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Bevezetés 

Vázlatos összefoglalásunkat a fürdőkultúra tantárgy tanulásának megkönnyítése érdekében készítettük. Az ókori 

kelet bemutatásánál a fürdőhelyek és források szakrális jellegével azért foglalkozunk, mert ezek a szerepek 

tovább öröklődnek az antik világ majd a középkor emberére. A rómaiak számára a fürdő a közösségi élet 

színtere. Természetesen a császári propaganda ezt a lehetőséget mindig kihasználta, de a provinciákban is 

létrehozta a közfürdők intézményét és ezzel a római életformát tette vonzóvá. Ez az érdeklődés a római 

életforma iránt a mai napig itt van velünk, Európaiakkal. 

Nem a középkorra néha okkal, de többnyire igaztalanul ráragasztott sötét jelző magyarázatát tartjuk fontosnak, 

hanem a X-XIV század közti megújulást. A nagy Európai járványok fürdő ellenes hatása mellett fontos azt is 

figyelembe vennünk, hogy a reneszánsz a gyógyulást segítő fürdők nélkül nehezen volna elképzelhető. Az 

iszlám fürdővilága is egykori római területen alakult ki és kétségtelen nagyon mély nyomokat hagyott 

kontinensünkön. Az uralkodói nyári rezidenciáktól a polgári jellegű szabadidő eltöltési lehetőséget biztosító 

fürdőkomplexumokig vezető utat néhány ismertebb fürdőváros történetén keresztül mutatjuk be. Ázsia világából 

Japán került rövid ismertetésre, tiszteletre méltó a testi és szellemi tisztaságra törekvés ebben a kultúrában. 

Főként azokat a folyamatokat igyekeztünk megrajzolni, amelyek a jelenkor fürdőintézményeit megalapozták. A 

fürdőkultúra fejlődését elsősorban művelődéstörténeti összefüggéseiben mutatjuk be, mivel ennek a területnek a 

változása követi legegyértelműbben az egyes korszakokban kialakuló életminőséget. A fürdőhely, ha sikeres 

volt mérettől függetlenül is mindig a kulturaközvetités intézménye volt. A fürdők világának ábrázolása a 

művészetben és az irodalomban, azért vált fontossá, mert ezek az írások adják a legpontosabb legplasztikusabb 

képét a fürdőélet szereplőinek. Az újkorban a festészet számára csupán ürügy a női szépség bemutatására. 

Milyen csalódást okozna Ingres képének bűvöletében egy török fürdő hölgykoszorúja. Természetesen, mint 

vendégcsalogató fontos az irodalom. 

A 19. század elején a fürdőreklám szinte ismeretlen dolog volt. Hazai fürdőhelyeink bemutatásánál néhány 

esetben körvonalazódnak a fejlesztési elképzelések. Egyes helyeken a gyógyturizmus jelenléte máshol a 

kulturturizmus vonzotta a vendégeket. Találtunk példát, a közösségi hagyományokat őrző Erdélyi fürdőkre. 

Parád korházi jellegűvé válik. Balatofüred életét hosszú időn keresztül a magyar reformellenzék jelenléte 

határozta meg. Siófokon a gyorsan kiépülő modern tömegközlekedés elősegíti a tömegturizmus létrejöttét. Más 

településeken a falusi világ nyugalmának megőrzését tűzték ki célul. A fürdőkben alakult egyesületek 

megszervezik a szabadidős programokat, bálokat, mint például Bórszéken de, előfordul, hogy egy 

fürdőegyesület részt vesz a törzsvendégi státus odaítélésében. Tulajdonképpen civil szervezetként alakult a 

Balaton Szövetség, amely összehangolta három megye fejlesztési elképzeléseit. 

Trianon után az ország elveszitette a Felvidék Erdély a délvidék patinás fürdőhelyeit. A megmaradt 

országterületen lassan megerősödnek a ma is közkedvelt fürdőhelyek, megnövekedett gazdasági jelentőségük. A 

hazai fürdőkultúra a harmincas évek végére elősegítette az ország népszerűsítését és ezen keresztül ezeknek az 

éveknek a diplomáciai sikereit. Az egyes fürdőhelyekről és fürdőépületekről készült Filmhíradó tudósítások 

(111. oldal) illetve a fürdőruha divatot népszerűsítő filmrészletek egészítik ki a szöveges részeket. A jelenkor 

számára is érdekes utat járt be közel ezer év alatt fürdőkultúránk és mindig az európai élvonalhoz tartozott. A 

tananyag utolsó fejzetében a jelenkori fürdőillem néhány fontosabb változását foglalom össze, kifejezetten a 

képzés hallgatóinak kérdései alapján. A tananyag készítőjeként remélem ez az ismeretanyag is segíteni, fogja 

fürdőkultúránk hagyományainak megbecsülését. (Szövegközi jegyzetelést csak ott alkalmaztunk, ahol ez a 

megértés alapfeltétele. Az irodalomjegyzékben többségében a szövegközben teljes címleírással nem szereplő 

műveket tüntettük fel.) 
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1. fejezet - Tisztaság szakrális és 
higiéniai értelmezése az ókorban - 
fürdők és gyógyforrások az ókori 
Görögországban 

A témakör célja: A kultúra funkcionális fogalmának megismertetése a szakralitás és mindennapi tisztálkodás 

kapcsolatának megismertetése 

A hallgató: 

• értelmezze helyesen a kultúrafogalmát, 

• ismerje meg az ókori – keleti fürdőkultúra jellegzetességeit, 

• ismerje fel a kultúrák közötti kapcsolatokat, a régészeit emlékek alapján. 

Ennek a tanulási egység tananyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• a kultúra fogalmának használatára, felismeri az ókori- keleti fürdőkultúra jellegzetességeit 

• a Biblia világából fakadó szokások továbbélését képes lesz felismerni a jelenkor világában 

A kultúra fogalmának funkcionális értelmezése 

A fürdés vélhetően egyidős az emberiséggel. A fürdés az ember számára a tisztálkodás lehetőségét biztosította 

illetve szabadidejében művelt szórakozási formává vált így kultúrájának részévé lett. Történetében a 

társadalmak életében kapcsolódik a vallási kultuszoktól a gyógyászaton át a sporthoz, a turizmushoz, vagyis a 

tágabban vett emberi kultúra mindennapjaihoz és ünnepeihez. 

A Föld élőlényei közt egyedül az ember nem képes a természet kihívásaira biológiai reflexekkel válaszolni. A 

tél közeledtével vastag bundát növesztő állatok viselkedése tipikus példa erre, túlélési stratégiára. A medvék 

ősszel nagy mennyiségű táplálékot fogyasztanak majd téli álmot, alszanak, vagyis takarékos üzemmódban 

vészelik át a zord időket. Az ember egész életén át teljes üzemmódban funkcionál még a leglustább egyedek is. 

Az ember válasza a természet kihívásaira a kultúra. A kultúra mely kezdetben eszközként használt kő bot csont 

formájában tárgyiasult mind szélesebb és összetettebb szövetté vált. A közösségalkotás biológiai kényszere 

családot, nemzetséget, törzseket teremt. Ez a folyamat az emberi kommunikációt beszélt nyelvvé nemesíti 

A barlanglakó ember állatbőrökbe burkolódzva ült társaival a tűz körül és beszélgettek, elmondták egymásnak 

tapasztalataikat, élményeiket megszületett a nem tapasztalati utón szerzett ismeret. 

Kezdetben az emberi memória nagysága szabott határt a megőrzött ismeretanyagnak. A kultúra az ember és 

természet közötti kapcsolatot bonyolító szövet, mely a történelem folyamán egyre vastagabb és összetettebb 

formában megalkotta az emberi ismeretek pontos megőrzésének módjait. A barlangrajztól az Internetig ivelő 

információtárolás és közvetítés folyamatában az írás megalkotása hozta el az első nagy információrobbanást. 

Az ember tehát a természet kihívásaira a kultúra segítségével reagál és kreatív válaszai a jelen tudományos, és 

kulturális eredményéihez vezettek. 

A görög mítoszokban a titánok közül egyiket Epiméteusznak a testvérét Prométeusznak nevezték. A nevek 

természetesen beszélő nevek, az Epiméteusz utólag gondolkodót a Prométeusz név előre gondolkodót jelent. Az 

istenek Epiméteuszra bízták, hogy a földkerekség élőlényeit lássa el a fennmaradáshoz szükséges 

tulajdonságokkal, képességekkel. Epiméteusz gyorsaságot és rúgásra alkalmas patát adott a lovaknak, erős 

mancsot az oroszlánnak, éles szemet és szárnyakat a sasnak. Mikorra az ember következett nem marad semmi. 

Ott állt az ember csupaszon és védtelenül. Prométheusz megszánta az embert és az istenek eszközét a tűzet, 

ajándékozta neki. Az istenek megbüntették a Kaukázus – hegyeihez láncolva egy saskeselyű csipkedte a máját, 
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míg nem Herkules lenyilazván a madarat, megszabadította szenvedéseitől. A kultúra tehát olyan emberi 

képesség, melyet a görög mítoszokban az ember az istenek világától kapott és lehetővé tette a fennmaradást. 

A víz az emberi élet természetes közege volt, a folyók és a tengerek élelmet, közlekedési lehetőséget 

biztosítottak ugyanakkor veszélyt is jelentettek az ember számára. Az Ószövetség özönvíz történetében egy 

nagyméretű katasztrófa túlélési receptjét olvashatjuk. A tudás, technológiai ismeretek, a közösségi szolidalítás 

és nem utolsó sorban, az Istenbe vetett hit teszi lehetővé az új élet kibontakozását. A különféle őskori 

kultuszokban a források, fürdőhelyek, mindenütt jelen vannak. A rituális fürdőzés illetve vízzel való kapcsolat 

szinte minden vallás lényeges eleme. A szent fürdők a zsidó esszénusok és az őskereszténység idején a 

közösségek új tagjainál a beavatások előtti megtisztulási helyszínei. A fürdőkultúra kialakulásában 

természetesen nagy jelentősége van a rítusoknak melyek a szakrális értelembe vett tisztaság érdekében történtek. 

A tisztaság testi értelemben a tisztálkodás igényében jelent meg, rendszeressé csak a közeli századokban vált. A 

fürdő rituális helyszínből közösségi intézménnyé vált, és a tisztálkodás mellett közösséget formált, élményeket 

teremtett és különféle intézmények csatlakoztak hozzá. A társadalmi nyilvánosság fontos sajátos szabályok 

szerint működő intézményei alakultak ki a híressé vált fürdőhelyeken. 

A fürdök az ókori keleten kultikus és gyógyászati szerepet töltöttek be. A legismertebb a bibliai Beteszda 

Jeruzsálemben a tó fölé, melyet a gyógyító víz táplált öt oszlopcsarnokot építettek, a betegek itt feküdtek és 

várták, hogy a tóra leszálló Úr angyala felkavarja a vizet és az elsőként vízbelépők meggyógyultak. Talán az 

időnként újra és újra feltörő víznek tulajdonítottak nagyobb hatást. A hagyomány szerint itt fürdették az áldozati 

bárányokat a templomi szertartás előtt. Az időszámítás kezdetén már szent helyként tartották számon. Itt végezte 

Jézus a nyomorék ember gyógyítását. (János 5,2) Hadriánusz római szentélyt építtetett és a parti sziklákba 

fürdőkádakat, véstek. Elizeus próféta a szíriai hadvezérnek azt tanácsolta, hogy hétszer fürödjék meg a 

Jordánban ettől rendbe, jön teste. A hadvezér eleinte vonakodott majd elvégezte a Jordánban, előirt fürdőkúrát 

és meggyógyult. A Jordán de fokozottabban a Holt-tenger sós vize miatt alkalmas bőrbajok például a 

pikkelysömör gyógyítására. A Holttenger 412 méterrel a Földközi-tenger szintje alatt helyezkedik el. A száraz 

levegőben a nap gyógyító sugarai társulnak a sós víz gyógyhatásához. Josephus Flavius leírja a Herodeion 

közelében feltörő hideg és meleg forrásokat. Szerinte a kétféle fürdő kombinálása gyógyító erejű, kellemes és 

idegerősítő hatású. A források közelében ként és timsót bányásztak. A kén és a timsó ma is többféle bőrbetegség 

kezelésénél használatos. Kallirhoéban ivókúrákat végeztek Josephus nem, említi milyen bajok ellen. A hetvenes 

években végzett ásatások 3000 csontvázmaradványát megvizsgálva úgy tűnik az izületi gyulladás valóságos 

népbetegség volt. A melegvizű források az egész ókorban vonzották a betegeket. A bibliai időkben a Gihon 

forrás jelentette Jeruzsálem vízforrását melynek vizét a Silwan alagúton, keresztül juttatták a városba. A Siloah 

medence vizét, melyet, a tiszta forrásvizet adó Ghion táplált templomi szertartásokhoz használták. Jézus a vak 

embert gyógyításakor a Siloám vizében történő mosdásra kérte (János 9,7) és az visszanyerte látását. 

Más okból vált híressé Zsuzsanna és a vének története, amely a babiloni fogság idejében játszódik. A vonzó 

hölgyet miután visszautasította a vének közeledését hűtlenséggel, vádolták. A vének fürdőzés közben lesték meg 

Zsuzsannát ez a jelenet az európai festészet gyakori témájává vált. Dániel logikus érvei végül megmentik az ifjú 

asszonyt a megkövezéstől és természetesen a vének is, elnyerik büntetésüket. A bibliában a fürdés szakrális 

vagy gyógyászati célú leírásai sokkal gyakoribbak. 

Az ókori kelet világában az uralkodói palotákban megjelennek a fürdés céljára kialakított épületrészek. 

Babilonban a kerámiából készült földalatti vízvezetékek hálózatában már kőrácsokat helyeztek el kártevők 

behatolása ellen. Az asszírok és a babilóniaiak tisztálkodószerként cédrusfát használtak. A talán legrégibb 

nagyméretű fürdőkád vagy inkább medence maradványait a régészek a szíriai Abu Kemal közelében tárták fel. 

Az égetett agyagból készült kádakhoz vizelegyitő szerkezet csatlakozott. A vízbe illatos fürdősókat kevertek. A 

folyamvölgyi kultúrák között az indus völgyi Mohenjo- Daro romjai utalnak a helyifürdő kultúra gyors 

felvirágzására. A város fellegvárában 7 m x 12 m széles és 2,4 m mély medence találtható. A vízellátást közel 

20 kilométeres vízvezetékkel biztosították. Természetesen itt a tisztasági célú fürdés mellett rituális célokat is 

megvalósítottak. A keleti kultúra egészét jellemzi a rituális lélek és test megtisztását célzó szokásrend. 

A Kréta Mükénei kultúra fürdőiben a vizet egy nagy háromlábú üstben melegítették. Ebből az időszakból került 

feltárásra Tíryn várának fürdőépülete. A fürdés időnként szertartásos esemény volt. A Mükénei világ alkonyán 

játszódó Homéroszi eposzban, az Odüsszeiában, a 6 énekben, a fürdésfolyóban, míg a 8-dikban Alkinoosz 

király palotájában történik. 
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Az i. e. VI. században, poliszokban már gyakoriak a közfürdők és a lakásokon belüli fürdőszobák. A 

szegényebbek fürdője egy oszlopon nyugvó ovális medence volt és egy rabszolga locsolta a fürdőzőket. A 

fürdőhöz kenőszoba csatlakozott, ahol a vendéget olajjal és illatszerekkel dörzsölték. Spártában kedvelték az 

izzasztófürdőt és a különféle hőmérséletü zuhanyokat. A közfürdők a Gymnasiumok központi részei voltak. 

Vázaképek őrzik a zuhanyzók elrendezését. A testgyakorlatokat követte a fürdőzés. Különösen fontos, hogy 

vízellátás érdekében alagutak és vízvezetékek épültek. A mai Szmirna közelében épült 22 kilométeres 

csőrendszer kör és négyzetes keresztmetszetű darabokból készült. A tömítéseket ólomból állították elő. 

A görög istenek között Hügieia volt az egészség istennője. Neve a higiénia fogalmával azonosult és évezredek 

óta sem merült feledésbe. Apja a kígyós jogart viselő Aszklepiosz a monda szerint Apollón sarja. A legendák 

szerint császármetszéssel jött a világra. A rómaiak Eszkuláp néven tisztelték az orvoslás isteneként. Szentéjei 

gyógyforrások környékén épültek. Eredetileg ezeket nevezték Thermáknak. Aszklepioszt rendszerint két 

kísérőjével ábrázolták egyikük a csúf törpe Teleszforosz a haláldémon a másik leánya Hügieia az egészség 

istennője. A görög világban a testi higiénia és az egészség közel kerültek egymáshoz. Pauszaniasz Görög föld 

leírása című művében, Korinthoszban a Rómából érkező turistáknak ajánlja az Aszklepiosz szentély 

megtekintését. A szentély első felében történik a gyógyító alvás itt Hypnosz szobra látható, aki az alvás 

istensége majd az álomisten Oneirosz szobra következett. Aszklepiosznak Epidauroszban volt egy káprázatos 

elefántcsont szobra, amely feleakkora, mint Zeusz olimpiai szobra. A szentélyek közelében gyógyforrások 

voltak látogathatóak. A görög orvoslás gyakran alkalmazta a megmártózást a szent forrás vízében és csak ezek 

után kezdődött meg a szentélyben a gyógyítás. Ismerték az álom gyógyító hatását, elemezték a betegség tüneteit 

és többfajta orvosi iskolát, hoztak létre. A leghíresebb görög orvos Hippokratész volt, aki írásba foglalta orvosi 

ismereteit. Ezt a később Alexandriában szerkesztett gyűjteményt az antik világ alapvető munkájának 

tekinthetjük. A gyógyforrások és a melegvizes források Heraklész védnöksége alatt álltak. 

Octavianust a későbbi Augusztust udvari orvosa Antonius Musa gyógyította ki i.e. 23-ban súlyos 

neuraszténiájából hidegvízkúrával amit a gyógyult hadvezér császárként ajándékokkal és főként 

adóelengedésessel hálált meg. Az ókori orvoslás vitathatatlan legnagyobb hatású alakja Galenosz volt. Az i. sz. 

2. században, a római császárkorban élt és ő lesz a középkor elsőszámú tekintélye az ő munkáit, olvassák és 

jegyzetelik a középkori egyetemeken és véleményét egészen a XVI. századig megfellebbezhetetlennek tartották. 

Természetesen Rómában a civil szektort gyógyító orvosok mellett a hadsereg orvosai is fontos pozíciót töltöttek 

be, hiszen valamennyi légió táborában sebészeti műtétek elvégzésére alkalmas kórházakat hoztak létre. A 

gyógyforrások részei maradtak a római gyógyászatnak azonban a fürdő a római társadalomban megváltozott 

szerepet játszott. Már a 2. században Pauszanias Görög föld leírása című művében több tucat szent forrást és 

fürdőhelyet említ de, ezt a régiségek iránt érdeklődő utazók, számára ajánlja, nem igazán kapunk képet 

munkájából a fürdőhelyek társadalmáról és társasági szokásairól. A második században a tehetősebb rómaiak 

fiaikat rendszeresen görögföldre küldték szónoklattant és nyelvet tanulni. A korszak alkotóinak, mint 

Pauszaniasz és Plutarkhosz irásaikban a görög múlt helyszíneinek és hőseinek bemutatásával valóságos 

kulturturizmust szabadítottak az egykori Hellasra. A mai tudásunk nagy részét az antik világról Traianusz és 
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Marcus Aureulius uralkodása közt jegyezték le. A kor jeles személyiségei, mint Hadrianusz császár beutazták a 

birodalom tartományait, így a korábbi Britanniai kormányzó bejárta Egyiptomot és a keleti tartományokat. Az 

utazó rómaiak közben gyűjtötték a hellenisztikuskor műalkotásait és ezek a művek, ihlették a római fürdők 

exedráinak szobor csoportjait. 

