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Az emberiség és a víz története 
  Bibliai történetek utalnak a fürdés 

szokására. Zsuzsanna gyümölcsöskertjébe 

vitette kádját, ahol a vének kilesték őt. Dávid 

király is beleszeretett Uriah feleségébe, akit  

palotája teraszáról pillantott meg 

szintén fürdőzés közben. 

 Ötezer éves fürdőkultúráról tanúskodik az 

indiai Mohendzso-Daro, amelynek romjai közt 

folyó vízzel és csatornarendszerrel összekötött 

fürdőszobákat találtak. 

 



Európa jelentősebb fürdőkultúrái 

Görög fürdőkultúra – a kádfürdőzés kultusza 
 a fürdés főleg a nők mindennapi életében játszott szerepet 

 a test ápolása vagy csinosítása rendkívül fontos volt  

 Athenaeben egyaránt voltak közfürdők s magánfürdők 
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Római fürdőkultúra - Római fürdők 

 Balnae és 

Thermae 

 Apodyterium 

 Frigidarium 

 Tepidarium 

 Caldarium 

 Sudatio 

 Unctuaria 

 Palaistra 

 Hypocaustum 
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Arab és török fürdőkultúra - Hamam 

 A vízhiányra épülő fürdőkultúra 

 Vallási előírások 

 A Hamam 
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 Török hódoltság időszaka 
 A közel-keleti törökfürdők - A magyar törökfürdők 

 Hamam, Ilidzse, Kaplidzse 

 Ötvöződik a római és az arab fürdőkultúra a Kárpát-medencében 



A REND TÖRTÉNETE: 
• Az Irgalmasrend Spanyolországból ered. Alapítója Juán de Ciudad, aki beteg, 

fogyatékos és a társadalom peremére szorult embertársai gyógyítására, ápolására 

szegődött. E tevékenység halála után misszióként tovább élt, majd a pápa 

szerzetesrendként ismerte el. Istenes Szent János örökségének jegyében a Betegápoló 

Irgalmasrend ma a világban – így Magyarországon is – egészségügyi és szociális 

intézményeket működtet, és irgalmas szolgálattal segíti a rászorulókat. 

• A Rend alapítója: Istenes Szent János 

 

7 



A REND TÖRTÉNETE: 
• A rend legrégebbi intézménye a történelmi Magyarország területén a szepesváraljai 

kórház, amelyet 1650-ben alapítottak. Az évszázadok során újabb kórházak és 

gyógyszertárak létesültek Pozsonyban, Egerben, Temesváron, Pápán, Kismartonban, 

Nagyváradon, Zágrábban, Pécsett, Szakolcán, Vácott, Budán és Szatmárnémetiben. 

• Istenes Szent János örökségének jegyében a Betegápoló Irgalmasrend Magyarországon 

ma többféle egészségügyi és szociális intézményt működtet, és irgalmas szolgálattal 

segíti a rászorulókat. A legnagyobb a budai irgalmasrendi komplexum, amely létrejöttét 

Marczibányi István 1806-os Császárfürdő Alapítványának köszönheti. Az itt működő 

kórházat1950-ben államosították, és onnantól kezdve ORFI néven működött tovább. 
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A FÜRDŐ TÖRTÉNETE: 
• 1575-ben építette Buda egyik pasája. Története kalandos 

volt, végül teljesen leromlott állapotban, 2000-ben - 50 év 

után - visszakerült a Betegápoló Irgalmasrend birtokába.  

• Istennek hála egy komplett fejlesztési terv részeként mára 

már gyönyörűen felújításra került. 
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A FÜRDŐ TÖRTÉNETE: 
• A Császárfürdő helyén 1970-ben épített kórházépület szorosan 

közrefogja a török fürdőt. Furcsa látvány. A felújítás során a külső 

oldalfalakat eredeti állapotban meghagyták. A fürdő köré igen 

ötletesen, üvegtetős kerengőt építettek. A régi időket idéző 

megoldásokat kellemesen ötvöződnek a modernnel. 
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FEJLESZTÉSE során felmerült problémák: 

 
2006-2009. műemléki fürdők fejlesztési programja 

Felső Hévíz hidrogeológiai viszonyai 

Források és az Irgalmas forrás története  

A Malom tó és vezetékei 
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Szolgáltatások: 
• A törökfürdőben egy 

nagymedence (36°C) és négy, 

9-10 nm-es kismedence 

működik, melyek eltérő 

hőmérsékletűek (40, 32, 28 és 

22°C).  

• Egy komplex wellness részleg is 

a vendégek rendelkezésére áll 

jakuzzival (6 fő), két 

gőzkamrával (8-8 fő, 40 és 

50°C), finn szauna (10 fő) és 

infraszaunával (2 fő).  

• A hangulatos jégkészítő gép 

mellett két élmény-

masszázszuhanyt is 

kipróbálhatunk.  

• A büfébe közvetlenül is 

felsétálhatunk. A fürdőben 

fizetős masszázs-szolgáltatás is 

elérhető. 
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A fürdő üzemeltetési 

sajátosságai: 
• Irgalmas forrás 

sajátosságai 

• Antal kút vs. hideg 

vizes medence 

• Kavics ágy és drain 

rendszer 

• Malom tó – vezeték 

rendszer 

• HILD udvar 100 éves 

platán fák 
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ÉLETKÉPEK: 
 

• A KERENGŐ 
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ÉLETKÉPEK: 
 

• AZ IRGALMAS FORRÁS MEDENCÉJE 
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ÉLETKÉPEK: 
 

• A beékelődött múlt – HILD vs. VELI BEJ 
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ÉLETKÉPEK: 
 

• MÚLT és JELEN 
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Köszönöm figyelmüket! 

Hefelle-Kiss Ferenc 
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