. 

Ezért volt hallatlan jelentőségű a 20-as évek derekán, hogy Haj- 

dúszoboszlón bőségesen feltörő, magas hőfokú vizet nyertek. 

A területen megkezdett fúrásoknak hangsúlyozottan a föld- 

gáz- és az ásványolaj-keresés volt a célja, hiszen országunk 1920- 

ig ezeket a kincseket szinte kizárólag Erdélyből nyerte. A meg- 

indított geofizikai kutatások az Eötvös-féle torziós ingával 

(-mérleggel) a Hortobágy térségében olyan mérési értékeket 

tapasztaltak, amelyek szerint a negyedkorú rétegek alatt föld- 

gázt és ásványolajat tartalmazó harmadkorú rétegeket való- 

színűsítettek. Már az 1918 és 1924 között lemélyített két fúrás 

közül az egyik, a Nagyhortobágy I. 1115,5 m-es mélységből 

gyengén gázos, sós, jódos, 50 °C-nál magasabb hőmérsékletű 

vizet nyert. Később Böckh Hugó és Böhm Ferenc telepítette 

Hajdúszoboszlón a torziós ingás mérésekkel kimutatott relatív 

geofizikai maximumra a Vérvölgy I. fúráspontot. 
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2. A gyógyfürdő kialakulása és története  

 

A munkafolyamat már 300 méternél tartott, amikor a kül- 

földre kerülő Böckh helyett Pávai Vajna Ferencre (1886–1964) 

ruházták át a fúrási munkálatok tervezését. Ő a fúrási aknák 

mérési adatából, a pleisztocén rétegek gyűrődését jelző dőlé- 

sekből jutott arra a következtetésre, hogy a korábban sejtett 

maximumtól 4-5 kilométerrel nyugatabbra, a Bánomkert dél- 

keleti oldalán, a várostól északkeletre kell kitűzni az újabb 

fúrás helyét. 1924. júliusában hírül is adták: „A magyar királyi 

Mélyfúrási Vállalat Hajdúszoboszló város határán belül gázkuta- 

tás céljából mélyfúrásokat fog eszközölni.” A fúrást Rapid típusú 

gőzüzemű berendezéssel végezték, mely 600 méter lefúrására 

volt alkalmas. A munkálatokat a nagyalföldi Magyar Királyi 

Bányászati Kutató Kirendeltség vezetője, Faller Gusztáv fő- 

mérnök irányította. 

A város vezetése már örvendezett a hírnek, hogy a 600 mé- 

ter mélységig lehatoló fúrás eredményeképpen már feltárható 

44 °C-os vizet és egy villanytelep működtetéséhez elegendő gázt 

találtak. Azonban 1925 júliusában a kicserélt fúróberendezéssel 

elkezdték a továbbfúrást. Október 23-án érték el a 1090,7 m-es 

mélységet, és mivel a lyuk erősen omlott, a fúrást beszüntették, 

és vizsgálatokat végeztek. 

Itt volt a szenzáció: 317 napos munka után, 1925. október 

26-án befejeződött a Hajdúszoboszló I. hévízkút feltárása, mely 

hónapok óta izgalomban tartotta a hajdúvárost. Faller főmér- 

nök mérése szerint a hozam 1600 l/perc 73 °C-os jódos és sós 

víz, valamint 7300 m³/nap gáz volt. 

A kútból kiömlő vizet eleinte árkokba, majd a Bánomkert 

és a város közötti vályogvető agyaggödrökön, kubikgödrökön 

és a libalegelőkön keresztül vezették el. Hamarosan a környék 
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gyan egy szoboszlói gyógyfürdőzőnek nem kell ezt pon- 

tosan tudni értelmezni, de mégis elöljáróban egy termi- 

nológiai kérdésről szólunk. Mindenki nyilván sokszor hallja, 

olvassa ezeket a kifejezéseket: fizioterápia, fizikoterápia. (Persze 

így, szépen magyarosan írva, de tudni illik, hogy ezek eredeti 

alakja: physiotherapia, physicotherapia). 

Fizikoterápia: minden gyógyító eljárás, mely természeti erő- 

forrásokat használ fel. A fizikoterápia 5 csoportját a szervezetbe 

bevitt energia természete szerint különíti el a tudomány. 
 

 

A fizikoterápia 5 csoportja 
 

● Elektroterápia, 

● fototerápia (különböző sugárzások), 

● termoterápia (bármilyen hőhatás), 

● hidroterápia (kezelés vízzel) és 

● mechanoterápia (fizikai energia felhasználása pl. tor- 

na, masszázs révén). 
 

 

Míg a fizioterápia alatt – ezeken túl – a gyógyvíz, a diéta, az in- 

halálás és klíma hatásai is érvényesülnek. Tehát a fizioterápia 

tágabb fogalom. A betegek az egészségügyi intézményekben 
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4. A hajdúszoboszlói gyógyfürdő kezelései  

 

igen sokszor találkozhatnak a „fiziko” rövidített kifejezéssel, 

melyen tehát azt a részt értik, ahol a felsorolt fizikai energi- 

ákkal végzik el a kezeléseket. De például Hajdúszoboszlón is 

az uralkodó tényező a gyógyfürdő! 

A Hajdúszoboszlóra érkező fürdőzőnek nem lebecsülendő 

problémája az anyagiak kérdése. Ebben a kötetben nem szerepel- 

hetnek pontos árak. Az aktuálisan érvényes árak mind megta- 

lálhatók a Hungarospa honlapján és papír alapú tájékoztatóiban. 