 

Önellenőrző kérdések a tananyaghoz 

1. Melyek a Bibliában leirt fürdők szakrális és gyógyászati funkciói? 

2. Melyik fürdéssel kapcsolatos bibliai történetet ábrázolják a következő festmények? 

3. Hogyan kapcsolódott a források tisztelete Aszklepiosz tiszteletéhez? 
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2. fejezet - A római fürdők és a 
társasági élet - fürdőkultúra a 
császári propaganda szolgálatában 

2. témakör célja: Ismerjék meg a római fürdő élet jellemzőit! 

Értsék meg a fürdők társasági életének összefüggéseit a császárkor politikai életével! 

Ismerje meg a római fürdőépítészet hatását a birodalom életében! 

A hallgató: 

• ismerje meg a római fürdők szerkezetét és működését, 

• értse meg a császári propaganda szerepét. 

• ismerje meg a provinciák fürdő kultúráját. 

Ennek a tanulási egység tananyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

•  

•  jelentőségét a principátus és a katona császárok időszakában 

•  

1. 2.1. Császárkultusz, principátus és római életforma 

Rómában a testápolás alapvető része volt a fürdés. A fürdő intézményét a görögöktől vették át, de valódi 

fürdőkultúrát kétségtelen a rómaiak teremtettek. Az Urbs korai történetében a Tiberis nyújtott a forró nyarakon 

enyhülést. A népesség növekedése komoly kihívást jelentett a város építői számára. Róma vízszegény területen 

feküdt ezért összesen kilenc vízvezeték épült, melyek nemritkán az Appeninek távoli forrásainak vizét vezették 

az örök városba. A napi vízfogyasztást átlagosan 31 500 000 literre becsülték. Ezzel a grandiózus mérnöki és 

kivitelezői teljesítménnyel tették lehetővé a talán máig legnagyobb hatású fürdőkultúra kialakulását. A 

tehetősebb rómaiak kihasználva a vízvezetékek lehetőségeit és fürdőszobát alakítottak ki. A kortársak leírásai 

szerint a naponkénti mosdás már általános volt de csak minden nyolcadik napon fürödtek meg egészen. Az 

úgynevezett romai fürdőkultúra az i. e. 1 században alakult ki. Az örök városban vállalkozók közfürdőket 

építtettek, ezeket balneae névvel illették. A kisebb fürdők bérházak (insulae) földszintjén működtek a 

nagyobbak akár háztömbnyi helyet is, betölthettek. A közfürdők szolgáltatásainak minőségét, vízhőmérsékletét 

és tisztaságát az aedilisek ellenőrizték. Az aediliseket a köztársaság kezdetén a néptribunusokkal együtt 

választották eleinte a Ceres szentélyben elhelyezett levéltár kezelői. Felváltva plebejusok és patríciusok töltötték 

be a tisztséget. Időszámításunk előtt 366-tól a piacok rendészeti ügyek középületek karbantartása ünnepségek 

rendezése illetve az Urbs élelmezése volt a feladatuk. Ügykörük a császárkorban fokozatosan összezsugorodott 

és a harmadik századra megszűnt. A cirkuszt, kenyeret biztosító caesarok saját hivatalnokaikkal végeztetik 

ezeket a tömeghangulatot erősen befolyásoló teendőket. Nem véletlen, hogy Octáviánus katonatársa és 

hadvezére Agrippa a későbbi Augusztus népszerűségét a polgárháborúk után vízvezeték és közfürdő építési 

programmal növelte. Az első nagy létesítmény a Mars mezőn épült a fürdőhöz templom tartozott a Patheon 

romja napjaikban is turisztikai célpont. A fürdő 19-ben készült el és messze felülmúlta a város 170 fürdőjének 

szolgáltatásait. A fürdők belépti díja egészen csekély összeg volt és a fürdő építetőt politikusak évekig ingyenes 

fürdőzési és borotválkozási lehetőséget biztosítottak Róma polgárainak. A fürdők szerkezetét Vitruviusz az 

építészetről, szóló munkájáról ismerjük. Minden fürdőben volt, öltöző (apodyterium), hideg vizes medence 

(frigidarium), langyos medence (tepidarium), meleg vizes fürdő (caldarium) és gőzfürdő (laconicum). A 

fürdőkhöz tartozott egy nyitott tetejű egy kis sporttér, ahol testgyakorlatokra nyílott lehetőség. A legtöbb 

fürdőhöz valamilyen kocsma vagy italmérés csatlakozott, ahol a fürdővendég ehetett, ihatott. A fürdőt 

rendszeresen egy bérlő vállalkozó (conductor) üzemeltette, aki a belépő díjakból és egyéb szolgáltatások díjából 

tartotta fent vállalkozását. A római fürdő társasági intézmény volt, gazdagon díszített épületek sokassága 

emelkedett az Örök Városban. A legegyszerűbb polgártól a leggazdagabbig mindenki látogatta ezt az 
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intézményt a gazdag ember rabszolgái kíséretében érkezett, akik ételt, italt, olvasni valót hoztak gazdáiknak. 

Szerény borravalóért a fürdők rabszolgái dörzsölték, dögönyözték és olajozták a vendégeket. Természetesen a 

fürdő üdítő hatására Galenosz is fölfigyelt, megalkotta a naponkénti fürdés négy pontból álló programját: 

 

Természetesen Galenosz tanácsait nem mindenki tartotta saját magára nézve kötelezőnek. 

A fürdőkben mindig meg lehetett ismerni Róma aktuális pletykáit az Örök Város a Fórum mellett talán 

legfontosabb közvélemény formáló terévé vált. Mindenki megfordult a közfürdőkben Róma híres költői, 

filozófusai és később császárai. Seneca a fürdőben a lármára panaszkodik, azt írja, mivel közvetlenül egy fürdő 

fölött lakott és a súlyzók dübörgése illetve a csobbanások, a lepény árusok zsivaja, cukrászok és az árusok 

kiabálása zavarta abban, hogy elmélyüljön gondolataiban. Martiális számára a fürdőzés után megnövekedtet 

étvágy, tűnik föl. Hadrianus császár, aki korábban fényes katonai pályafutást mondhatott magáénak rendszeres 

vendége volt a római közfürdőknek. A Historia Augusta életrajza szerint, egy ízben még katona korából ismert 

veteránra lett figyelmes (a császár sokáig a Minerva légió parancsnoka volt), aki hátát a falhoz dörzsölte. 

Faggatóra fogta az illetőt – Miért vakartatta magát márvánnyal? És mikor meghallotta, hogy azért tesz, így mert 

nincs rabszolgája azonnal ajándékozott neki néhány rabszolgát és eltartásukra még pénzt is. Másnap több idős 

férfi is odadörgölőzött a falhoz, hogy hasonló jótékonyságot csikarjanak ki a császártól. Ezeket magához hívatta 

és rájuk parancsolt, „vakarja csak az egyik a másikat”! Hadrianus saját népszerűsége növelése érdekében a 

birodalom többi nagy városaiban is biztosította a polgárok számára a közfürdők használati lehetőségeit. A 

principátus kormányzati formájának első nagy dokumentuma az Ankarai felirat (Monomentum Anküránum) 

melyen Augustus uralkodása végén felsorolja titulusait és bemutatja hódításait. Ehhez hasonló rövid felíratott 

helyeztetett el Hadrianus Kyréne városában a mai Líbia területén. A császár teljes neve megtalálható a feliraton 

Traianus Hadrianus Ceasar Augustus Imperator az isteni Trainus fia az isteni Nerva unokája Pontifex Maximus 

a Tribunusi Hatalom háromszoros birtokosa harmadízben konzul a fürdőt a csarnokokkal, labdázó helyiségekkel 

és egyéb melléképületekkel együtt melyek az Iudaei zavargások során megrongálódtak és elhamvadtak Kyréne 

városa, számára helyreállítatta. 

Természetesen az adomázás és történetmesélés mellett játszottak is a fürdőkben. Kedvelt volt az a táblán 

bábukkal művelt társasjáték, melyet csak római sakk-ként szokták említeni, sajnos pontos szabályai nem 

maradtak föl. Kedvelt volt még a kocka- játék illetve egy, a mi malomjátékunkhoz hasonló társasjáték. 

A város és a birodalom urai ragyogó közfürdő építésével és ingyenes szolgáltatások biztosításával igyekeztek 

népszerűségüket növelni. Néró a Mars mezőn építette fürdőit. Traianus 104-ben kezdett a fürdők építtetésébe az 

Oppius dombon, Néró palotája fölött. Építésze Cassius Dio szerint a jól ismert és kitűnő szakember, 

Damaszkuszi Apollodoros volt, akinek jelentős újításokat tulajdoníthatunk a császárfürdők kialakítása terén. Az 

épületegyüttes immár nem É -D-i irányú, mint a korábbi Néró- vagy Titus-thermák, hanem DNy-ra néz, így 

maximálisan kihasználja a meleg délutáni napsütést, ami tetemes fűtési költségektől szabadítja meg a fürdő 

üzemeltetőjét. Ezt már Vitruvius is elsőrendű szempontnak találta több mint egy évszázaddal korábban: 

Először a helyet kell kiválasztani, éspedig mennél melegebbet, tehát olyant, amely nem észak, illetve északkelet 

felé néz. A meleg és langyos vizű medence télen nyugat, vagy, ha ezt a helyi adottságok nem tennék lehetővé, 

legalábbis dél felől kapja a fényt, mert a fürdés szokásos ideje déltől napestig terjed. 

Hasonlóképpen ügyelni kell arra, hogy a női és a férfi caldarium ugyanazon a részen feküdjék, és szomszédos 

legyen: így érhető el, hogy mindkettő meleg vizes medencéjét közös fűtőberendezés lássa el. 
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Traianus fürdőinél a császár fórumához és piacához hasonlóan fontos szerepet kapott a félkör alakú oszlopsor, 

az exedra formája, amely a monumentális méretek és gazdag díszítés mellett szintén hozzájárult a reprezentatív, 

impozáns kép kialakulásához, amely egyértelműen a császári propaganda eszköze volt a nép felé. S a mindössze 

öt évig tartó építkezés alatt megjelent a császárfürdők egy újabb elengedhetetlen eleme, a fürdőépület körüli, 

sétányokkal, oszlopsorokkal, exedrákkal övezett park. 

Mindez az önmagában is hatalmas, 190×212 méteres épületet még tovább növelte, amely így összesen 330×315 

méteres területet foglalt el. A gymnasiumok és palaestrák együttesen voltak kialakítva, ahol a basilica méretei 

túl nagyok voltak ahhoz, hogy kőtető fedje őket. Ilyenkor a körbefutó galériát valószínűleg fatetőzet fedte, 

amelynek a tetején napozóteraszokat alakítottak ki, mint később Caracalla fürdőinek a kőtetőzetén. 

Erre azért is szükség volt, hogy télen a meleg ne szálljon ki az épületből. 

Traianus fürdőinél figyelhetők meg egy császárfürdő legkorábbi kiszolgáló helyiségei is, a föld alatt, a 

délnyugati front környékén. Ezek a terem- és folyosórendszerek a fürdő üzemeltetése és karbantartása 

szempontjából voltak fontosak és bennük nagyszámú személyzet dolgozott. 

A helyiségek egyik része az épület és a medencék fűtését és vízzel való ellátását szolgálta. A meleg levegő 

kazánházakból, gyújtóhelyiségekből indult a termek pillérekkel alátámasztott vastag padlója (suspensura) alatti 

hypocaustum-rendszeren át, majd a falakba függőlegesen beépített agyagcsöveken keresztül távozott a tető 

kéményeiből. 

Ugyanígy rejtve voltak a vízvezetékek is, amelyek általában egy nagy, a palaestrába beépített ciszternából 

vezették szét a vizet az épületen belül. A Traianus fürdő vezetékhálózatának agyagcsöveiből több is előkerült, 

amelyre rápecsételték a fürdő nevét, így azok könnyen azonosíthatók. 

A jórészt földalatti hálózat másik nagy csoportját a kiszolgáló helyiségek, személyzeti folyosók, lépcsőházak, 

fűtők és faraktárak alkották. Ezekben mozgott a főként állami rabszolgákból álló személyzet, akik egy kevés 

napi fizetésért (peculium) végezték a nehéz és egészségtelen munkát. 

A munkaidő szinte az egész napot felölelte, csak éjszaka volt néhány óra szünet, bár a kazánokat alapjáraton 

akkor is fűteni kellett. Sokkal jobb dolguk volt azoknak a közösségi rabszolgáknak (servi publici), akik magában 

a fürdőben dolgoztak, mint úszómester, takarító vagy egyéb munkás. Fölöttük álltak az akadálytalan működésért 

felelős szabad felügyelők (a víz- és faellátás, a fűtésrendszer, a tisztaság felügyelői, stb.), valamint a 

karbantartást végző kézművesek és mérnökök. 

Természetesen a legpompásabb fürdőkben is szükség volt a kevésbé előkelő, mégis nélkülözhetetlen 

mellékhelyiségekre, amelyekből a Birodalom rengeteg fürdőjében, köztük a legnagyobbakban is sok részlet 

megmaradt. A császárfürdőknél ezeket általában a palaestra körüli oszlopcsarnokokban, illetve az 

apodyteriumok mellett, egy kisebb szag-elvezető terem közvetítésével helyezték el, s az épület egészéhez 

méltón szépen kiépítették őket. 

A mellékhelyiséget márványülőkék összefüggő sora alkotta, egymáshoz meglehetősen közeli nyílásokkal 

ellátva, alattuk gyakran folyamatos vízfolyással öblített elvezető csatornával. Jobb esetben az ülőkék előtt 

vízvezető bemélyedés haladt, amely papír híján tisztálkodási célokat szolgált. 

A császárfürdők látogatói által használt termek általában egymáshoz szorosan illeszkedve, és a fent említett 

fűtési okokból kifolyólag az épületegyüttes déli vagy nyugati részén helyezkedtek el. Ezeket a termeket 

leggyakrabban donga- vagy keresztboltozat fedte, a hatalmas, reprezentatív caldarium kivételével, amelyet 

szinte kivétel nélkül mindig egy kupolaterem alkotott. 

Falaik egyenesek és simák voltak csupán a medencék mellett alakítottak ki nichéket és apszisokat, s többnyire 

márvánnyal vagy mozaikkal borították őket, mert ezek a stukkóborítással ellentétben ellenálltak az állandóan 

párás és meleg levegőnek. A fürdők a nagy hőingás és nedvesség miatt egyedülálló falszerkezetet is 

megkívántak, ezért igen gyakori volt, hogy a malterba állatszőröket kevertek bele, s így az opus caementitium 

sokkal kevésbé töredezett. 

A Thermae Traiani építésze arra törekedett, hogy a termek rendjét teljes mértékben a látogató igényei szerint 

alakítsa ki, ezért az egyes helyiségek sorrendje egy egyértelműen meghatározott útvonalat alkot, amelyet 

azonban bárhol meg lehet változtatni az átjárók révén. A látogató az északi főbejáraton lépett be a fürdőbe, ahol 

elsőként egy nagy fedetlen medence, a natatio tárult elé. 
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Ezt mindkét oldalon szimmetrikusan egy-egy rotunda határolta, amiket két nagy exedrával ellátott palaestra 

követett. Ezután kellett kisebb termeken, öltözőkön áthaladni a középtengely felé az apszisos, négyszögletes 

alaprajzú caldariumig, amely után a kicsiny tepidariumon áthaladva a hatalmas központi basilicába lehetett 

belépni, s innen tetszés szerint újra kezdeni a natatiónál a kört, amely két irányból visszafordulva a 

középtengelyben vezetett vissza kezdőpontjához. 

Láthattuk tehát, hogy már Traianus korában kialakult a fürdőzés és a császárfürdők tipikus rendje, bár a később 

oly jellemző kupolatermes caldarium még nem jelent meg. Ellenben igen jellemző az exedrás téralakítás, amely 

sokféle funkciót betölthet egy épületen belül is. A legújabb ásatások eredményei szerint például a fürdő kertjeit 

körülvevő csarnok nyugati exedrájában könyvtár működött. 

A 2. századi Rómából Traianus után csupán Commodus fürdőépítéséről tudunk 185-ből, a máig legimpozánsabb 

fürdőépületet azonban 212-ben kezdték építeni a Circus Maximustól délkeletre, a Via Appia mentén. 

A 3. század eleji Róma legnagyobb fürdő együttesét már négyévnyi építés után felavatta névadója, az akkori 

császár, aki mellesleg első vendége is volt a létesítménynek. Caracalla fürdői ma is az ókori Róma leghíresebb 

látványosságai közé tartoznak, mintegy 109 ezer (mások szerint 130 ezer) négyzetméteres alapterületükkel 

Diocletianus fürdői után a város második legnagyobb termái, amelyek egyszerre akár 1600 látogató 

befogadására is alkalmasak voltak! 

Óriási méreteiről tanúskodnak a légi fotók mellett a számadatok is: egyedül a főépület 220×114 méteres, benne 

a 35 m átmérőjű, 7 forró vizes medencét és egy szaunát tartalmazó caldarium kupolájával, körülötte a 337×328 

m széles parkkal. 

Építése az utóbbi években vált világosabbá a kutatók számára, hiszen kiderült: nem Septimius Severus kezdett 

bele 206-ban, ahogy korábban hitték, s felavatásuk idején nem is fejezték be véglegesen, hiszen még 

Heliogabalus (218-222) és Severus Alexander (222-235) idején is akadt bőven építeni való. 

Viszonylag hosszú fennállása alatt Aurelianus, Diocletianus, s legvégül a 6. században Nagy Theoderich is 

felújíttatta, míg végül 847-ben egy földrengés nagy részben romba döntötte, a későbbi századokban, pedig 

kőbányaként elhordták használható részeit. III. (Farnese) Pál pápa például rengeteg kövét beépíttette a vatikáni 

Szent Péter székesegyházba, még meglévő díszeit, pedig saját palotájába szállíttatta, ahonnan többek közt 

Glykón híres Héraklész-szobra vagy a Farnesei bika is előkerült. Ezek a műtárgyak ma a világ számos múzeum 

gyűjteményét gazdagítják. 

A császárfürdők pompás belső kialakításáról a bennük előkerült vagy az ismerten belőlük származó rengeteg 

csodálatos szobor, dombormű, mozaik és egyéb díszítőelem alapján lehetnek elképzeléseink. Caracalla 

fürdőiben például 1600 márvány szék és több 100 szobor is lehetett, amint az a leletekből, és írásos forrásokból 

kiderül. 

A szobrászati elemek leggyakrabban mitológiai témákat, isteneket ábrázoltak, de ugyanilyen gyakori volt a 

császár és családjának a megjelenítése, esetleg összekapcsolása bizonyos mitológiai témákkal, ami 

egyértelműen a császári propaganda megnyilvánulása volt. 

A nichék és porticusok a görög és hellén szobrászat, valamint a római portréművészet valóságos kincsestárát 

rejtették. Traianus fürdőiben állt például a Laokoón-csoport, a milétosi Faustina-fürdők Múzsák termében, pedig 

9 fülkében a 9 múzsa szobra. 

A császárfürdőkben Traianustól kezdve mindig volt egy külön exedra a császári család szobraival. 

Ezek természetesen csupán a maradandó díszítések, amelyeket bár igen töredékesen, de mégiscsak ismerünk. A 

berendezéshez azonban számos olyan tárgy is tartozott, amelyről a régészetben nem nagyon esik szó, hiszen 

ezek nem maradhattak fenn. 

Az öltözőkben például rengeteg függöny lógott, a társalgók padlóját szőnyegek borították, a márvány székeket 

prémek, állatbőrök fedték. Ezeket csupán olyan ábrázolásokról ismerjük, mint például a párját ritkítóan gazdag 

Piazza Armerina-i villa mozaikjairól, amelyek a fürdőkben zajló mindennapi életet is pompásan felelevenítik. 

