
VITA A BARLANGTERÁPIÁRÓL

Május végén a Technika Házában az ország külön
böző részeiből összegyűltek mindazok a szakemberek 
(orvosok, meteorológusok, vegyészek, geológusok 
stb.), akik az elmúlt években hazai barlangokban a 
barlangklímával és annak egészségügyi vonatkozásai
val kapcsolatban kutatásokat végeztek.

Dr. Kirchknopf Márton, az Ózdi Kórház főorvosa 
ismertette a Béke-barlangban 1959—62. években foly
tatott kísérleteket. Az itt kezelt 166 beteg (köztük 75 
asztmás) nagy részénél igen jó eredményt értek el. 
A kúra hatásfokát rontotta az, hogy a betegeknek 
naponta a barlangból való visszatéréskor mintegy 15 
emeletnyi lépcsőn kellett felmászniok. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy a barlangi klíma nem képes az 
asztmát meggyógyítani, de az asztmás és idült hörg
hurutos betegre igen jó hatással van.

Dr. Urban Aladár, a Baranya megyei KÖJÁL fő
orvosa beszámolt az Abaligeti barlangban végzett 
mikroklíma vizsgálatokról. Viszonylag alacsony ra
dioaktivitást tapasztaltak, úgy hogy ez a sugárzás, 
mint biológiai tényező, elhanyagolható. Ő is ki
emelte a barlangi környezet ingerszegény voltát.

Dr. Szabó Pál Zoltán, a Dunántúli Tudományos 
Intézet igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy 
milyen veszélyekkel jár a barlangterápia-kérdéséneic 
vulgarizálása. Pl. egyes újságcikkek Pécsett arról 
számoltak be, hogy a barlangi levegő a szilikózist is 
gyógyítja.

Dr. Szabó Gyula, miskolci tanár-meteorológus, aki 
maga is asztmatikus bántalmakkal küszködött, éve
ken át rendszeresen vizsgálta a lillafüredi barlangok 
mikroklímáját, közben asztmája is elmúlt.

Dr. Bertalan Károly, a Magyar Állami Földtani 
Intézet főgeológusa felhívta a figyelmet arra, hogy 
Tapolcán ideális hely lenne barlangterápiai kísérle
tekre, mert ott a kórház éppen a barlang fölött helyez
kedik el.

Dr. Biró Zsigmond, a Miskolci KÖJÁL főorvosa 
javasolta, hogy gyűjtsék össze a barlangi klímavizs- 
gálatok és barlangterápiás kísérletek eddigi adatait, 
készítsenek erről egy beadványt a legfelsőbb tudo
mányos és egészségügyi szervek részére megfontolt 
javaslatokkal kiegészítve.

Dr. Kessler Hubert, a Vízgazdálkodási Tudomá
nyos Kutató Intézet csoportvezetője rámutatott arra, 
hogy e bizottságnak először a MTESZ-hez kellene 
fordulnia, mivel e szervnek a feladata, hogy ilyen tár
sadalmi kezdeményezést a kormány felé továbbítson.

Néhány további hozzászólás után a vita vezető, dr. 
Mérik József, az Országos Közegészségügyi Intézet 
osztályvezetője összegezte a vitában elhangzott javas
latokat. Meghatározták, melyek azok a legfontosabb 
mikroklímatológiai, valamint gyógyászati vizsgálatok, 
melyeket a közeljövőben egységes metodika szerint el

kell végezni. A barlangklíma egészségügyi vonatko
zásairól készítendő beadvány megszerkesztésére szíí- 
kebbkörű bizottságot hoztak létre.

Úgy véljük, ez az ülés mérföldkő volt a hazai bar
langterápia fejlesztése terén, és az elhangzott javasla
tokat rövidesen tettek követik.
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