A hazai vendégeket erősen érinti, hogy milyen kezelésekhez 

milyen önrészt kell fizetniük az évek óta változatlan OEP-támo- 

gatás mellé. Természetesen ezek a relációk időnként váltakoz- 

nak, és így nyilvánvaló, hogy a könyv megírásának idejében 

érvényes viszonyok sem állandóak. A fürdők érdekeltek ab- 

ban, hogy több szolgáltatást adjanak el, de a betegek javulása 

is inkább várható többféle kezelés együttes alkalmazásakor. 

Ezért aktuálisan mindenféle kedvezmények, csomagok, akciók 

várják a Hajdúszoboszlóra érkezőket. Hozzátéve, hogy ismerve 

az országos árakat, szinte itt nyújtják a betegeknek a legnagyobb 

mérvű kedvezményeket. 

A hajdúszoboszlói fürdőbe igyekvőknek az illetékes szak- 

orvosok országszerte felírhatják a termálfürdőket, a szénsavas 

fürdőt, a súlyfürdőt, a vízsugármasszázst, a víz alatti gyógytor- 

nát, az orvosi masszázst és az elektroterápiás kezeléseket. De 

más lehetőség is van a biztosítói támogatás igénybe vételére! 

A fürdőhöz érkezőket több (jelen pillanatban hét) szakorvos 

fogadja rendelőikben, ahol a biztosítói igazoltság alapján sor- 

ra kerülhet az ingyenes szakorvosi vizsgálatra. Ezek során 

az egyénnek szakmailag és árban a legkedvezőbb, és egyben 

OEP-támogatást is biztosító kezeléseket írnak ki. 
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4. A hajdúszoboszlói gyógyfürdő kezelései 
 
 

Hőfok. A meleg vízben való tartózkodás során a bőr erei ki- 

tágulnak, a vérbőség fokozza a szövetek anyagcseréjét, foko- 

zódik a salakanyagok eltávolítása. A megfeszült (orvosilag 

spasztikusnak nevezett) izmok merevsége csökken. 
 

 
 

A víz kémiai hatásai 
 

A vízben oldott ásványi anyagok bizonyos mértékben hatással 

vannak a szervezetre. Ugyanis a bőrön át vagy a levegő útján 
 

 

Kinek melyik fürdőhely fog a legjobban megfelelni? 
 

Általában kissé eltúlzott a hit abban, hogy a kémiai ösz- 

szetétel egésze, vagy egyes elemei terápiásan döntő kü- 

lönbséget jelentenének. Ugyanakkor a betegek – vagy 

általánosságban az igénybe vevők – tapasztalatai szerint 

nagyok az egyéni különbségek. Hiszen van, aki esküszik 

az egyik fürdőhely vizére az ott észlelt kedvező hatás miatt, 

s ha elmegy kipróbálni egy másik gyógyhelyet, ott nem 

észlel jó hatásokat. Azonban egészen bizonyos, hogy eb- 

ben nem kizárólag a kémiai összetevőknek van szerepe. 

Az nyilvánvaló, hogy a víz meghatározó fizikai hatásai 

minden helyen ugyanúgy érvényesülnek. De vannak 

klimatikus és más lokális különbségek, nem beszélve 

a pszichés tényezőkről. Ezért aztán általában egy orvos 

nem is tudja megmondani, hogy kinek melyik fürdőhely 

fog a legjobban megfelelni. Pedig ezt várják tőle! 
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Gyógyvízkezelések 
 
 

– tehát a légző rendszer nyálkahártyáján át – felszívódva is 

bekerülhetnek a szervezetünkbe. 

A hazánkban található gyógyvizeket a bennük oldott ásvá- 

nyianyag-tartalom szerint csoportosítják: egyszerű termálvíz, 

szénsavas víz, alkáli-hidrogénkarbonátos, kalcium-magnézium- 

hidrogénkarbonátos, kloridos, szulfátos, vasas, kénes, jódos, bró- 
 

 

Vegyünk egy példát! 
 

Egy 50 éven felüli egyénnek hirtelen megfájdul az egyik 

térde, ami nagyon kellemetlen dolog, jelentősen zavarja 

a mindennapi életet. Orvosi vizsgálat, röntgenfelvétel se- 

gítségét is igénybe véve megállapítja, hogy porckopása és 

követkeményes artrózisa van. Ez persze fennállt a kialakult 

panasz előtti időben is! És különben is, nem megdöbben- 

tő a hír, hiszen ebben az életkorban már senkinek nem 

olyan épek az ízületei, mint huszonéves korában voltak. 

A beteg természetesen azt szeretné, hogy elmúljon a pa- 

nasza. Nos, az artrózisát, a betegségét fogjuk ez esetben 

kezelni? Nem mondható, hanem a feltehetőleg túlterhelés 

miatt kialakult tüneteit. Nagyon is lehetséges, hogy ez 

esetben erre nem is a fürdő a legjobb – mint ahogyan 

egyetlen hirtelen kialakult, heveny bajra sem. Ellenben, 

ha elmúlt a tünet, akkor a gyógyfürdőkezelés sok tekin- 

tetben hozzájárulhat az artrózisos állapot jobb funkciós 

helyzetéhez, s szinte képes megelőzni az újabb heveny 

jelenségeket. És körülbelül ugyanez áll fenn a hasonlóan 

gyakori gerincbántalmakra is. 
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