Elég csak a fürdőruhában labdázó nőalakokra gondolnunk, amelyek a villa egyik szobájának padlóját díszítik. 

Caracalla fürdői, amelyek nemcsak belső díszítésükkel, hanem külső felépítésükkel és különböző funkciójú 

épületeikkel is valósággal elkápráztatták a korabeli polgárokat. 
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Látogatóból, pedig sosem volt hiány, hiszen már az első naptól kezdve ingyen használhatta mindenki a pihenő 

és szórakoztató létesítményt. Nem hiába nevezik ezeket, a nagyszerű termákat a római plebs villáinak, 

amelyeknek sétányait, kertjeit, napozóteraszait, sportpályáit, könyvtárait, boltjait és minden egyéb szolgáltatását 

igénybe lehetett venni az úszás mellett. 

A Caracalla-termák délnyugati frontján helyezkedett el a fürdő maga, a parkot övező falhoz kapcsolódott egy 

stadion és egyéb sportpályák, a parkok túloldalán, pedig egy kétemeletes, 64 cellából álló ciszterna, amelyet az 

Aqua Marcia vízvezeték táplált, s összesen 80 000 köbméter víz tárolására volt alkalmas. Ebből látták el a 

komplexumot vízzel. 

A vízellátás volt természetesen a fürdő egyik legfontosabb alapfeltétele, így nem csoda, hogy szinte valamennyi 

fürdő külön ciszternával és vízvezetékkel rendelkezett. Ez már korábban, Traianus fürdőinél is megfigyelhető 

volt, hiszen azokat az építményen kívül álló hatalmas Hét terem nevű, több mint 8 millió liter vizet tároló, és az 

Aqua Iulián keresztül feltöltődő ciszterna látta el. A városi vízellátásra egyébként Traianus különösen nagy 

gondot fordított, amit Sextus Iulius Frontinus révén tudunk meg, aki magas rangú senator, egyben víz-curator 

volt. 

Caracalla fürdőépületének újítása Traianuséhoz képest elsősorban a hatalmas, basilica formájú frigidariumban, a 

kupolateremben helyet kapó caldariumban, valamint a tetőterasz igényes és technikailag tökéletes kialakításában 

rejlik. A fürdőtermek kőboltozata 13,5 valamint 19 méteres magasságban különböző napozóteraszokat tart, 

amelyekhez külön látogatói, valamint személyzeti lépcsőházak, valamint saját apodyteriumok is tartoznak. 

Ugyanakkor a föld alatt is igen érdekes termeket rejteget az építmény, hatalmas kiszolgálóterem-rendszerében 

bukkantak rá például Róma városának legnagyobb Mithras-szentélyére! A fürdőzők által látogatható 

helyiségekben rengeteg speciális terem is helyet kapott, mint például a masszázs- és olajozótermek mellett az 

ún. destrictarium, azaz a testszőrzet eltávolítására szolgáló terem. 

Róma egykor leggazdagabb és leghatalmasabb, még a Caracalla-thermákat is felülmúló fürdőpalotáját 298-ban 

Maximianus kezdte el építeni a hatodik augustusi kerületben, az egyszerű emberek tömegeinek lakóhelyén, a 

Viminalis dombon. Diocletianus thermái 305/306-ra készültek el, így már az új császárról kapták a nevüket. 

A fürdő nem csak elhelyezésében, hanem kialakításában is világosan mutatja a császári propagandát: 

császárportrék egész sorozata emlékeztette a fürdőbe járó népet, hogy kitől is kapták mindezt. Ezt tükrözi 

felszentelési felirata is (CIL 6, 1130.), amely ma a fürdő múzeumában van. 

Középkori krónikások szerint az építkezésekhez 40 ezer keresztény rabszolgát dolgoztattak, míg felépült a 130 

ezer négyzetméteres (367×361 m), Traianus thermáinak felépítését követő együttes. A caldarium itt is 

négyszögletű volt, de akkora, hogy ma egyetlen exedrája alkotja a S. Maria degli Angeli templomának egész 

főhomlokzatát! A templomot Michelangelo tervezte 1566-ban, s főhajóját Diocletianus fürdőinek még álló, 

91×27 méter alapterületű tepidariuma, azaz langyos vizű terme alkotja. 

A mai templom mögött az egykori hatalmas basilica stílusú natatio még ma is áll, teljes egészében égetett 

téglából, amiből az egész fürdő is épült, a templom előtti tér szemközti oldalának kialakítása, pedig az egykori 

együttes palaestrájának egy másik hatalmas exedráját követi. 

A provinciákban főleg Kis-Ázsiában és Afrikában, ahol a fürdőzésnek nagy múltja volt a császárfürdők 

jelentették a nagyobb városok számára a rómaiságot, a civilizációt. Ugyanúgy, ahogy Rómában, itt is a termák 

voltak a társadalmi élet központjai. 

Az észak-afrikai római városok a 2. és 3. század folyamán az onnan származó Severusoknak köszönhetően igen 

nagy támogatottságot élveztek, s különlegesen gazdag épületegyüttesekkel gazdagodtak, többek között a 

termákkal, amelyek a nyugati provinciák Rómában kialakult fürdőtípusát követték. A 205-ben municipium, 

majd 261-ben colonia rangot kapó Thugga fürdői legnagyobb részben szimmetrikus egységet alkotnak, ezt 

csupán a régi, nem római város szabálytalan utcahálózata módosítja, ami a keleti palaestra megnövelését 

eredményezte. 

A helyszűke miatt egyébként is csak viszonylag kis méretű építményt lehetett kialakítani, melynek szélessége 

nem haladta meg az 50 métert. A tunéziai Thuburbo Maius városában szintén a belvárosban, a fórumhoz közel 

két fürdő is épült. A téli és a nyári termákat mindössze 60 méter választotta el egymástól, közéjük, pedig egy 

méretes sportpálya, palaestra került. 
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Septimius Severus szülővárosa, Leptis Magna belvárosa ugyancsak szűk helyet szabott a 126-ban megépült 

Hadrianus-fürdőknek, amelyeknek déli pereméhez, a főtengelytől kissé eltolva, hatalmas palaestra csatlakozott. 

Ezek a fürdők már sokkal inkább követték a szigorú szimmetriát, és méreteikben is megközelítették korabeli 

római párjaikat. Maga Septimius Severus egy nagy nymphaeummal és egy, a kikötőkhöz vezető széles 

felvonulási úttal gazdagította a fürdőt. 

Az afrikai városok közül Marciana Traiana Thamugadi, a mai Timgad esetében nyerték el a termák a 

legrómaibb formát és szerepet, hiszen a várost Kr. u. 100-ban Traianus alapította, s az alapított coloniáknak 

megfelelően teljesen szabályos városképe volt, amelyhez a legideálisabb módon, mindenféle alkalmazkodás 

nélkül építhettek fürdőket. 

A minden insulában és a falakon kívül is számos helyen létesített kisebb fürdők, valamint a déli és keleti termák 

mellett így egy tipikusan római fürdőkomplexum is épülhetett északon. Timgad északi fürdői Antoninus Pius 

vagy Septimius Severus idején épülhettek, teljesen szimmetrikus kiképzésűek, és leginkább Caracalla fürdőire 

emlékeztetnek. 

Az épülettömb területe 65×80, 5 méter, ami a déli provinciák esetében kimagasló, az északi oldalából kiinduló 

két falkezdet, pedig arra enged következtetni, hogy építésekor még egy palaestrát vagy natatiót is terveztek 

hozzá, amely azonban már nem készült el. 

A Római Birodalom egyik legnagyobb fürdőegyüttese Augusta Treverorum városában épült 293, Trier császári 

székhellyé válása után. Constantinus termái ma Németország legnagyszerűbb római kori emlékeit alkotják. 

Eredetileg a császári palota körzetének déli részét határolta a 250×145 méteres épületegyüttes, amelynek ma 

már csak keleti oldala, a caldarium nagy apszisa áll teljes nagyságában. Öntött magvú falain kívülről mészkő 

kváderek és vízszintes téglasorok váltakoztak (opus mixtum), nyugati főhomlokzatán a palaestrát határoló 

árkádokat, pedig középen óriási kapubejáró törte meg, amely a római Constantinus-ívre emlékeztetett leginkább. 

Caracalla és Diocletianus, valamint Timgad északi fürdőihez hasonlóan a trieri császárfürdőnek is teljesen 

szimmetrikus a felépítése, sőt a városban elfoglalt helyét is reprezentatív szándékkal tűzték ki: éppen a Mosel 

hídjától a fórumon át nyílegyenesen futó út a decumanus maximus végén feküdt. 

Ennek a funkciónak még a Vitruvius által nagyon kihangsúlyozott elveket is alárendelték, így például a 

caldarium a megszokottal éppen ellentétesen keleten feküdt. 

A termeket itt már végképp úgy alakították ki, hogy az a fürdőzők útvonalát szigorúan megszabta: az 

árkádokból kétoldalt az öltözőkbe és ruhatárakba lehetett belépni, ezek mellett voltak a mellékhelyiségek, majd 

számos kisebb terem vezetett tovább, amelyeket a fürdéshez, való felkészüléshez használtak: tisztálkodó, 

izzadó, olajozó és masszázstermek. Ezután következett a fürdőzés megszokott rendje, a hatalmas caldariumból 

egy kisebben és a kerek tepidariumon keresztül egy nagy basilicába, a frigidariumba vonulva, amelyet egy 

félkör alakú, hideg vizes medence nyitott meg. 

Figyelemreméltó a fürdő alatti kiszolgálóhelyiség-rendszer, amely bizonyos részein ma is látogatható. Ez a 3 

méter mélyen a padló alatt található szint egykor minden fölötte lévő terem és folyosó alatt megtalálható volt, 

sőt helyenként még egy szinttel ez alatt a Mosel folyóba vezető csatornarendszer is kiépült. 

Mindezt azonban már nem fejezték be, mert I. Valentinianus alatt, a 360-as években a fürdőket új terv szerint 

átépítették, s ezután valószínűleg már nem is fürdőként működtek tovább. Ezt támasztja alá egyebek mellett az, 

hogy valamivel északkeletre innen egy kisebb fürdő épült ekkor. 

Augusta Treverorum előkelő gazdasági és politikai helyzetét bizonyítja, hogy az ún. Császárfürdőket rövid 

használatuk során kizárólag a palota lakói látogathatták, hiszen csupán pár száz méterrel odébb már a 150 körüli 

évektől kezdve ott álltak a széles tömegek előtt nyitott Barbara-termák is, amelyeket ráadásul több évszázadon 

át fürdőpalotának használtak. 

Láthatjuk tehát, micsoda jelentőségük volt a Római Birodalom minden részén, de legfőképp a szegények 

tömegei által lakott Rómában a hatalmas fürdő és szórakoztató centrumoknak, a császárfürdőknek. 

Ezekben a többnyire ingyenesen látogatható épületekben töltötte szabad óráit a társadalom minden rétege, itt 

volt a városi lakosság társadalmi és kulturális központja, és ez által ezek az épületek váltak a proletariusok felé 

irányuló császári propaganda legfőbb eszközeivé. Bennük a fürdőzés, a sport és a művelődés egy egészen 
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sajátos, eredetien római időtöltéssé ötvöződött, amely az évezredekkel ezelőtti mindennapok életének 

meghatározó elemét alkotta. A Nápolyban őrzött sírfelirat melyet Caius Domitius Primus emlékére állítottak, aki 

a falernumi bornak, a fürdőnek és Vénusznak barátja volt. Az oltárt vélhetően baráti köre készítette.(CIL XIV 

914) a társaságkedvelő elhunyt jó barát emlékére. A fürdők törzsközönsége állandósuló társaságba tömörült és 

ezt oltárköveken is megjelenítette. A nápolyi öböl menti fürdőhelyek nagyon népszerűek voltak itt a 

melegvízben történő fürdést tengeri fürdéssel kötötték össze. Ifjabb Pliniustól tudjuk, hogy órákig ültek a 

melegvízben rengeteg forró vizet, ittak és izzadtak a melegforrások gőzében vagy beleásták magukat a forró 

homokba és napfürdőt vettek. A tengeri fürdés örömeinek legszívesebben az öböl Dikarchia (ma Pozzuoli) 

városokhoz közeli részén hódoltak mivel itt magában a tengerben fakadnak a hőforrások. A hőforrások köré 

mesterséges fürdőszigetet építettek. 

Traianus két új fürdőt épített, de a fürdő építés az afrikai származású Septimius Severus császár idején is 

folytatódott. Septimius Severus Carnuntumból (Pannoniából) indult légiói élén a császári trón megszerzésére. A 

katona császárok hatalmukat már egyértelműen a légiók támogatásának köszönhették és nem voltak itáliai 

születésűek, ezért arra törekedtek, hogy a nagyvárosi népességet uralmuk támaszává tegyék. Középület építési 

programjaikban a Colosseum és nagyvárosi Anfitreátrumok rendszeres tatarozása mellett a nagyformátumú 

közfürdők építése volt a legfontosabb. Carcalla termáinak romjait ma minden városnéző túrán megcsodálják a 

turisták. Nagy fürdőt épített Diocleciánus a kereszténységet hatalomra segítő Constatinusz Róma utolsó nagy 

gőzfürdőjét építette, ekkoriban a város 867 közfürdővel rendelkezett. 

A fürdőkultúra folyamatosan jelen van az északi provinciákban, például a délnyugat angliai Bath városában. A 

rómaiak Aquae Sulis néven emlegették és a ma meglévő romjaiból ítélhetően is impozáns méretű fürdőt 

építettek, először tölgyfából majd kőből. A régészek 130 átkokat, tartalmazó feliratot tártak fel. Az átkokat a 

fürdőzők ruháit eltulajdonító tolvajok hatékony tevékenysége miatt vésték kőbe. A fürdőélettel kapcsolatos 

feliratok feltárását a18. században kezdték, amikor Anglia divatos üdülővárosává fejlődik Bath. A vindolandai 

ásatásoknál előkerültek azoknak a fából készült szandáloknak a maradványai melyek a padló melegétől, óvták a 

fürdőzők lábát. A fürdőzők először olajjal, kenték be magukat majd a koszt egy strigil nevű eszközzel, vakarták 

le magukról. A fürdő volt a távoli provinciákban, a mindennapokban a római életforma igazi őrhelye. 

A magyarországi fürdőkultúra kezdete is a rómaiakhoz köthető. Pannóniában a gyorsan kialakuló közúthálózat 

megteremti a városi rangú településeket. A Provincia székhelye Aquicum kezdetben légiótábor majd i.sz. 124-

ben Hadrianustól municipium rangot kap. Kolónia rangra Septimus Severus emeli i.sz. 194-ben, hálából a 

Pannon katonaság támogatásáért. A Provincia legnagyobb fürdője a légiós tábor két fő utca kereszteződésében 

állt. Hatalmas méretű 120 x 144 méteres volt, főbejáratai az utcára nyíltak nagyobb tatarozását i.sz. 268-ban 

végezték, melynek újjáépítési felirata ismert. Tornacsarnok hideg, langyos és forró vizű medencék, fürdőkádak, 

izzasztó kamra és tágas padlófűtéssel ellátott termek szolgálták a katonák felfrissülését. A birodalom határa 

mentén valamennyi nagyobb helyőrség rendelkezett ehhez hasonló méretű fürdővel a mai Angliától egészen 

Sirmiunig húzódó határvidék hűvös éghajlatú északi részét az afrikai és szíriai toborzások csapatok csak a 

hőforrások segítségével tudták elviselni. Aqincum fürdőmúzeuma hűen őrizte annak a 21 közfürdőnek az 

emlékét melyek a város fénykorában üzemeltek. Itt gyökereznek a későbbi magyar fürdőváros hagyományai. 

Pannónia eredetileg több törzshöz tartozó kelta népessége számára gyorsan vonzóvá vált a hódítók életformája. 

Oppidumoknak nevezett földdel erődített táborhelyeik bizonyítják közösségeik erős összetartását. 

2. 2.2. A római lakóház fürdőhelyiségei 

A rómaiak kezdetben ugyan felhasználták az itt talált földből készült épületeket, de rövidesen kőből átépítették, 

majd a 4. században már csak kővel, habarcsba rakott kőfallal, ritkábban téglával, betonnal építkeztek. A 

Borostyánkő út mentén hamarabb kiépültek a táborok és veterántelepülések (utóbbiak gyakran régebbi tábor 

helyén), és elrómaiasodott városokká, fejlődtek régebbi települések. A katonai táborok mellett hamar 

megjelennek az úgynevezett canabek vagyis a civilek településrészei. Mivel az egyes légiók és segédcsapatok 

legénysége távoli vidékekről származott így hozták szülőföldjük szokásait a hazai istenségek szobrait és 

tiszteletét. A rómaiak rendszerint minden a birodalom rendjét elfogadó nép istenségeinek helyet talátak a római 

panteonban. A későbbi császárkultusz az egyistenhivők számára elfogadhatatlan volt. Az állam mindenkitől 

megkövetelte egészen a keresztény időkig a császárért történő áldozatokat például a tömjénezést. Ennek 

megtörténtéről a keresztényüldözések idején hivatalos igazolásokat készitettek. 

A legjobban feltárt települések közül Savaira-Szombathely és Scarbantia-Sopron e vonal mentén (utóbbi már 

késő római erődítésként), Aquincum tábora i.sz. 91-ben a Duna mellett épült, míg a provincia gabonagyűjtő 

központja Gorsium lett, a Tácon, Székesfehérvár mellett az elmúlt évtizedekben feltárt romváros. A Balaton és 

Veszprém közt fekvő Baláca –pusztán feltárt villa padlófűtése mozaikjai és fürdője hűen tükrözik a helyi 



 A római fürdők és a társasági élet - 

fürdőkultúra a császári propaganda 

szolgálatában 

 

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

lakosság kifinomult életformáját. A romanízáció gyors eredményei annak is köszönhetőek, hogy az őslakos elit 

erősen vonzódott a kényelmes római életformához. 

 

Önellenőrző kérdések a tananyaghoz 

1. Milyen közösségfejlesztő feladatokat látott el a római közfürdő? 

2. Hogyan szolgálta a közfürdő intézmény a császárok népszerűsítését? 

3. Jelölje be a térképen mely európai országok fürdőkultúráját, alapozta meg a Római uralom! 

Térkép 
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3. fejezet - A korai középkor 
fürdőkultúrája 

Uralkodói székhelyek és hévizek 

Középkori fürdők szolgáltatásai a középkor és a koraújkor egészségügye 

A 3. témakör célja: A középkorban továbbélő antik eredetű fürdőkultúra bemutatása. Az uralkodói székhelyek 

és gyógyító erejű hévizek jelenléte közötti összefüggések feltárása. A középkori fürdők rosszhírének kialakulása 

prostitúció és a fekete halál 

A hallgató: 

• értse meg a római fürdőkultúra továbbélésének jelentőségét, 

• értelmezze helyesen a középkor gyógyforrásokra vonatkozó szokásai, 

• ismerje meg a nagy pestis járvány hatását a középkori emberének gondolkodására, 

• értelmezze helyesen a középkor sötétségéről kialakult előítéleteket. 

Ennek a tanulási egység tananyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• felismerni a római fürdőkultúra hatását egészen a jelenkorig, 

• tudatosuljanak a hallgatóban, a középkorban kialakult új típusú kulturális értékek, 

• értse meg a fekete halál hatását a késő középkori műveltségre. 

Az uralkodói legitimitás fogalma, gyógyforrások a gyógyítás szolgálatában 

A birodalom gyengülése után kiemelkedő államok közt a hunoké, fenyegette legerősebben a maradék már 

keresztény római birodalmat. Az Attila udvarában megforduló követek megemlékeznek egy fürdőépületről 

melyet egy sirmiumí római fogoly tervezett. 

A bizánci városi életforma ugyan igényelte a közfürdők létét, de vannak kirívó esetek, például a Bibliafordító 

később szentkén ismert Hyeronimus vagy Jeromos, aki egyenesen tilalmazta a fürdést. Galliában Apollinarius 

Sidonius írta 465 júniusában barátjának a közeli városba, hogy a nyarat villájában tölti, hiszen fürdőjének 

szépsége már városiéval vetekszik. A villák ebben az időben már két részből álltak. A gazda lakhelyéül szolgáló 

épület zárt udvarral, oszlopos tornáccal fütéssel és fürdővel ettől elkülönült a gazdálkodás szintere és a 

szolgálónépek lakóhelyiségeit tartalmazó épületek. Róma városát a vízvezetékek 537-ig tűrhetően ellátták 

vizzel, de a Gót sereg ostromakor a régi közművek használhatatlanná váltak. A birodalom válsága majd eltűnése 

a barbár királyságok kavargásában nem jelentette a kényelmes római életforma iránti igény elvesztését. A VI 

században keletkezett Bencés regulából egyértelműen kiderül, hogy kolostort csak úgy szabad építeni, ha annak 

falain belül víz van. Vizre nem csak ivásra, mosásra kellett, hanem a fürdőház a serfőzde ellátásához is 

szükséges volt. Bencés kolostor működését fürdőház nélkül lehetetlen volt elképzelni. A fuldai kolostor első 

apátja Sturmius (747-779) egy csatornán keresztül a közeli patak vizét vezette a kolostorba. A tünékeny létű 

barbár királyságok kaotikus világának a Frank állam vet véget. 800-ban a nyugat ismét császárt koronázott 

Romában. 

A frank birodalom császára az egész nyugati latin rítusú kereszténység számára építtetett új fővárost. 

Nagy Károly új fővárosa építéséhez Ravenna és más késő római város márványoszlopait hozatta Achenbe. 

Achenre főként melegvizű forrásai miatt esett a választás. A források környékén a kelták a gyógyító vizek 

istenének Grannusnak emeltek szentélyt a vaskorban. Valószínűleg már Caesar légiói is használták 

gyógyfürdőket. A legionáriusok igazi fürdő életet teremtettek vízvezetékekkel, boltokkal, fogadókkal Fortuna és 

Merkúr szentélyekkel. Miden légió saját téglagyárral és téglabélyegzővel rendelkezett így a régészek kiegészítve 

az írott forrásokat könnyen nyomon követhetik az állomáshelyek változásait. 
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Természetesen az acheni fürdőhelynek is van saját középkori legendája. Notker, Sankt Galleni szerzetes leírja 

Károly apjának Pippinnek a látogatását a hőforrásoknál. Először kamarásával ellenőriztette a forrás tisztaságát 

majd ingben, lábbeliben és karddal a kezében ment fürödni. Itt támadta meg maga az ördög. Pippin a kereszt 

jelével és kivont karddal védekezett. Az ördögtől bemocskolt vizet meg kellett tisztítani. A történészek szerint 

Pippin ezzel a tettével véget vetett a források körüli pogány szertartásoknak. Fia Károly sokat szenvedett a 

köszvénytől és a reumától. A középkori élet fáradalmai a sok lovaglás a rengeteg nyárson sült hús a gyakori 

megfázások kikezdték a király egészségét. A böjtöket rendszeresen adománnyal megváltották. Einhard Nagy 

Károly életét bemutató művében azt írja az uralkodó személyesen jelölte ki valamennyi épület helyét Achenben. 

Az építők azon buzgólkodtak, hogy hőforrásokra bukkanjanak, majd a feltörő bugyborékoló vizet kőkeretbe 

zárják. Később pompás lépcsőfokokat készítettek és elkészült a fürdő. Az építmény nagyságára vonatkozóan is 

tálunk egy érdekes utalást miszerint Nagy Károly több mint száz személlyel fürdött együtt. Einhard írásában 

tehát nem igazán a gyógyászati célú fürdésről, hanem az uralkodó körének egy sajátos összejöveteli formájáról 

van szó. A ma Münsternek nevezett palotakápolna viszont egy római termára épült. Ez a kisebb méretű fürdő 

nem került felújításra, hiszen az udvartartás nagyobb épületet igényelt. Notker krónikájának ősi pogány 

történetét már Einhard nem meséli el, de az egészségtelen táplálkozás okozta köszvény a hivatalos életrajzírónál 

is, kínozta a császárt. A köszvény és a reuma tüneteit a kor orvostudománya szinte kizárólag csak a 

melegforrások gyógyhatásával tudta enyhíteni. Így válik érthetővé, hogy szinte valamennyi középkori európai 

uralkodói székhely közelében gyógyforrásokat tártak fel. 

Gyógyászati célokat is szolgálatot a hagyományos izzasztó fürdő, mely az ősgermán idők óta létezett. Első 

leírását Ibrahim Ibn Jacub hagyta hátra, aki 973- ban a Cordobai kalifa diplomatájaként meglátogatta I. Ottó 

császárt és fölkereste Meckenburgot és Csehországot. Az izzasztó fürdő, amit látott fából készült és kőtűzhellyel 

izzó kövek segítségével gőzt állítottak elő, úgyhogy hogy vízet locsoltak a forró kövekre. A fürdőzők testüket 

szalmával dörzsölték be. Bíborban született Constantinus bizánci császár, akitől a honfoglaló törzsek neveit is 

tudjuk hosszú évekig foglalkozott írásaiban a birodalom vetetéséhez szükséges ismeretek összegyűjtésével. A 

protokoll kifejezést is a bizánci udvarban használták, először hiszen mindenkinek és mindennek meg volt a 

helye a császárhoz és egymáshoz képest. Ceremóniás könyvében említi hogy a tábor rendezője a császár 

számára köteles volt a szkita fürdőt, a csergét a bőrkáddal együtt a hadjáratba magával vinni. A szkita elnevezés 

950 táján valószínűleg a magyarokat takarhatta habár Constantinus a Birodalom Kormányzásáról szóló 

művében a magyarok törzseit Türkök névvel, illette. A hordozható vezéri fürdő valószínűleg általánosan ismert 

volt a nomádoknál. A magyarok, besenyők uzok rendelkeztek külön fürdősátrakkal melyek a finn szaunához 

hasonlóan tüzesített kövekre locsolt víz gőzében, izzasztották, dörzsölték, majd nyírfagallyakkal csapkodták a 

testüket. A szaunázást hideg vízben történő megmártózás zárta le. A bizánci császári szerző megemlíti azt is, 

hogy az előkelők nemezsátraiban mosdásra használatos csappal ellátott bőrtömlők vannak. A tusfürdő ezen 

korai változatát csorgónak hívták. Ibn Fadlan arab utazó leirta a Baskiriában élő bolgárok fürdési szokásait 

miszerint a nők és a férfiak közös medencében meztelenül fürödtek. A nomád életforma keretei közt élő népek 

fürdőkultúrája a letelepült életforma időszakában átalakult, de ezeknek a népeknek a testi tisztaság iránti igénye 

egészen az újkorig mindig nagyon erős maradt. 

A középkor embere számára a lelki tisztaság mellett a testi tisztaság is fontos volt olyannyira hogy a fürdéstől 

történő tartózkodást egyházi büntetésként is kirótták például Brémai Adalbert püspök 1076-ban IV Henrik 

császárra, akit a Pápa átka sújtott. A csatornák építésében kutak ásásában, vagyis létfontosságú vízellátás 

biztosításában a kolostori közösségek őrizték a szükséges technikai ismereteket. 1143 körül készült a 

Salzburgban egy 370 méteres később egy 880 méteres csatorna készült. A regensburgi Szent Emmeram kolostor 

1201-ben elhunyt apátjának Peringernek a sírfeliratán érdemei felsorolásánál olvasható. Hogy a kolostor 

vízellátására vízvezetéket építtetett. A középkor legtöbb zarándokhelyéhez forrás tartózik ezek jó része már az 

antik időkben is ismert volt. A középkori szerzetesség kultúra hagyományozó és mentő szerepét sok történész 

nem becsüli eléggé. Sötét középkorról beszélnek különösen Voltaire százada, festette le ezt a kort sötét 

színekkel még az elnevezés a középkor kutatás tudományának elnevezése is Mediavisztika erre, utal, hiszen a 

köztes szóból alakult ki. 

A keresztes háborúkból visszatérő lovagok váraikban, ha egyszerűbb formában, is mint a Szent földön 

megismertek de fürdőket készítettek. Margat szíriai területen lévő keresztes várának feltárásánál kiderült, hogy a 

korabeli viszonyokhoz képest rendkívül komfortosan volt berendezve. Több ezer köbméteres vízgyűjtő 

ciszternával rendelkeztek. Rendszeresen át tudták mosni a latrinákat és kiküszöbölték a fertőzésveszélyt. A 

kutatást végző magyar régészek az erődben két kisebb fürdőt azonosítottak. A 2010-ben feltárták a központi 

fürdőt, ahol külön fűtőkemence segítségével melegítették a vizet, előkerült a vízellátást biztosító vízvezeték is 

(Barta: Magyar Demokrata2011 02. 16 51. p). A lovagi kultúra részét képezte az úszás. Ottó Borst a mindennapi 

élet a középkorban, című művében leírja, hogy a lovag 7 lovagi képesség az úszás, amely életmentő szerepet is 

játszott. A keresztes hadjáratok történetében I. Barbarossa Frigyes halálát is vízbefulladás okozta. A hagyomány 

szerint a császár a Szalef folyóba fulladt valószínűleg nehéz fegyverzete is akadályozta a menekülésben. A nagy 
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pestis járvány okozta félelem természetesen sokat ártott a fürdőknek, de a fürdőkultúra átmeneti hanyatlása 

többek között annak is köszönhető, hogy tönkrementek a vízvezetékek. Fürdők ugyan léteztek de, a szükséges 

csővezetékeket fából készítették, mint például Nürnbergben, 1361-ben. A forrásoknál az ólomcsöveket 

használtak. A legrégibb öntöttvas csövezték 1455körül készült a Lahn melletti Dillenburg kastélyban. A 

reneszánsz Itáliai palotáihoz építenek újra fényűző fürdőszobákat. Itáliában a Mediciek németföldön a Fuggerek 

próbálták divatba hozni a jól ápoltságot. A firenzei Pitti palota fényűző fürdőszobája a XV. században épült. 

Volterra városa rendelkezett Firenze közelében különféle ásványi sókkal és ásványvizes forrásokkal illetve 

fürdőkkel. Volterra birtoklásáért a Firenze mindent elkövetett. A Medici família feje Cosimo halála után Piero 

volt, akit ifjú korától kínzott a köszvény. A köszvény okozta fájdalmakat ekkoriban főként fürdőkkel, 

igyekeztek csillapítani. Hasonlóan szép fürdőszobája volt az 1571-1581 között épült ausburgi Fugger palotának. 

A fürdőkkel kapcsolatosan a középkorban gyakran hangoztatják, hogy bordélyokként működtek. Ennek a nem 

mindig megalapozott véleménynek a kialakulásában nagy szerepet játszott a festészet, ilyen sokszor idézett kép 

az ismeretlen Flamand festő XV. századi Fürdőház című műve. Az erkölcsi jellegű vádak mellett páni félelem 

élt a XIV század városlakóiban a pestistől, azaz a fekete haláltól. A rosszul táplált és rossz higiénés viszonyok 

közt élő 70 milliós európai népességből 30 millióan estek a nagy járvány áldozatául. A városi lakosság 

vízellátása nehéz feladat volt, hiszen vízvezeték készítésére fa és kerámia ált rendelkezésre ezért a rosszabb 

minőségű vizet adó ásott kutakat részesítették előnyben. Több háztartás alkotott egy kútközösséget melynek 

vezetőjét, a kútmestert a város tanácsa nevezte ki. 1431-ben, Münchenben 33 család alkotott egy kútközösséget 

ők gondoskodtak a tisztításról és szabályok betartásáról. Heilbronbann a városi tanács háztartásonként rótta ki a 

kúthasználati díjat. A pékek és a kovácsok fizettek dupla díjat érdekes, hogy a fürdőbérlőket nem sorolták az 

emelt díjas kategóriába. Ulm városában 11 víztornyot építettek és 23 nyilvános kút biztosította a város lakóinak 

vízszükségletét. A járványokkal terhelt időkben a városok szabályozták a közkutak és vízfolyások használatát. 

Erfurtban már 1331-ben és aztán még többször betiltották, hogy húsvétkor vagy pünkösdkor a városlakok 

egymást a közkutakban megfürdessék illetve, hogy belehajtsák egymást a város ásott kutjaiba. 1455-ben a 

konstanzi városi tanács tiltotta, meg hogy ünnepek alkalmából bárkit kútba dobjanak. A közkutakban történő 

megmártózás az inasok körében beavatási szertartásnak minősült. Az is előfordult 1480 -ban Bernben hogy friss 

házasok fürödtek a város közkútjában. 

A rossz vízellátástól és a szennyeződésektől legtöbbet a népes kikötővárosok szenvedtek, míg a kontinens 

ritkábban lakott vidékei szerecsésebbek voltak. A tisztálkodás iránti igény a nyugati kikötőkben később sem 

erősödött a XVII-XVIII században még kontinensünk uralkodói és udvaraik népe sem kapott kedvet a 

rendszeres fürdőzésre. IV Henrik francia királyról feljegyezték a körülötte terjengő illatok borzalmasságát, első 

felesége Valois Margit győzte meg arról, hogy a bűz nem elsősorban a férfiasság bizonyítéka. A század 

legszebb asszonyáról Diane de Poitiersről II Henrik nagy szerelméről azt tartották, hogy hosszan megőrzött 

szépségét gyakori hideg vízben történő mosdásának köszönhette. I Erzsébet angol királynőt azzal dicsőítették, 

hogy havonta megfürdik, akár szüksége van rá akár nincs. A próféciáiról híres Nostradamus 1547-ben kezdett el 

szépítőszereket, parfümöt, fogkrémet de a kereslet nem mutatkozott erősnek. A francia udvarban az illatszerek a 

kellemetlen illatok fékentartására szolgáltak. Medici Katalin II Henrik felesége hívott illatszerrészeket 

Firenzéből. 

XVI. század közepétől nagy népszerűségnek örvendett Bad Pyrmont, melynek csodaforrásai ezreket vonzottak 

és a fürdőhely, mint egy tízéves virágázása után elmaradtak a vendégek. A svájci Aargau Canton népszerű 

fürdőhely is lassan elnéptelenedtek, hiszen a szifilisztől való félelem lassan eluralkodott a kontinensen. A 

betegség elterjesztőiként a Dél- Amerika nagy részét meghódító spanyol katonákat vélelmezték. A betegséget 

Nápoly 1498-as ostrománál az ostromló franciák olasz a védő olaszok francia betegségnek nevezték. A magyar 

nyelvben használt franc vigye kitétel bizony még a XVI-XVII században is nagyon durva rosszindulatról 

tanúskodott. A XVII-XVIII század tisztálkodási szokásai sem változtak jelentősen. A történelmi időszámítás 

szerint beköszöntő újkor sem hozott gyors változást. 

XIII. Lajosról pontos egészségügyi feljegyzéseket készített orvosa Héroard. Hatkötetnyi feljegyzése maradt 

fenn, miszerint a leendő királynak először hat éves korában, 1607-ben mostak lábat. Szerencsésnek mondhatjuk 

magunkat múzeum látogatóként, hogy a napkirály udvarának illatait nem őrzi nagyszámú tárgyi emlék. 

Amszterdamban még 1735-ben is csak egyetlen nyilvános fürdőintézmény működött. Paul Zumthor idézi azt az 

angol utazót, aki szerint a hollandok Házukat tisztábban tartják, mint a testüket. Jellemző, hogy a francia 

kortársak az étkezés előtti kézmosás gyakori hiányát kifogásolták Hollandiában. A nagyvárosok vízellátása 

óriási gondot jelentett. A nagyvárosok lakóinak vízfogyasztását egészen a XIX. századig az ásott kutak, folyók, 

források elégítik ki, vízvezetékekkel alig találkozunk. 
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Önellenőrző kérdések a tananyaghoz 

1. Bizonyítható az antik fürdőkultúra korai középkori hatása? (Uralkodói székhelyek és gyógyforrások) 

2. Mi okozta az Európai fürdőkultúra hanyatlását? 

3. Az ábrák segítségével mutassa be a középkori fürdőtípusokat és szolgáltatásaikat! 
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4. fejezet - Magyar fürdőkultúra a 
középkorban és a korai újkorban 

4. témakör célja: A hallgatók ismerjék meg a magyar állam alapításakor létrehozott közigazgatási és vallási 

intézményeket 

A hallgatók: 

• értsék meg a nomád kultúra továbbhagyományozott elemeinek jelentőségét a középkori Magyarországon, 

• értsék meg a gyógyforrások közösségszervező szerepét a középkorban, 

• ismerjék meg a legfontosabb és legjellemzőbb középkori fürdőhelyeket 

• ismerjék fel a magyar fürdőkultúra európai kapcsolatait 

Ennek a tanulási egység tananyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• megérteni, a honfoglalás előtti technikai és higiéniai kultúra beépülését a keresztény korszakba 

• felismerni, a hévizek jelentőségét a középkori Magyarország közösségi életében 

• összehasonlítani, Magyarország és Európa többi országának középkori fürdőkultúráját 

Államalapítás és uralkodói székhelyek, Társasági élet a hévizeknél 

A mosdás és fürdés kultúrája ismert a magyarság elődeinél amint erre az is bizonyíték, hogy a bizánci udvari 

ceremónia könyv melyet már bemutatunk, megemlíti a nomád népek köztük a türkök fürdősátrait, melyekben 

izzasztó, azaz gőzfürdőt működtettek. Valószínű, hogy a magyarság még a finnugor népekkel történő együttélés 

során sajátította el a szaunázás szokását. Ismert volt a zuhanyozáshoz hasonló csorgó, amely alatt a nomádok 

számára lehetőség volt a hosszú utaknak porának lemosására. 

Krónikásunk, Anonymus említi, hogy midőn a honfoglaló magyarok átkeltek a Dunán a "felhévizekig" tábort 

ütöttek. A későbbi, egyes írások emléke már "álhévíz”-ről, Buda déli forrásairól is említést tettek. Egy 1015-ben 

készült adománylevélből kiderül, hogy a pécsváradi Bencéseknél üzemelt nyilvánosfürdő, ahol csak a nap 

bizonyos időszakában lehetett fürödni, ennek idejét kürtszóval és fürdőserpenyők kongatásával jelezték. Biztos, 

hogy valamennyi hazai bencés kolostor működtetett fürdőházat, hiszen mint korábban szóbakerült Szent 

Benedek regulái erre kötelezték őket. A forrásokhoz fűződő pogány kori szertartások ellen íródott Szent László 

király törvényeiben az a pont miszerint „Akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak, vagy fákhoz, 

forrásokhoz, kövekhez ajándékot visznek bűnükért egy ökörrel, lakoljanak” A pogány világ szokásai látszólag 

eltűntek, de minden jelentősebb hazai zarándokhelyünkön forrás várja a zarándokot. Ezek a források időnként 

csodákat is tettek elég, ha csak Mátraverebély történetére gondolunk. A vízfakasztás legismertebb legendája, 

pedig éppen Szent László királyhoz kötődik. A király 1091-ben levelet irt Oderisius Montecassinoi apáthoz a 

Bencések legfontosabb és legrégibb rendházába felajálván a rend szlavóniai letelepedéséhez szükséges javakat 

cserébe Szent Benedek ereklyei közül, szeretne egyet országa részére. László halála után keletkezett verses 

zsolozsmájában Örök kútja a szent jóságnak kezdősor sem véletlen. Hiszen a víz a tisztaság lelki és testi 

értelembe vett fogalmaitól elválaszthatatlan. III. Béla felesége Antiochiai Anna Balnea Communist vagyis 

közfürdőt alapított. II. Endre leányának, Erzsébetnek tiszteletére álhévízen építtetett fürdő-ispotályt. 1211-ben 

egy oklevél is említi a budai melegvizes forrásokat. Az első budai kór- és szegényházat amely, a középkór 

végéig működött IV Béla épitette nővérének thüringiai Szent Erzsébetnek a tiszteletére. Ebben az ispotályban 

gyógyították a” Szent Antal tüzeként ismert bőrbetegséget az igenis sacert. A nevezetes Szent Erzsébet ispotály 

mely a XIII. században már a keresztesek gondozásában volt valószínű a mai Rudas fürdő közelében állt. A 

Szent Erzsébet legenda úgy említi, mint Szent Erzsébet Ispotályát, a Zent Gelyért hegye alatt. Lübecki Arnold 

Barbarossa Frigyes krónikása megemlékezett a Magyar királyság gyógyvizeiről. A fürdésről történő 

önsanyargató lemondás motívumával is találkozunk IV Béla szentéletű leányának Margitnak történetében, 

akinek szőrruháját ugyan férgek nehezítették de, csak az arcát a lábfejét bokáig a kezét csuklóig valamint a haját 

évente négyszer mosta. Apácatársnői ezért annyira tisztelték hogy a kolostorukhoz érkező betegekkel négy 

különböző alkalommal gyógyszerként itatták meg a hajmosovizét. Ezt a tisztálkodási gyakoriságot a francia 

királyok XII. század udvarában minden fogalomtétel nélkül sikerült alulmúlni. 
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A vízellátás biztosítása nehéz feladat volt a középkor településein. A forrásokat a fons latin szóval jelölték a 

puteus ásott kutat jelentett, de a kőbe foglalt forrást is gyakran Puteusként említik az oklevelek. Ilyen volt 

Esztergomban a mai Fári kút egykor Úr kútja Herceg kútja amint Puteus Ducis-ként említenek. Néha az 

oklevelek megemlékeznek, arról hogy forrásvizű vagy állóvizű kútról van szó. A források nagyon magas 

becsértékű vagyontárgyak voltak Werbőczy Hármaskönyvében egy el nem apadó iható vizű forrást két és fél 

márkára lehet becsülni. Ez nagyon magas összeg volt, hiszen egy jobbágytelek becsértéke egy márka ugyanitt. 

A betegápolással foglalkozó Szent Lélek Lovagrend ispotálya a mai Lukács fürdő környékén épült, valószínű, 

hogy Artolfus nagymester kezdte az építkezést 1330-ban. Az említett rendet a Francia Országi Montpellierben 

alapították és a XIII században az ágostonos- johannita regula alapján, szerveződtek. Zsigmond király idején a 

budai fürdők már erőteljesebb virágzásnak indultak. Az ő uralkodása idején vált Buda ismét igazi királyi 

székhellyé. A város fejlődése felpezsdítette a kor fürdőkultúráját is. 1433-ban a Burgundiai herceg tanácsosa írja 

Budáról „a várhegy falain kívül igen szép meleg fürdők vannak, elmondja hogy a várhegy oldalán lévő fürdők 

hatása meg sem közelit az előzőekét. Bonfini Magyarország Történeténetében leírja Mátyás palotáját Budán „A 

padló mindenütt berakott mozaikszerű, néhol földviasszal égetet köböl, van összeillesztve. Több részen, 

alkalmatos helyen hideg és melegvizes fürdőszobák találhatók. Az ez időben kiadott "Budai Törvény-könyv" 

külön fejezetben említi a fürdőket, megállapítva, hogy a nyilvános fürdőhelyek a társadalmi érintkezés jelentős 

színhelyei. Ebből a korból való egy budai, várközeli "terma" tán legkorábbi metszeti ábrázolása Johannes 

Regiomontanus Mátyás udvari csillagásza mindennapi élet jobbítása céljából szülővárosa polgárainak 

(Königsberg) irt művében, közli olvasóival, hogy a nehéz munkát végző személynek kik, gyakran megizzadnak 

a melegvizes fürdő ajánlatos. Kik ösztövérek ebéd után fürödjenek a fej mosását két hétben egyszer el, ne 

mulaszd, tanácsolja a humanista tudós. 

A mai Rác-fürdő elődjét, Mátyás-király korában, "királyi-fürdőnek" említették, mert hogy rendeletére fedett 

folyosó kötötte össze a fürdőt a palotával. A fürdős, vagy feredős mesterekről s a "fürdős szakmáról", mint 

elismert foglalkozásról a 15. századból kapunk már írásos emléket. "A jó fürdősök hol fürdővel, hol meg 

egyébbel gyógyítgatták betegeiket. Azután úgy mellékesen a hajnyírással, a körömvágással és a tűzoltással is 

foglalkoztak." Városainkban már a 16. században voltak nyilvános fürdőházak, melyekben mind a hévizeket, 

mind a különféle savanyúvizeket is használták. Az írásos emlékek szerint – mint minden mesterséget, a fürdős 

mesterséget is tanulni kellett. Eszerint voltak fürdőslegények és fürdős inasok is. Az inasok annyi esztendeig 

inaskodtak, mint a többi mesterinasok. Ha elérkezett a felszabadulás ideje, "remeket kellett készíteniük". Ez a 

remek valamelyes orvosság, vagy jóféle flastrom volt-e, – nem tudhatjuk. Az inasnak vizsgát is kellett tennie, 

hogy ünnepélyesen fürdőslegénnyé avassák. Ha a vizsga sikerült, a jelöltet ünnepélyesen fürdőslegénnyé 

avatták. "Az új legény a bevett szokás szerinti négyfogásos mesterasztalt adott, elegendő itallal, s a céhládába 

betette a kétforintnyi taksát. A vígan lakás után azután kezébe vette a vándorbotot, s négy éven át járta-kelte az 

ismeretlen világot." Oláh Miklós Hungaricájában a mai Lukács fürdő környékét mutatja be az 1530-as 

években.” A Duna partján hévizek buzognak fel, a testi betegségben különösen a keléses és gennyes fertőzésben 

szenvedők számára nagyon jók. Vannak más fajták is melyben, úszhatsz is ezeket Királyfürdőnek, nevezik… 

Óbuda mezővárosban található a Szentlélek Ispotályit gyógyhatású vizek törnek a felszínre. Kissé távolabb 

Buda felé van Szent Háromság vagy Felhéviz mezővárosa melnek hőforrásai ugyan a szabad ég alatt, vannak de 

csudamód gyógyító erjüek. Itt fürödnek a földmüvesek és a szőlőmunkások úgy, hogy csak a fejük, látszik ki a 

vízből. A királyi székhely növekvő népessége újra és ujra gondokat okozott a vízellátás területén. Az 

úgynevezett gravitációs vezetékek esetében könnyebben megoldódtak a technikai problémák cserép fa ólom 

vagy rézcsövekben, vezették a közeli források vizét. A másik lehetőség a közlekedő edények törvénye alapján 

működő vizmű. A csúcsteljesítmény ekkor a taposómalom vagy járgány meghajtású vizmü volt. Bártfa 

vízvezetéke a város feletti források vizét vette igénybe. A vizmü mesterei közül a források kettőnek a nevét 

őrizték meg. Krakkói Mihály, aki tesvérével Miklóssal 1436-ban került a városba előtte Krakkóban készített 

vízvezetéket és fürdőt a zsidók megrendelésére. A Bártfai német megjelölése szakmájának Roerenmaister 

(Csőmester) volt. Közlekedő edények elvén működött a budai reneszánsz szökőkút a Vizivárosban. 1416-ban 

Zsigmond király a nürnbergi Hartmann Rohr vagy Rothschmidt részére ezer fajnai aranyat, fizetettet ki, mivel a 

mester a vizet a budai hegyre felvezette. Németföldön Lipcse vízvezetéke 1412-ben Ausburgé 1450-ben készült 

el. 1424-ben a király Kassa városát utasitotta, hogy adójából 40 forintot fizessen ki Péter vízmesternek 

(Aquaeductori nostro) Kassa vízellátása és a kórban szokatlan tisztasága a XVI- XVII században is csodálatot 

vált ki az utazókból. Antonió Bonfini irt Mátyás udvarában bronz csapokkal ellátott vízvezetékről a palota 

délnyugati szárnyában, a régészeti feltárások a XX század második felében igazolták álltásait. Az ólom drága és 

nehezen elérhető volt nagy mennyiségben a középkor végén ezért gyakrabban cserépből és kátrányos fenyőből 

készültek a vízvezetékek. A két félhengeralakból álló fenyőcsöveket vaskarmantyúkkal, úgynevezett muffokkal 

fogatták egymáshoz. Természetesen ezek a vezetékek legfeljebb tiz esztendeig tudták a vízellátást biztosítani. A 

Budai Vár oldalánál lévő vizmü a Duna vizét juttatta a várhegyre. A vízellátás fontosságára világit rá Zay 

Ferenc Nándorfehérvár elvesztésének okairól irt krónikájában. Az 1521-es ostromkor a vízünk a csatornából 

teljességgel kifogyott. Esztergom 1543-as ostrománál a török a dunaparti „vizvár”elfoglalásával tudta a védőket 
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reménytelen helyzetbe hozni. A vizmüvet Dselalzade Szulejmán történetírója irta le „Az alsóváros egyik helyén 

víztartó medencét készítettek ebbe a Dunából bizonyos mennyiségü víz folyt bele. A medence fölé kereket 

állítottak, továbbá szűk rézcsöveket készítettek rézből s ezt a csövet a falazatba rejtve vezették fel a felső várba. 

A kerék mesterségesen forogván a vizet felhajtja a fellegvárba. A budai vár vizellátorendszere és a 

nándorfehérvárié hasonló volt. A budai vizmü építkezéseknél Mátyás korában a firenzei Chimenti Camicia a 

vélelmezett tervező és neki tulajdonítják Esztergom vizmüvét is visegrádi palota márvány szűkkútjának 

készítését, sír feliratát Giorgio Vasari jegyezte fel miszerint főként vízműveket épített Magyarországon. 

Valószínűleg 1479 előtt érkezett és Balogh Jolán kutatásai szerint 1491-ben még Magyarországon tartózkodott, 

majd visszatért szülővárosába. (Zolnay 1977. 352). A vízművek javításait 1541-ig rendszeresen elvégezték II 

Lajos idejéből csatornás ragadványnévvel illetett Orbán mester volt a karbantartás irányítója. A végvári vonal 

keresztény oldalán Octavio Baldigara hadmérnök építi meg 1570 tájékán Eger és Pozsony földalatti vezetékeit. 

A pozsonyi XVI. századi "Artikelbrief" közösen szól a "Bader, Chirurgi, Wundarzt, Barbierer" céhlevélről. 

Regulái pontosan előírták, hogy az új fürdőmestereknek minő szerszámokkal kellett ellátnia magát. Ezek között 

találhatjuk az ollót, az érvágót, a fogót, a metélőkést, a fogzúzó-vasat, a flastromokat, a kenőcsöket, az olajokat, 

a porokat, purgálókat, 3 font viaszt stb. Pozsonyban a fürdőslegények dolga volt a tűzoltás. A legforgalmasabb 

nap a hétfő volt ezt jelölték ki a város összes inasa számára. A suszter és a csizmadia céh vezetői 1642-ben 

kiharcolták, hogy inasaik egyéb napokon is látogathassák a városi fürdőket. Pozsonyban nem csak német 

fürdősök működtek 1592-1597 között, szerepelnek a céhiratokban Garadnay Miklós, illetve Eckhart Kristóf 

mesterek. Itt találjuk az iratokban a borbélyok, fürdősök és chirurgusok között Fraxinus Gáspárt, aki szegedi 

születésű volt családi neve Szabó volt. Itáliában szerezte meg az orvostudományok és a szépművészetek doktori 

diplomáját. A Nádasdy család orvosaként praktizált 1562-ig, majd Pozsonyba költözött. A Nádasdyak 

számadáskönyveiben 1544-töl folyamatosan szerepel fürdős mester és fürdős legény. A XVI- XVII században 

több főúri család alkalmazott fürdős mestert, akik sebészettel és hajvágással is foglalkoztak. A beteg Horváth 

Bálintot 1624-ben a Batthyány család szalónaki fürdőse kezelte. 1656-ból Batthyány Ádám leveléből kiderül, 

hogy a fürdősök időnként lőtt sebek kezelésével és golyók eltávolításával is foglalkoztak. Rozsnyó statútumai 

1603-ban kimondták, hogy a város fürdősén kívül másnak nem szabad hajat vágni fogat húzni és sebeket 

gyógyítani. A fürdők szolgáltatásainak árát a városi statútumok határozták meg Az árak mindenütt. 

Meglehetősen alacsonyak voltak. Lőcsén a hajnyírás fél garasba a fürdőkádhasználat 5-6 fillérbe került. 

Sopronban a balfi fürdőben a fürdés és a köpölyözés is egy garasba került. A gőzfürdő 12 dénárba került és a 

fürdőslegénynek két garas borravaló járt a fürdősöket hívták vizmárnak illetve balneatornak. Érdekes színfoltja 

volt a korszaknak a savanyú vizek népszerűsége. Az ivókúrákat gyakran vegyítették hévizek látogatásával a 

Batthyány család tagjai a Thurzók a Keglevichek rendszeresen, töltik idejüket Pöstyénben Balfon vagy Trencsén 

környékén. A fürdőidény tavasszal kezdődött a magyar kamara tisztségviselői májusban mentek szabadságra. 

Rendszeresen a pöstyéni gyógyvizekhez jártak gyógyítgatni betegségeiket. A köszvény nagyon gyakran kínozta 

a kortársakat. A Thurzók és Révayak rokonságukat és barátaikat rendszeresen invitálták a hévizekhez. A 

Thurzók és Forgácsok földesurakként építettek a trencséni fürdőkhöz faházakat a szegényebb nép részére. Az 

arisztokraták feleségei csak ritkán utaztak messzebbre Eszterházy Miklósné illetve Batthyány Ferencné töltöttek 

több nyarat a közeli stájerországi fürdőknél. Forgách Ádám egy 1642-ben írt levelében említi, hogy Morvába 

tervez indulni ivókúrára. Körmöcbánya tulajdona volt Stubnya. Stubnyafürdö nagyon divatos fürdővé vált 

rossznyelvek szerint a cifra és könnyűvérű dámák sem hiányoztak onnan és nemegyszer megyei, és városi 

statútummal tiltották ki őket. A fürdő átmeneti hanyatlását azonban Wesselényi nádor halála illetve az 

összeesküvés lelepleződése okozta. A főúri törzsközönség széthullott. 

Nagyvárad fürdőit 1660-tól a török uralta. Erdély fejedelmi udvara a Balázsfalva közelében található Algyógyót 

látogatta rendszeresen. Bornemissza Anna halála után az elözvegyült Apafi Mihály idején a fürdőtelep elveszíti 

jelentőségét. Természetesen Erdély bórvizekben gazdag vidékei az önálló fejedelemség megszűnése után is a 

társasági élet szinterei maradtak. A háborús években is látogatták a fürdőket. Gróf Károlyi Sándor 

emlékiratainak tanúsága szerint a meleg fürdők látogatása az arisztokrata hölgyek társasági életének olyan 

fontos színtere volt, hogy 1683 hadieseményei sem tudták eltántorítani gróf Homonnai Györgynét a druszborki 

hévizeknél tett látogatásától. Thököly Imre naplójában részletesen leírta betegsége jeleit, Komoly gondot 

jelentett a kuruc vezérnek kedvenc fürdőhelyének Pöstyénnek a császári kézre kerülése. Az izületi fájdalmaktól 

és a hadiszerencse elpártolásától szenvedő kuruc vezér francia doktor és fürdőborbély segítségétől remélt 

változást. 1693. január végén és február elejének időjárás változása különösen megkínozta eret, vágnak rajta 

majd egy szerb fürdő borbély kezelése következett. Thökölyt köszvénye egyre jobban gátolta a hadvezetésben 

ezért már nem tudta megismételni 1690-es merész támadását. 

Szerencs fürdője Rákóczi Zsigmond idején vált népszerűvé ugyanis Rákóczi Zsigmond köszvényét ebben a 

salétromos fürdőben gyógyította. Coménius 1675-ben így írt a balneumról: „a fürdőházban lemossuk a 

szennyeket, vagy vesztegülve a fürdőkádban vagy felülvén a verítékező padra és megvakarjuk tajtékkővel 

magunkat.” Ebből a szövegrészből kiderül, hogy Szerencs rendelkezett gőzfürdővel is. 
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Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós a harcok szünetét használták fel fürdőzésre az említett Szerencsi 

balneumban. Az 1704-es esztendő téli hónapjait a Bars megyei Vihnye fürdőn töltötték. A fejedelemről tudjuk 

hogy prágai diákévei alatt megfordult Karlsbadban is és egész életében kedvelte a meleg fürdőket. 

A középkori várakban fából készült kádakban, dézsákban tisztálkodtak az emberek. Érdekes megjegyezni, hogy 

Dávid: Marat hálált ábrázoló festményén egyszerű fakádban éri a végzettes késszúrás a bőrbaját gyógyító 

jakubinus vezért. A fakád formája és küllem még a középkort idézi. A városokban, pedig fürdőházak nyíltak, 

ahol a fürdősök, borbélyok borotváltak, köpölyöztek is. A korabeli ábrázolásokon a fürdő finoman fogalmazva 

örömtanya jelleget ölt. Szinte minden középkor alkonyával foglakozó mű illusztrációi közt ott találjuk a flamand 

miniatúra festő XV századi ábrázolását. Valószínűleg a feslett erkölcsök színterévé tett középkori fürdőképek 

kissé eltúlozzák a fürdő nem tisztasági jellegű szolgáltatásainak fontosságát. A fürdőházaknak meglehetősen 

rossz hírük volt, bezárásukra azonban mégsem erkölcsi megfontolásokból került sor, hanem azért, mert 

járványokat is terjesztettek a közös fürdők. Ebből aztán sokan azt a következtetést vonták le, hogy a fürdés 

egészségtelen. I Erzsébet angol királynőről még dicsérően jegyezték fel, hogy minden hónapban megfürdött 

akár szüksége volt rá akár nem. A XVI században még vidám fürdőélet jellemezte kontinensünket a fürdők 

sokféle örömök forrásai voltak. A fürdőtisztességnek nevezett hosszú fürdőkabátot viselő látogatók időnkét a 

szigorúan vett tisztálkodási tevékenységektől eltérő bizonyosan kellemes, de erkölcstelennek mondott 

szolgáltatásokat vettek igénybe. A XVI században Erasmus irta negyedszázada Brabantban semmi sem volt 

inkább szokásban, mint a közös meleg fürdők. Ezek most mindenütt üresek, Az új kór megtanított rá, hogy 

tartózkodnunk kell tőlük. A hitújítás korának protestáns és katolikus szónokai egyaránt a közös fürdők 

erkölcstelen voltán köszörülték a nyelvüket. A mai Belgium területén Lüttich tartományban található Spa 

városka fürdőhelye már a XVI - XVII században vonzotta az idegeneket. Főként a brit szigetek jómódú 

fürdővendégei hagytak mély nyomokat a város múltjában. A későbbi századokban Spa az előkelő társaság a 

koronás fők találkozóhelyeként lett ismert kontinensünk diplomácia történetében. A spa szó az angol nyelvben 

használatos az angolok és amerikaiak a fürdők megjelölésére. Spa város az első világháborúban a nyugati 

fronton harcolló német haderő főparancsnokságának adott helyet, majd a háború után 1920-ban az Antant 

államok itt tárgyaltak a jóvátételi ügyekről. 

A tisztálkodás tekintetében mélypontot Európa a 17-18. században érte el. A szifilisztől való félelem illetve az 

1720- ig a kontinens nyugati felére is ellátogató járványok hatásaként csökkent a fürdés iránti érdeklődés. A 

szifilisz, vagyis a francvaros betegség első magyarországi említése 1500. újév reggelén történt, amikor Jagelló 

Zsigmond herceg egyik szolgálója a számadáskönyvek szerint egy aranyat kapott, hogy kezeltesse magát. 1500. 

március 12-én a herceg egy budai sétalovagláson, a város falain kívül találkozott úton vánszorgó vérbajos 

emberekkel, akiket az ispotályokba nem eresztettek. Az orvosok nem ismerték a betegség gyógyítását. A 

bujakornak nevezett nyavalyával főrangúak is küzdöttek Manardo udvari orvos próbálkozott Bakocz Tamás 

egészségének helyreállításával. A következő évtizedekben higannyal kezelték a betegeket ez sem bizonyult 

sokkal hatékonyabbnak. Egészen a huszadik századig hosszan elhúzódó gyógyíthatatlan betegségnek számított. 

1640-ben jelent meg az egy igen elterjedt illemtan, ebben szó szerint ezt olvashatjuk: „Néha elmehetünk a 

fürdősökhöz, hogy testünk tiszta legyen, s naponként fáradságot vehetünk magunknak ahhoz, hogy megmossuk 

kezünket. Majdnem olyan gyakran mossuk meg arcunkat is." XIV. Lajos napi toalettje abból állt, hogy reggel 

parfümbe mártott kendővel letörölte arcát, s egy nemes úr néhány csepp rózsavizet öntött a kezére. 

XV. Lajos korában, a versailles-i palotában végzett munkálatok során egy befalazott helyiségre bukkantak, 

amelyben egy fürdőkád állt. Nem tudván mit kezdeni a díszes medencével - Pompadour márkinő utasítására - 

átalakították szökőkútnak, meséli egy korabeli adoma, ha nem is így volt a történet valamit mégis tükröz az 

udvar szereplőiről. 

Magyar történeti adalékokkal is szolgálhatunk e furcsa tisztaságiszony felől. Íme egy részlet Bethlen Miklós 

önéletírásából, mely szemléletesen mutatja, hogyan tisztálkodott egy magyar főúr, ez az igen képzett, kitűnő 

férfi a 17. században: „Ritkán fürödtem, kivált hideg vízben; lábamat két hétben, néha minden héten mosattam, 

számat reggel, ebéd és vacsora után mindenkor, és gyengén a kezemet is hideg vízzel mostam; kezemet gyakran, 

de orcámat hacsak valami por, sár vagy valami gaz nem érte - sohasem mostam, hanem a borbély, mikor 

hetenként rabságomig a szakállamat elborotválta. A fejemet talán 25 esztendeje van, hogy meg nem mosták." A 

fürdés iránt érzett ellenszenvet tükrözi az a szokás, amely tiltotta a vasárnapi fürdést. 1599-ben a würtzburgi 

toronyőrök szigorú fenyítést kaptak, mert ezt az előírást megszegték. A hét fennmaradó napjain rendezett 

fürdőzésről is szigorú nézetek honosodtak, meg ahogy ezt az egykorú mondóka is tanúsítja miszerint: Hétfőn a 

részegesek fürdenek kedden a gazdagok szerdán a viccesek csütörtökön a tetvesek, ótvarrosok, pénteken az 

engedetlenek, szombaton a nagyra becsültek. A tetvesek és ótvarrosok vagyis a betegek csütörtökön vettek 

gyógyfürdőt. Különösen a márciust és a májust javasolták ilyen célra három egymást követő csütörtökön. Az 

emberek nagyobb része a szombatot részesítette előnyben. Guarinoni XVII századi stájer orvos szerint az 
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átlagemberek és a tiszteletreméltóak szilárdan ragaszkodtak tisztálkodási szokásaikhoz. Az év egyes napjain 

végzett fürdésnek erős gyógyhatása volt a kortársak szerint. A nagypéntek és a zöldcsütörtököt követő éjszaka 

és a hajnal napfelkelte előtti szakasza nagyon alkalmas volt folyóvízben vagy friss vízben történő mosakodásra, 

ilyenkor a gyógyhatás fokozott volt. Ugyanezt a hatást tulajdonították a háromkirályok ünnepén végzett 

mosdásnak, ami az egészség mellett a szépséget is biztosította. Svábföldön úgy tartották, hogy a szent János 

napján vett fürdő a leghatékonyabb. Ha valaki János napján folyóvízből merített pontosan éjfélkór és azt megitta 

a svábföldiek hite szerint egészsége tökéletes maradt. Sziléziában az volt a lényeges mozzanat hogy a 

fürdővízbe melyet János nap töltöttek a kádba kilenc gyógyfű főzetét öntötték. A fürdés azonban sem, ezen a 

napon sem május elsején nem történhetett. Németföld többi részén olyan erősen bíztak a János napi fürdő 

hatásában, hogy az egész napot a fürdőben töltötték és esetenként ivókúrákat is vettek. Az egyház ez ellen a 

babonás szokás ellen ugyan fellépet de ez a helyzeten nem változtatott. A magyar néphagyományban is 

megvannak a jeles napok, amikor a víznek mágikus hatása van. A víz hatását akkor fejti ki legerősebben, ha 

karácsony vagy húsvét hajnalán szótlanul merítették. Sem, jövet sem menet nem volt szabad meg szólalni a víz 

varázserejét úgy fokozták, hogy tojást, piros almát merítetek belé, illetve pénzérmét. A paraszti nép szombaton 

készülődve a templomba fakádakban vagy mosóteknőben fürdött. A víz és az egészség közötti kapcsolat tudata 

egészen a jelenkorig kimutatatható népi kultúránkban. A gyógyító paraszti fürdők nyüzsgő élete különösen a 

XVIII század fürdőszobák nélküli kastélyainak világában üde színfolt hazánkban. A városi fürdök közül Kassa 

városéról készült leírás Evlia Cselebi török utazótól. Meg kell jegyeznünk Kassa sohasem volt török hódoltsági 

terület így a bemutatása egy keresztény városi fürdőé. Három fürdője van, de nem kupolások. Sajátszerű, 

négyszögletes boltozatú mésszel és cementtel épített kályhás fürdők. Négy oldalának kőfalainál fokozatosan 

kőlépcsőhöz hasonló helyek vannak s azok mindegyikén fürdőmedencék állnak, a felső szófán mosakodó 

emberek vize nem fecskendeződik az alsó szófán lévő emberekre, különös mesterség! A legalsó lépcsőfok 

hideg. Azon alul van az uszoda- tér. A középső fokok melegek, a felsőbbek még melegebbek. A boltozatnál lévő 

fok oly tüzes, hogy tűrhetetlen. Az ember azon a szófán vesz fürdőt, amelyet eltűrhet s utána, távozik, melegítő 

kemencéje kívül nincs. A fürdő négy szegletében négy kristálytetejű kályha van s azok tetején a tűz, meglátszik. 

A fürdői szolgálatot mind vénasszonyok végzik, akinek mindegyike kuruzsló. Az utazó a következőkben 

dicsérően szól a burkolt utakról, a város tisztaságáról, és arról hogy Kassa mentes a pestis fenyegetésétől. A 

magyarországi fürdőkultúra az Árpádkórtól önálló része egy a nyugatabbi világhoz képest jobb higiénés 

viszonyokat megvalósító életformának. 

Lőcsén a módos zipser házakban a tizenhetedik század végén három vörösréztartályt működtettek. Egyben sört a 

másikban pálinkát főztek a harmadikban fürdés céljából, melegítették a vizet. A higiénés szokások 

természetesen Magyarország egészét tekintve is nagyon különbözőek voltak. A török hódoltságtól mentes 

felvidéki és erdélyi területeken a középkori fürdőkultúra a XVIII. Századig folyamatosan élt. 1549-ben jelent 

meg Wernher György ásványvizeinket bemutató könyve De admirandis Hungarie aquis hypomnemation című 

műve Bázelben. Neki köszönhetjük többek között az első Tátra leírását, illetve a szepesség ásványvizeinek 

bemutatását. Wernher a szepesi kamara intézőjeként illetve sárosi várkapitányként tevékenykedett és Eperjes 

polgára volt. 

Érdekes azt is megemlíteni, hogy a dölyfös bécsi Hofburgban nem volt fürdőszoba addig, amíg Erzsébet 

királyné ki nem könyörögte a felséges férjétől, Ferenc József császártól ezt a kiváltságot a maga számára. A 

berlini császári palotában, pedig még rosszabb volt a helyzet: ha I. Vilmos császár fürödni akart - mégpedig 

őfelsége minden héten egyszer megengedte magának ezt a luxust -, a közeli Hotel Adlonból hozatta át a 

palotába a bádog fürdőkádat. 
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Önellenőrző kérdések a tananyaghoz: 

1. Melyek a magyar fürdők első említései történeti forrásainkban? 

2. Milyen intézményi keretben működtek a fürdők? 

3. Hogyan oldották meg a városi vízellátási és köztisztasági feladatokat? 

4. Milyen fürdési lehetőségeket alakítottak ki a várak és a köznépi lakóhelyeken? 

5. Melyik várost nevezték az Európai fürdők királynőjének? 
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5. fejezet - Az iszlám fürdőkultúra 

Az 5. témakör célja: bemutatni a keresztény világgal ellenséges viszonyban lévő iszlám kultúra alapvető 

vonásait, a muzulmán világ fürdőkultúrájának antik gyökereit, vallásos és világi szokásokat a fürdőhasználatban 

A hallgató: 

• értelmezze helyesen az iszlám és muszlim fogalmakat, 

• értse meg az antik világ és az iszlám kapcsolatait, 

• ismerje meg a keleti és nyugati iszlám sajátosságait, 

Ennek a tanulási egység tananyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• a Korán előírásai szerinti életforma megismerésére 

• az 1001 éjszaka világának megértésére 

• az iszlám valódi értékeit megkülönböztetni az európai világban jelenlévő előítéletektől 

1. 5.1 Az iszlám értékrendje, a Koránból eredeztetett 
viselkedési normák 

A középkori iszlám birodalomban számos köz- és magánfürdőt építettek a muszlimok, hogy mindenkor eleget 

tehessenek a rituális mosakodás szabályainak. Testük ápolása, szépségük és egészségük megőrzése 

világszemléletükből következett: úgy vélték, kötelességük gondoskodni az Allah által teremtett világ egészéről, 

beleértve saját testüket is. Egészségfogalmuk sajátosságai közé tartozott abbéli hitük, hogy a világban minden 

mindennel összefügg, és hogy az ember maga is sokat tehet egészsége érdekében. A fürdőzés és a 

hammámokban gyakorolt szépségápolási és egészségvédő eljárások ehhez nagyban hozzájárultak. Muszlim nők, 

férfiak és gyerekek töltötték meg az iszlám birodalom fürdőit azokban az évszázadokban, amikor a középkori 

Európában csak kevés gondot fordítottak a személyes higiéniára. 

A muszlim hívők mindegyikének állandó kötelessége a (rituális) mosakodás, ezért városaikban – Keleten és 

Nyugaton egyaránt – már a középkorban igen fejlett fürdőkultúra alakult ki. A szépség, a tisztaság, illetve maga 

az egészség hozzátartozott a harmonikus életvitelhez, mindez a világ teljességéről való muszlim gondolkodás 

része volt. Az egészségnevelésben így már kicsi gyermekkortól kiemelkedő szerepet kapott a testápolás, a 

tisztálkodás műveleteinek elsajátítása. A fiúk és lányok általában serdülő korukig anyjukkal és a család más 

nőtagjaival együtt a ház elkülönített részében, a háremben éltek. Ebben, a nők és gyermekek számára 

elkülönített és fenntartott lakrészben a kicsiknek külön szobájuk volt, melynek falait és padlóját szőnyegekkel és 

gyékénnyel borították, közepén, pedig kisebb vagy nagyobb fürdőmedence állt, amely mellé télen meleg, 

nyáron, pedig hideg vízzel teli kancsót állítottak a felnőttek. E medence a gyerekek mosdatására szolgált, hiszen 

–becsületbeli ügy– volt tisztántartásuk és csinos öltöztetésük. 

A lakóházakon belül található fürdők mellett nagy számban elterjedtek és óriási népszerűségre tettek szert a 

középkor során azok a közfürdők (arab nevükön hammám-ok), ahová a kisebb gyerekek – nemüktől függetlenül 

– édesanyjukkal és nőrokonaikkal jártak, általában hetente egyszer. 

A fürdők épülete 

Ha a muszlim orvoslás sok évszázad alatt született tudományos eredményeit áttekintjük, és ebből, illetve a 

muszlim gondolkodás egészéből indulunk ki, világossá válik, hogy maga az egészség és a szépség Allah 

művének a beteljesülése, az isteni harmónia visszatükrözője, ezért a szépség- és egészségápolás (egymástól 

elválaszthatatlanul) az iszlámvalláshoz tartozó kötelezettség. 

Mindezt a gondolatsort teljes mértékben alátámasztja az iszlám birodalomból ismert sok ezer köz- és 

magánfürdőnek az Univerzumot idéző és szimbolizáló épületegyüttese, illetve a tisztálkodás szabályai. A víz 

maga az arabok számára a Paradicsomot előrevetítő földi jelenség. Miként a sivataglakó beduinoknak egyik 

legnagyobb gyönyörűséget a jelentette, ha édes vizű oázisok mentén kialakult városokba értek, a városlakóknak 



 Az iszlám fürdőkultúra  

 30  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

a fürdő (hammám) biztosította a kapcsolatot az éggel. A Korán szerint –Allah vizet bocsát le az égből, és 

újjáéleszti vele a földet– (Korán; fordította Simon Róbert: 2: 164), és a Paradicsom leírásakor is fontos 

szerephez jut a víz az idilli állapotok ecsetelésében. Az iszlám kultúrában a zubogó források és szökőkutak, a 

szemet gyönyörködtető vízmedencék legalább annyira szolgálták a hívők lelkének, mint testének a felüdülését. 

A fürdők azonban még jelentősebb szerepet töltöttek be a muszlimok életében: e helyszíneken tisztálkodás 

közben nem csupán a szemükkel, hanem valamennyi érzékszervükkel megtapasztalhatták a felfrissülést, az 

újjászületést, magát az isteni harmóniát. A hammám ezért a szent és a profán keresztpontjában álló, sajátos 

intézmény volt az iszlám kultúrában, és – bár építészetileg számos megoldást a Bizánci birodalomban 

megismert római thermákból merítettek az arabok – mind megjelenésében, mind, pedig jelentőségét tekintve a 

muszlim fürdő minden korábbi hasonló építményt felülmúlt. 

Egy-egy város hírneve és gazdagsága a közfürdők számában jutott kifejezésre. Ibn Khaldún azt írta, hogy – a 

jólét és a gazdagság luxust követel–, és más történetírók illetve utazók is hajlottak arra, hogy valamelyest 

eltúlozzák a muszlim központokban található hammám-ok számát. A 9-10. századi Bagdad esetében például 60 

ezer és 200 ezer között vibrál a közfürdők száma különböző szerzők műveiben, amely számadatok közül az alsó 

érték is meglehetősen magas. 

A fürdő elkülönített részei a rituális megtisztulás különböző lépéseit szimbolizálták, építészeti megjelenítése, 

pedig olyan esztétikus – sokszor pazar – volt, hogy a hammám valóban maga volt a –földi Paradicsom–. A XII. 

századi szerző, Abd al-Latíf al-Bagdadi –Könyv a hasznosságról– (Kitáb al-ifada) című könyvében részletes 

képet festett Kairó közfürdőiről. Leírása szerint a hammámok tetőzetét boltíves oszlopok tartották, és – a külső 

szemlélő számára is megkapó látványt nyújtó – kupoláik az épület belsejében tartózkodó fürdőzőket 

kápráztatták el leginkább. Más muszlim épületekhez hasonlóan a fürdők kupolái is az égboltot (tágabb, átvitt 

értelemben Allah világát) szimbolizálták. A szépen ívelt tetőkön apró, gyakran csillag alakú ablakok voltak, 

amelyeket különböző színű, áttetsző (nyitható és mozgatható) üvegekkel fedtek a fürdő építői. Így, miként a 

fenti szerző is írja, a hammám vendégei valóságos fényárban úsztak, a medencék víztükrén, a csempével borított 

falakon és padlón a napfény erősségétől és irányától függően mesebeli színes fények vibráltak. Al-Bagdadi 

szerint, aki egyszer részese volt e látványnak, sosem akar többé máshol lenni, és szerinte a legcsodálatosabb 

paloták látványa sem nyújt olyan élvezetet, mint a közfürdőkben megtapasztalható szépség. A XIV századi 

világutazó Ibn Batutta utazásai során Konia vagy Konya kisázsiai város fürdőjét mutatja be talán 

legrészletesebben. Az oszmán birodalom épületekben, szokásokban örökölte Bizánc, azaz a romaikoszok 

fürdőkultúráját és az iszlám világ gondolkodásához és értékrendjéhez alakította. 

A fürdők falait és padlóját borító fényes, márványból készült és színezett csempék csak fokozták ezt az élményt: 

a granadai Alhambra csodás fürdőinek (melyeket I. Juszuf idején építettek) falait például arany, szürke, zöld, 

kék és vörös csempék díszítették. 

Az Ezeregyéjszaka 132. történetének egyik költeménye így foglalja össze e gondolatokat: 

–E háznak erős kőtömbök, ím virágai, 

ha tűz lángja nyalja körbe, szívünk örül neki, 

pokolnak gyanítanád, valójában ott a menny, 

S napot, holdat is látsz számosat benne fényleni. 

 

Az építmények belső tagoltsága is logikus rendet követett. A fürdő bejáratánál voltak megtalálhatóak az öltözők, 

és itt volt a színtere a tisztálkodáshoz szükséges kellékek beszerzésének is: lehetett törölközőt vagy köntöst 

kölcsönözni, haj- és testápoló szereket vásárolni. A hammám ezen részében illemhelyeket is kialakítottak. 

Az öltözőkből a vendégek legelőször a melegvizes terembe jutottak, ahol igazi gőzfürdő várta őket. A 

helyiségben lévő hőmérsékletet és páratartalmat a padlóba épített agyagcsövekben áramoltatott víz hőfokával, és 

mennyiségével szabályozták. A forró vizes teremben a felhevült padlót a fürdőszolgák vízzel locsolták, és így 

keletkezett a test pórusainak megnyitását segítő finom pára. Ebből a teremből a langyos-vizes medencé (ket) 

rejtő fürdőszobába mentek a vendégek, onnan, pedig a hideg vizes mártózást biztosító helyiségbe. A 

hammámnak voltak még más, fontos részei is, például azon szoba vagy szobák, ahol pihenéssel, szépítkezéssel 

vagy éppen étkezéssel tölthették el az időt a muszlimok. 

Egy-egy hammám mérete és termeinek illetve medencéinek száma természetesen függött az építtető(k) anyagi 

helyzetétől, társadalmi pozíciójától, vagy az adott térség szokásaitól, a fürdőzők igényeitől. A fentiekben 

felvázolt fürdő az –ideális– változat: egységei az évszakokat szimbolizálták: a legmelegebb helyiség a telet, a 

langyos az őszt, a hideg a nyarat, a pihenő helyiség, pedig a felüdülést, hozó tavaszt juttatta a szemlélők eszébe, 
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miként ez például Abd al-Rahman Badawi – a misztériumok misztériuma– (Sirr al-asrar) című művéből is 

kiolvasható. A nagyobb méretű, jelentős beruházással felépített fürdők egész embertömeg tisztálkodásának a 

helyszínei voltak, éppen ezért fontos volt, hogy a szegény és gazdag vendégek bizonyos mértékű elkülönítését 

megoldják. Erre szolgált például az öltöző-kabinok kialakítása, hogy a hétköznapi emberek ne láthassák az 

előkelők mezítelenségét, és léteztek olyan egyszemélyes kádak is, amelyek ugyanezt az elkülönülést lehetővé 

tették a medencék (rawíja) népes világával szemben. 

A fürdőzés szabályai 

A fürdőzés szabályai – miként a hammám felépítéséből is kiolvasható – lefektettek voltak, maga a termek 

elrendezése kijelölte a művelet menetét, hiszen a különböző hőfokú termekből csak meghatározott sorrendben 

lehetett továbbhaladni (meleg – langyos – hideg – száraz). Abd al-Latíf al-Bagdadi a 12. századi kairói 

nyilvános fürdők kapcsán azt tanácsolta a (férfi) fürdőzőknek fentebb már idézett művében, hogy töltsenek el 

kis időt az első teremben, aztán a második és harmadik medencében, és végezetül pihenjenek le egy puha 

heverőre, hogy testük elkezdjen izzadni. Azután törölközzenek meg többször is egy tiszta vászonkendővel, és ha 

már eleget izzadtak, menjenek a hammám elkülönített részébe, és végezzék el a rituális mosakodást, majd 

üljenek bele egy kád kellemesen langyos vízbe, és szappannal mosakodjanak meg. Ezt követően dörzsöljék be 

testüket az évszakhoz illő ecettel, és tisztogassák le bőrüket vízzel vagy krémek segítségével. Ezután újra 

mártózzanak meg egy vízzel teli kádban, és a fürdőből való távozás előtt alaposan töröljék szárazra testüket 

rózsa- vagy ámbraillatú kendővel. Az arab szerző azt is ajánlotta, hogy a tisztálkodást végző, és az izzadás miatt 

sok folyadékot veszítő fürdőzők kortyolgassanak rózsavizet vagy almaszörpöt. 

2. 5.2 Férfi és női szerepek megjelenése a 
fürdőkultúrában 

A nők és a fürdőzés 

A nyilvános fürdők azon kevés helyszín közé tartoztak, ahová a nők is ellátogathattak. Természetesen csak 

akkor, amikor a férfiak nem voltak jelen, általában a déli ima után, az alkonyi ima előtt. (A nagyvárosokban 

persze léteztek csakis a nők, illetve a férfiak részére fenntartott fürdők, ez utóbbiaké leggyakrabban a 

bazárnegyedben.) a nők számára éppúgy, mint a férfiaknak, a fürdő a társasági élet fontos színterét jelentette, azt 

a helyet, ahol a barátnőkkel, nőrokonokkal és ismerősökkel hosszas – a testi közelség miatt gyakran intim – 

beszélgetéseket folytathattak. A források szerint a hammám nem pusztán a tisztálkodás és szépségápolás 

legfontosabb muszlim helyszíne volt, hanem olyan intézmény, ahol a nők között körbe-körbejártak a legjobb 

szépségápolási szerek és ételek receptjei, ahol megbeszélték a legújabb híreket és pletykákat, tanácsokat adtak 

egymásnak gyermeknevelési és szerelmi ügyekben, sőt, számos szerző szerint a fürdőkben készítették elő a 

házasságkötéseket is. A nők számára a fürdő tehát sokrétű jelentéssel bírt, akár a szabadság szimbólumaként is 

felfogható. Éppen ezért a hammámba menetel a muszlim hölgyek esetében nagy előadást jelentett: a legszebb 

ruháikat és legdrágább ékszereiket magukra öltve indultak fürdőzni, mintha esküvőre mennének. 

A nők kisebb gyermekeikkel és házuk háremében lakó nőtársaikkal vonultak a fürdőbe. A kisfiúk közül csak 

azokat vihették magukkal, akik –nem voltak még eszesek–, és amint azok felserdültek (mukallaf-ok lettek) a női 

fürdőszolgák hazküldték őket, mondván: –Majd apáddal gyere vissza!– A fürdő személyzete is nőkből – esetleg 

eunuchokból – állt, és amikor az asszonyok elfoglalták a –földi Paradicsom– épületét, a bejárati ajtóra 

törölközőkendőt akasztottak, jelezvén az utca embere számára, hogy a hammám férfiaknak tiltott terület, 

időlegesen csakis a nők birodalma. 

A fürdő a muszlim nők számára a váltott vizekben való megmártózás és izzasztás mellett az agyagos- és egyéb 

pakolások, test- és bőrmasszírozás, hajápolás és testszőrtelenítés műveletéhez jelentett színteret. A melegvizes 

teremben történő, nagyjából félórai izzasztás után a fürdetőasszonyok egy lepedővel letakart márványpadra 

fektették a vendéget, és ledörzsölték egy okra nevű agyag-szerű anyaggal, amit –Arménia földjének– is 

neveztek. Ez a gőztől és melegtől kitágult pórusú bőrt átjárva alaposan kitisztította a testet és meglágyította, 

szépítette a bőrt. E pakolást lemosva a hajmosás, a fejbőr masszírozása következett, amelyhez illatos és habzó 

anyagokat használtak. 

A muszlimok körében – férfiak és nők között is – igen elterjedt volt a hajfestés szokása. Vagy feketére festették 

hajukat (a férfiak a szakállukat is), vagy hennával színezték, amely aranyvörös, narancsos árnyalatot kölcsönzött 

a hajnak. A nők gondosan, tincsenként festették be a hajukat, ügyelve, hogy a henna ne érje nyakuk vagy 

homlokuk bőrét, hiszen azt is befogta volna (a hennát használták különböző testrészek, például a kéz festésére 

is). 
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A fürdőzést, masszázst és hajmosást a szőrtelenítés művelete követte, amely az iszlám világban általánosnak 

mondható volt. Ez több lépést is magában foglalt: a hónalj, a kar, a láb, az arc illetve a szeméremdomb teljes 

szőrtelenítését. A szőrtelenítésnek több módját ismerték, és a különböző technikák, kenőcsök használata függött 

a térségben kialakult szokásoktól, és természetesen a szerint is változott, hogy a test melyik részét kívánták 

lecsupaszítani. Ismerték és alkalmazták ugyan a borotválást, de elterjedtebb módszer volt a nura nevű krém 

használata, ami egyfajta ragacsos kenőcs volt, amit felkentek a megfelelő bőrfelületre, és egy kis idő elteltével 

letörölték, a kihullott szőrszálakkal együtt. Ez, és a többi ilyesfajta krém oltatlan meszet és arzénos triszulfátot 

tartalmazott, amely adalékanyagok túl gyakori vagy túl hosszas használata során a bőr elveszíthette puhaságát, 

ezért a kenőcsöt gyorsan le kellett öblíteni, és a szőrtelenítés végén a bőrfelületet ápoló-szerekkel kezelték. E 

célra rizslisztből, csicseriborsóból vagy babból készült, bőrnyugtató és tápláló pakolást készítettek, a növények 

porrá tört magvát rózsa- vagy mirtuszillatú vízben feloldva. A test szőrtelenítésével kapcsolatos hanyagságot a 

muszlimok piszkosságként és ápolatlanságként értelmezték, és a szőrös nők állandó csúfolódások, adomák 

tárgyai voltak. Előírás volt a hetente legalább egyszer történő depiláció, és 40 napnál hosszabb szünetet nem 

tarthattak a hívő nők e művelet elvégzését illetően. 

A szőrtelenítést a manikűr követte, majd a szépítkezés utolsó fázisa, az arc kikészítése jött, ami nagyon fontos 

volt a muszlim nők körében, különösen a szemek hangsúlyozása, hiszen a fátyolviselés miatt ez volt az egyetlen 

eszközük-szépségük és ápoltságuk megvillantására az illatosító-szerek használatán kívül. 

Szintén nagy gondot fordítottak a fogak tisztítására, melyhez összezúzott gyöngyház, tojáshéj és faszén 

keverékét használták, az ajak illetve a fogíny, pedig festés nélkül is állandóan élénkpiros színű volt a 

bétellevelek rágcsálásától. Az arcot viszont kissé kipirosították egy púder-szerű anyaggal. 

Valószínűleg a hammámban fürdőző és szépítkező hölgyek sokasága ismerte az ókori Keleten és al-

Andalúszban azokat a kozmetikai szereket és eljárásokat, amelyek hozzájárultak szépségük és egészségük 

megőrzéséhez, s így férjük szívének rabul ejtéséhez, amire – a többnejűség szokását és az ágyasok jelenlétét 

elfogadó társadalmakban – minden nőnek nagy szüksége volt. A 11. században al-Shirázi, szír orvos műve, – a 

házasság könyve– számos kozmetikumot is számbavett, például bőrtisztító krémeket, melyek akkori 

alapanyagait a kozmetikai ipar a mai napig széles körben felhasználja, mint például a rizs-, árpa-, vagy 

mandulalisztet, a bóraxot és a halolajat. E könyvben volt például egy olyan recept, amely a bőr kisebb és 

súlyosabb egyenetlenségeinek eltüntetését ígérte egy krém segítségével, mely –az arcot csillogó rózsaszínné és 

ragyogóvá változtatja, és eltűnik minden vöröses folt és sömör, a lepra nyomai, a himlőhelyek, minden régi 

forradás, májfolt, mégpedig oly mértékben, hogy (a krém használójára) 7 nap után a saját testvére sem ismer 

rá.– Al-Shirázi –csodareceptjében– többek között az alábbi alapanyagok szerepeltek: meggy, szőlőgyökér, 

sáfrány, kandis-cukor, gumi-arábikum, denevér-vizelet, anyatej, tojásfehérje, mandulaolaj, füge-lé, szárított, 

porított tengeri hagyma, vérehulló fecskefű, menta, csicseriborsó-liszt, rizsliszt, pisztácia, római mustár, örmény 

bórax, víz, olaj és újabb adag tojásfehérje az anyagok összeállításához. A nagy szír orvos receptjei között fog- és 

szájápolási szereket is találhatunk. 

Különösen hangos volt a hammám és környéke akkor, ha egy házasságkötés előtt álló szűzleányt vezettek oda 

az esküvő előtti tisztálkodás és testszépítés céljából. A fürdő már e műveletsort megelőzően is fontos szerepet 

játszott a házasságok előkészítésében. Az anyák gyakran itt –nézték ki– fiaik számára az arát, mondhatni, ők 

voltak fiúgyermekük –szeme–, hiszen a férjek csakis a házasságkötés után tekinthették meg először feleségük 

testét (néha még arcát is). A fürdő környezete a leendő anyósnak teljes mértékben lehetővé tette, hogy az ott 

tisztálkodó leányokat szemügyre vegye, meggyőződjön testi adottságaikról, viselkedésükről, beszédjüket 

hallgatva következtessen gondolkodásmódjukra és erényeikre, és (nő) rokonaikat megismerve benyomásokat 

szerezzen a családról. Európai szemmel nézve meg lehetősen furcsa, ám a hammám világával összeegyeztethető 

volt az a szokás, hogy a leendő anyós meny-jelöltje testét – annak női hozzátartozói jelenlétében – a fürdőben 

szivaccsal és kefével megtisztogatta, így mérve fel, hogy nincs-e a leánynak valamilyen testi hibája. 

A fürdőben lehetett megbeszélni a hozomány részleteit is, és amennyiben a házasságot nyélbe ütötték 

(természetesen a jegyespár férfi hozzátartozóinak ügyleteként, de mégiscsak az anyák által befolyásolva), az 

esküvőt megelőző napok valamelyikén tapasztalt fürdetőasszonyok csinosították ki a menyasszonyt. A 

muszlimok körében is ez az a pillanat, amikor az ara testét a lehető legszebben felékesítik, és e rítusnak fontos 

állomása volt a hammám. 

A közfürdőkhöz fűződő hiedelmek 

Al-Gazáli, aki a –Vallásos ismeretek helyreállítása– című művében külön fejezetet szentelt a hammámban 

gyakorlandó illendő viselkedésnek, azt írta, hogy a nők számára a közfürdő látogatása megengedhetetlen, kivéve 

azokat, az asszonyokat, akik betegek vagy nemrégiben szültek. Vég nélkül intették a férjeket, hogy feleségeiket 
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ne engedjék a fürdőházakba, ám e dörgedelmek a jelek szerint igen keveset értek. A hagyomány szerint Allah 72 

angyalt állított a fürdők kapujába, hogy megátkozzák azokat, akik fedetlenül lépnek be oda. Ennek ellenére 

voltak – férfiak és nők is – akik nem ügyeltek a vallásos tanításokra, és megmosolyogták Abu Hanifát, aki – 

hogy ne kelljen látnia a hammámban pucéran fürdőző hittestvéreit – bekötött szemmel vezettette magát a 

medencéhez. 

A fürdőkben – éppen kétes hírük miatt – nem volt szabad imádkozni, és az a babona járta az iszlám országokban 

hogy e hely – a víz keleti néphitben való megítélése alapján – a démonok és a lelkek székhelye, és olyanfajta 

szellemek, mint amelyek a forrásokban vagy barlangokban élnek, a hammámban is megtalálhatók. Ez a babona 

annyira befészkelte magát egyes muszlim gondolkodók fejébe, hogy bizonyos jogtudósok azon elmélkedtek, 

kell-e és hogyan fürdőbérleti díjat szedni a dzsinnektől? Kitalálták a szellem- és ördögűzés fürdőbeli módját is: 

ha valaki gonosz szellemet vélt látni a felszálló gőzben, baszmalát kellett kiáltania. 

A fürdőkkel kapcsolatos megítélés tehát nem volt egységes a muszlim világban. A hadíszokban egymásnak 

ellentmondó részletek olvashatók: a hammám védelmezői szerint Mohamed egyszer így kiáltott fel: –Mily 

csodás épület a közfürdő!– Egy másik hagyomány szerint viszont az ördög (iblísz) ezt mondta: –Kértem 

Allahtól lakóhelyet, és ő a hammámot adta. A hadíszok a Mohamed életéhez fűződő hagyományokat gyűjtötték 

össze, és ha a Korán szövegében nem történt ráutalás, akkor a hagyományokat használtak. 

 

Önellenőrző kérdések a tananyaghoz: 

1. Milyen vallási szabályok hozták létre az iszlám fürdőkultúrát? 

2. A fürdők közösségi funkciói 

3. Viselkedési szabályok férfiak és nők részére. 

4. Mi okozta a török fürdőélet európai ábrázolásai és a valóság közti ellentmondást? 
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6. fejezet - Török fürdők a 
hódoltságban 

A témakör célja: Megismertetni a hódoltság világának társadalmát és fürdőkultúráját 

A hallgató: 

• értelmezze Magyarország életében a három részre szakadását, 

• értse meg a hódoltsági berendelkezést, 

• ismerje meg a török által telepített dél-szláv (iflák) lakosság életmódját, 

• ismerje meg a fontosabb települések török fürdőit a Hammam-ot. 

Ennek a tanulási egység tananyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• megérteni a török hódoltság közigazgatásának és adóztatásának működését 

• megérteni a magyar etnikum visszaszorulásának okait 

• megismeri a fontosabb török fürdőket és az ehhez kötődő történeti forrásokat 

1. 6.1 A hódoltságban kialakult életformák, a 
hódoltság lakói (Iflák, Szpáhi, Rája) 

„A törökök sokat és szívesen fürdenek, s adnak is erre” – összegezte budai tapasztalatait Melchior Besolt a 16. 

század végén. Valóban, a hódítók az új tartományban fürdők tucatjait használták, s ezek jelentős részét – erre a 

pénzt nem kímélve – újonnan építették. Talán maguk sem gondolták, hogy éppen ezek a fürdők lesznek a török 

kor leg¬időtállóbb emlékei: a mecseteknek, karavánszerájoknak nyoma is alig maradt, a fürdők közül jó néhány 

máig is áll. 

A remek építmények hírét már a török időkben terjeszteni kezdték az utazók és a tudósok; Georg Wernher, 

Augerius Gislenius Busbequius vagy Istvánffy Miklós leírásait sokan olvasták. Bár a későbbiekben az 

érdeklődés homlokterébe inkább a termálvizek gyógyászati haszna került, a fürdők múltjáról az orvosok sem 

feledkeztek meg teljesen. Laurentius Stoker 1721-ben még csak négy oldalt szentelt a kérdésnek, jó száz évvel 

később Linzbauer Ferenc Xavér már több, mint hetvenet. A budai fürdőkultúra múltjának és jelenének feltárásán 

annyian fáradoztak, hogy 1933-ban már érdemesnek látszott kiadni a budai és pesti gyógyfürdők irodalmának 

bibliográfiáját is. Az előzőhöz hasonló, a fürdőket említő szerzőkre koncentráló összeállítás az 1960-as években 

is megjelent. A második világháború után megindultak az elsősorban Gerő Győző nevével fémjelezhető 

régészeti kutatások és műemléki helyreállítások. Hasonló feltárásokra és filológiai kutatómunkára az ország 

több településén (Babócsán, Egerben, Esztergomban, Székesfehérváron, Pécsen) is sor került. 

Időről időre összefoglaló munkák is napvilágot láttak, még ha nem is önálló tanulmány formájában, hanem a 

hódoltsági török építészetet, művészetet tárgyaló értekezések keretében. Foerk Ernő 1917-ben mérte fel 

tanítványaival a török világ még álló emlékeit. Ugyancsak a fennmaradt objektumoknak szentelt kötetet Molnár 

József és Gerő Győző 1976-ban, majd 1980-ban Gerő kiváló monográfiában dolgozta fel a témát. A 

korábbiakkal ellentétben teljes körű, régészeti és történeti adatokra egyaránt támaszkodó áttekintést nyújtott 

Oktay Asla¬napa és Ekrem Hakki Ayverdi, az oszmán-török művészettörténet két jeles kutatója. Sajnos éppen a 

magyar források tekintetében ismereteik igen hiányosak, s a török irodalmat is következetlenül használják, ezért 

munkáik erős kritikával kezelendőek. 

Munkánk elsősorban a történeti források, összegyűjtésére tesz kísérletet. Ezek alapján próbálja meghatározni, 

hogy hol és hány fürdő működött a hódoltságban, s amennyiben lehetséges, behatárolni ezek működési idejét és 

alapítójuk személyét. A tanulmányt adatbázis követi, amely közread minden lényeges forrásszöveget, különös 

tekintettel az eddig magyarul meg nem jelent, vagy pontatlanul lefordított török forrásokra. Az időrendben 

közölt szövegeket a régészeti kutatások érintőleges felsorolása követi. Mindezek után elemezzük és értelmezzük 

a forrásokat, amennyiben ezek mennyisége és minősége indokolttá tette ezt. 
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2. 6.2 Utazók és történetírók a fürdőkről 

A török fürdőkultúra emlékanyaga és írásos dokumentumai 

Régészet-műemlékvédelem 

A török fürdőkre utaló legegyértelműbb forrás maga az épület. A hódoltság területéről majd másfél tucat maradt 

fenn közülük többé vagy kevésbé. Ezen műemlékek és régészeti leletek azért rendkívül fontosak, mert általuk 

magát az építészeti szerkezetet, a koncepciót és a kivitelezés minőségét mérhetjük fel. 

Írásos dokumentumok 

Muszlim források. A muszlim hivatalos iratok között több helyen számíthatunk a fürdők vagy fürdősök 

említésére. Amennyiben állami intézményekkel van dolgunk, akkor elszámolásaik bekerültek a tartományi 

pénztárkönyvekbe. Magánalapítványok esetén az alapítólevél (vakufnáme) tájékoztat róluk, vagy esetleg a 

tarományi adóösszeírásokban bukkannak fel, mint a vakuf (alapítvány) részei. Harmadrészt az összeírt muszlim 

lakosok között akadhatunk fürdőalkalmazottakra. 

Egészen más jellegűek a földrajzi munkák. Ezeknek a szerzői egy-egy tartományról kívántak képet adni, s mivel 

a fürdők a települések jellegzetes objektumai voltak, gyakorta megemlékeztek róluk. Két munkáról kell szót 

ejtenünk. 

Ásik Mehmed bin Háfiz Ömer er-rúmí (?–1598 után) a tizenöt éves háború során járt a hódoltságban, 

valószínűleg 1594-ben. Munkája, a Menázir’l-¬aválim (A világok látképei) különösen a Balkán és a hódoltság 

leírása szempontjából jelentős. A magyar vonatkozású részek fordítását egy bécsi kézirat alapján Bálint Gábor 

adta közre először, a szerzőt azonban nem tudta azonosítani. Fekete Lajos egy 17. századi török utazónak, Ebu 

Bekir bin Behrám ed-Dimiskínek (?–1690/1691) Terdzsüme-i csográfja-i kebír (A nagy atlasz fordítása) című 

munkáját tette közzé magyarul. A szerző – ahogy erre Fekete Lajos is felhívta a figyelmet – néhány részt, 

például a fürdők leírását szó szerint vette át Ásik Mehmedtől. A jelen tanulmányban olvasható fordítások az 

isztambuli Süley¬mâniye Kütüphânesi kézirata alapján készültek. Ásik Mehmed azonban csak részben járhatta 

be a birodalom legészakibb tartományát, saját tapasztalataira csak a Belgrádról Budára vezető út mellett fekvő 

települések, illetve az Északkelet-Dunántúl esetében támaszkodhatott. 

Sokkal részletesebb Evlia Cselebi teljességre törekvő útleírása, amelynek hódoltsági fejezetei 1660 és 1665 

között keletkeztek. E forrásra kicsit hosszabban ki kell térnünk részint egyedi, összegző volta, másrészt a 

körülötte dúló viták miatt. Szekfű Gyula gyilkos hangvételű kritikája óta e munkára a gyanú árnya vetül, jóllehet 

egyre több olyan adat bukkan fel, amely igazolja a világutazó állításait. A világutazó, azonban mint saját maga 

írja időnként rablókalandokban, fosztogatásokban vett részt. Más alkalmakkor, mint például Zrínyi Miklós a 

költő és hadvezér udvarában tett látogatásánál hajlamos saját szerepét túlértékelni. Szegfű Gyula nem kizárólag 

a tények pontosságát, hanem inkább a szerző jellemét kifogásolta. Leírásai mindig szigorú rendet követnek: 

ismerteti a település történetét, közigazgatási helyét, tisztségviselőit, azután rátér a földrajzi adottságokra, majd 

városrészenként a nevezetességekre. A sort többnyire a helyi jellegzetességek és a meglátogatandó szent helyek 

leírása zárja. Többek között ez a rendszeresség táplálja a bizalmatlanságot: Evliának talán akkor is eljár a tolla, 

ha valójában nincsenek adatai. Ennek ellentmondani látszik az a tény, hogy a szerző a szokásos klisékben üresen 

hagyta az objektumok számára, elnevezésére utaló helyet, ha azokról nem voltak ismeretei. Sőt, keleti szerzőtől 

meglehetősen szokatlan módon, akár bevallja tudatlanságát is. Törökkoppány leírásánál például a következőket 

olvashatjuk: „de hogy a város hány lépés [hosszú], arra nem emlékszem”. Témánkhoz visszakanyarodva: ha azt 

írja, hogy az adott városban arab fürdő van, akkor egyszerűen nem volt biztos a dolgában. Ám ez nem azt 

jelenti, hogy a településen ne létezett volna ilyen intézmény (ld. Simontornya esetét!). Amennyiben pontosan 

megadja a fürdők számát, de részleteket nem közöl, akkor gyengébb minőségű, esetleg átalakított épületekre 

gyanakodhatunk. Előfordul azonban olyan eset is, amikor egy komolyan megépített fürdőt éppen csak megemlít 

a jeles utazó (pl. Gyulán). Azok a leírások a legmegbízhatóbbak, ahol részletesen olvashatunk a fürdő 

épületéről, a víz hatásairól, stb. Bár a megfogalmazás gyakorta az oszmán költészet és a művészi prózaírás 

hagyományait követi – a kupolák az égig érnek, a medencékben az élet vize csobog, a fürdősök, pedig angyalok 

–, a szóvirágok annyit mindenképpen bizonyítanak, hogy az egyébként eléggé kényes ízlésű Evlia Cselebi meg 

volt elégedve a szolgáltatással, azaz jól működő fürdőre lelt. 

Evlia 42 település körülbelül 70 fürdőjét említi. (A bizonytalanság abból adódik, hogy az utazó három település 

leírásánál kihagyta a fürdők számát.) Ezek között néhány kiépítetlen hévíz, „strand” is szerepel (Budán kettő, 

Egerben egy és talán még egy Siklóson). A szerző 27 esetben pusztán a fürdő létezéséről számol be, 18 esetben, 

pedig mindössze annyit jelez, hogy az intézmény kicsi vagy romos. További másfél tucat helyen tudunk meg 
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bármit is a fürdő elhelyezkedésére, alapítójára, netán minőségére vonatkozóan, részletes leírást, pedig csupán 

nyolc esetben olvashatunk. Azaz aligha vádolhatjuk Evliát azzal, hogy mértéktelenül dicsérte volna az 

épületeket vagy végletesen, eltúlozta volna a helyi fürdőkultúra jelentőségét. Evlia leírása a többi 

rendelkezésünkre álló, 27 település kb. félszáz fürdőjéről tudósító adat fényében, sem tűnik túlzottnak. 

(hasonlókat lehet tapasztalni a dzsámik és mecsetek esetében is.) 

Egyedi forrás Szokollu Musztafa budai pasa életrajza. Az ismeretlen szerző, aki a jelzőt jelzőre halmozó rafinált 

oszmán próza mestere volt, 1591-ben Budán alkotta meg művét, amelynek végén a jeles pasa építkezéseit is 

felsorolja. Bár a lista többnyire egyezik Musztafa vakufnáméjával, néhány ponton mégis eltér attól. Ezen 

különbségek, és a megfogalmazás varázslatos pompája tette indokolttá a szöveg közlését. 

Keresztény források. A török időkből elsősorban az utazók leírásaira számíthatunk. Szerencsére a fürdőket ők 

is felismerték, szemben például az iskolákkal, kolostorokkal. Mi több, gyakran látogatták is őket fáradt tagjaik 

pihentetésére és kíváncsiságuk kielégítésére. A cseh Vratislav Vencel vagy a pozsonyi Auer Ferdinánd hosszú 

és rendkívül képszerű élménybeszámolói azonban számunkra kevésbé hasznosíthatóak, mivel még az sem derül 

ki belőlük egyértelműen, hogy melyik intézményt látogatták meg. Néhány topográfiai utalásra, érdekesebb 

részletre azonban rábukkanhatunk ezekben a leírásokban is. Sajnos a keresztény utazók beszámolói csupán a 

hódoltság egy szűk területére – azon belül is főleg Budára – koncentrálódnak. 

Rendkívül értékesek a török idők után keletkezett források. A fürdők nagy, szilárd kőépületei jó szolgálatot 

tehettek az általános pusztulás közepette, ezért számba vették őket (ld., pl. Marsigli összeírását!), s a 

forrásokban később is fel-felbukkannak új szerepükben. A termálfürdőket jobbára rendeltetésüknek megfelelően 

használták, a gőzfürdőket, pedig templom, iskola vagy salétromfőző céljára alakították át. 

Térképek, ábrázolások 

A hódoltsági településekről jó néhány térkép és látkép maradt fenn. Minthogy a fürdők gyakorta kiemelkedtek 

környezetükből, ezért rákerültek a rajzokra. Bár a látképi ábrázolások sokszor a fantázia szüleményei, az 

épületek létének tényét, s topográfiai helyzetük meghatározását aligha vonhatjuk kétségbe. Kellő kritikával, 

tehát ezen felvételek is jól használhatóak. 

Miért építsünk fürdőt? 

A törököket nemcsak a kedvtelés sarkallta fürdőépítésre, hanem például a jó cselekedetek iránti igény is. A 

magyar szakirodalomban ugyan elterjedt, hogy a fürdés a vallásgyakorlat része, ám ez nem egészen helyes 

megfogalmazás. Az iszlám csak az imádkozás előtti tisztálkodást írja elő, ezt azonban a dzsámik és a mecsetek 

udvarában elhelyezett csorgókutaknál oldották meg (sivatagban akár a homok is megtette), ez tehát nem 

indokolja az építkezéseket. Fontos volt viszont a muszlim hívők közösségének szolgálata, amely vallási 

szempontból kegyes cselekedetnek (szeváb) számított. Aki e téren jeleskedett, méltán remélhette, hogy az utolsó 

ítéletkor majd a javára írják tettét. Másfelől a jótékonykodás azonnali és gyakorlati haszonnal szolgált: 

öregbítette az alapító hírnevét. S minden bizonnyal közrejátszott egy harmadik szempont is. Bár a 

fürdőhasználat sokszor szinte ingyenes, vagy legalábbis nagyon olcsó volt, mégis bevételhez juttatta az alapítót, 

amelyet azután más kegyes alapítványok (vakuf) ellátására fordíthatott, például dzsámijának alkalmazottait 

fizethette belőle. A hódoltsági fürdők többsége ilyen alapítványi intézmény, többszörösen is nyereséges 

vállalkozás lehetett. A fürdőalapítás annyira komoly ügynek számított, hogy a szultán beleegyezésére is szükség 

volt hozzá. Amikor például Abdülbáki dukagini bég engedélyért folyamodott a magas portához, az uralkodói 

rendelet megparancsolta az illetékes kádinak: nézzen utána, hogy az alapítandó fürdő nem sért-e birtokjogot 

vagy alapítványi érdeket. Egy másik rendeletben éppen erre találunk példát. Az izniki Mehmed pasa medresze 

tanára levélben fordult az udvarhoz, mivel egy Haszan nevű személy újonnan épített ikerfürdője többek között 

az ő alapítványát eltartó fürdőnek is tetemes károkat okozott. A szultáni parancs a pórul járt professzor 

védelmére kelt, s megtiltotta újabb fürdők létesítését. Számos ok vezetett tehát oda, hogy a birodalomban 

mindenhol, így a hódoltságban is fürdők sora létesült. 

A hódoltsági fürdők fajtái 

A törökök kétféle fürdőt ismertek, a gőz- és a termálfürdőt. Gőzfürdő természetes úton nem jön létre, 

mindenképpen komoly építõmunkával kell kialakítani, hiszen egy silány épület nem fûthetõ ki kellőképpen. 

Ahol tehát róluk olvasunk, ott egészen biztosan jelentõs beruházással számolhatunk. A török forrásokban 

kizárólag hammám néven fordulnak elõ. A teljesen kiépített fürdõ öltözõterembõl (dzsámekán), átmeneti 

helyiségbõl (szogukluk) és forró fürdõterembõl (harara) állt. Ez utóbbinak a közepét azonban nem medence, 

hanem egy nagy márványlap, a „köldökkő” (göbektasi) foglalta el, amely masszírozásra szolgált. A fal mentén 
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kis mosdómedencék (kurna) sorakoztak, ezekbõl locsolgatták felhevült tagjaikat a vendégek. Nagyobb épületek 

esetében a fürdőterem mellett kisebb kamrák (halvet) is nyíltak. A fürdõtértõl elválasztva állt a víztartály és a 

fűtőkemence (külhán), ahonnan a forró levegõ a padló alatt elhelyezkedõ fûtõrendszerbe áramlott. 

A hódoltsági intézmények döntő többsége hammám volt, de fürdő és fürdő között óriásiak lehettek a 

különbségek. Budán, Pécsen, Egerben vagy Fehérváron pompás épületek várták a pihenni vágyó vendégeket. A 

babócsai ásatások azonban arra vallanak, hogy korántsem minden fürdõ készült remekbe: a közfürdő 

szabálytalan alaprajza merőben szokatlan; öltözőhelyisége másodlagosan, hitvány anyagból épült. 

Hasonlóképpen egyszerû megoldásokkal készült a parancsnoki palota kicsiny magánfürdője is. Talán ebbe a 

sorba illik a fehérvári külváros fürdője is. Evlia Cselebi alig jellemzett, vagy kicsinek, ormótlannak titulált 

ham¬mámjai valószínûleg efféle épületek lehettek. S nem szabad elfeledkeznünk Vác – nyilvánvalóan nem 

egyedülálló – példájáról sem, ahol egy közönséges lakóházat alakítottak át tisztálkodási célokra. 

A hammámnak volt egy sajátos, házi változata is, amelyet „kályhás” gőzfürdőnek (szoba hammámi) neveztek. 

Ezeket a középkori kőházakban alakították ki, minden bizonnyal egy kisebb szobában elhelyezett kályha és egy 

dézsa segítségével. A hódoltságban Evlia Cselebi szerint százszámra készültek ilyenek, s nagy konkurenciát 

jelentettek a közfürdőkkel szemben. 

A fürdők másik nagy csoportját a termálfürdők képezik, amelyek kaplidzsa, ilidzsa, germáb vagy szidzsak szu 

néven bukkannak fel a forrásokban. (A kifejezések – a kaplidzsa kivételével – a víz hőfokára utalnak.) E 

szavakat azonban egyaránt használják a természetesen feltörő, foglalatlan hőforrásokra, a csak kerített, nyitott 

fürdőhelyekre (strandokra) és a komoly munkával kiépített, „klasszikus” török fürdőkre is. Ha forrásaink e 

szavak egyikével élnek, s egyéb leírást nem adnak, akkor nem tudjuk eldönteni, hogy a kiépítettség milyen fokú 

lehetett. Siklós vagy Tata esetében például nem bizonyos, hogy csak a feltörő hévízet használták-e a törökök, 

vagy ki is építették-e azt. Amennyiben egy termálforrás fölé fürdőt emeltek, az szerkezeti szempontból nagyon 

hasonlított a hammámokhoz, azzal a különbséggel, hogy nem volt szükség fûtõrendszerre, a fürdőterem közepét 

pedig medence foglalta el. 

A hódoltság viszonylag sok termálfürdővel dicsekedhetett. Budán négy kiépített, s jó néhány kiépítetlen hévíz 

várta a fürdőzőket. Egerben két épület és egy nyitott strand szolgálta az egészséget. Tatán és Siklóson egy-egy, 

érzésem szerint kiépítetlen termálforrást használtak. Esztergomban egy forráscsoportra két fürdő is épült, két 

másik hévíz, pedig foglalatlanul buggyant elő. 

A fürdőket a két nem természetesen csak külön látogathatta. Ezt vagy úgy oldották meg, hogy a látogatási időket 

osztották be, vagy pedig rögtön két egymáshoz tapadó intézményt, ún. ikerfürdőt (csiftehammám) építettek. 

Ebből a típusból akadt néhány a hódoltságban is (Pesten, Fehérváron, Pécsen). 

A fürdő életét a fürdős (hammámdzsi, hammámí) irányította, aki tulajdonképpen egy vállalkozó volt. Ő tartozott 

elszámolni a kiadásokkal és a bevételekkel az intézmény tulajdonosa felé. A budai állami fürdőt például három 

évig a budai dzsebedzsik kethüdája, azaz a vértkészítők parancsnokhelyettese üzemeltette. Őt egy budai polgár, 

majd egy gránátos követte. A vendégek masszírozása, szőrtelenítése (mely az iszlám szabályai szerint kötelező) 

a dellákok feladata volt. Rajtuk múlott, hogy a vendégek mennyire érezték magukat kellemesen, nem csoda, 

hogy a leírásokban őket dicsérik leginkább. Ők, pedig igyekeztek kihasználni vendégeik kegyét, mint például az 

a magyarból lett renegát fiú, akinek az útja a medence mellől egyenesen a fehérvári őrség legrangosabb 

elitalakulatához vezetett.) Az üzemeltetési feladatokat – a fütést, a takarítást – további fürdőszolgák (hádim) 

végezték. 

A hódoltsági fürdők elnevezései 

Adattárunkban egy-egy településen számos, egymástól különbözni látszó fürdő tűnik fel, ám a sokféleség nem 

biztos, hogy ténylegesen több intézményt takar. Állami fürdők (hammám-i mírí, hammám-i hassza) például 

többnyire a hódoltság korának elején bukkannak fel (Budán, Fehérváron, Szegeden, Pécsen, Siklóson), később 

rendre eltűnnek a forrásokból, pedig a hivatalnokok rajta tartották a szemüket minden bevételi lehetőségen. 

Könnyen elképzelhető, hogy magánszemélyek szerezték meg, s rendelték saját alapítványaik mellé őket. Sőt az 

sem lehetetlen, hogy többször is gazdát cseréltek, s ezért forrásainkban különböző néven szerepelnek. Szegeden 

például nem virágzott túlságosan a fürdőélet. A muszlim lakosság 1578-as összeírásában csupán egy fürdős és 

egy masszőr szerepel, a 17. század közepén Evlia Cselebi csak egy fürdőt említ, a visszafoglalás után, pedig 

nem bukkan fel fürdőépület a forrásokban. Mindebből arra következtethetünk, hogy Szegeden egyetlen, nem 

túlságosan jelentős intézmény működött. Ezzel szemben egészen korai adataink vannak egy állami fürdőről, 

majd Szokollu Musztafa budai pasa alapítványi fürdője tűnik fel, amelyről azonban az ilyen kérdésekben eléggé 

precíznek tűnő alapítólevél nem állítja, hogy a jeles férfiú építtette volna. Könnyen lehet, hogy az állami 
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intézményre Musztafa még szegedi bégsége idején vetett szemet, s csapta alapítványaihoz. Hasonlóképpen 

történhetett Tolnán is. Tur Ali bég, egy jeles végvidéki főember fürdőépítési engedélyt eszközölt ki a szultántól 

1564-ben. Bő másfél évtized múlva azonban már Szokollu Musztafa budai pasa fürdőjéről szólnak a források. 

Gyanús a budai Veli bég fürdőjének története is. Fennmaradt – ha csak másolatban is – egy emléktábla (kitábe), 

amely Szokollu Musztafát nevezi meg építtetőként éppúgy, mint a pasa alapítványait felsoroló irat. A fürdő 

minősége, szépsége valóban illik a legjelentősebb budai pasához. Ám akkor mi magyarázza, hogy az összes 

forrás Veli bég fürdőjének nevezi az intézményt? Talán az, hogy Veli bég – a 16. század közepének jeles török 

harcosa – a fürdőtől nem messze nyugodott egy sírkápolnában, s így az egész környék róla kapta a nevét? Az 

sem elképzelhetetlen azonban, hogy kezdett építkezni, de Szokollu Musztafa ezt a hévizet is „megörökölte”. 

persze, lehetséges, hogy a fenti – érdekes módon Szokollu Musztafa pasa köré csoportosuló – példák csupán 

véletlen egybeesések, de ne felejtsük el, hogy a fürdőépítés nem csupán kegyes cselekedet, hanem egyúttal 

üzleti vállalkozás is! 

Tovább bonyolítja a képet, hogy a fürdőket gyakran valamilyen jellegzetességük vagy topográfiai helyzetük 

alapján nevezik meg. Például a majdani Rudasról kezdetben, mint Musztafa pasa fürdőjéről történik említés 

(Istvánffy Miklós), a későbbiekben azonban a benne található zöld oszlop okán Zöldoszlopos hévízként 

ismerték. A Rácfürdőt mondták a Tabán fürdőjének, de – talán a Zöldoszlopos hévízhez viszonyítva – Kis 

fürdőnek is. 

A hódoltsági fürdők alapításának ideje 

Forrásainkban a hódítás dátuma után feltünően gyorsan bukkannak elő a fürdők. A legelső intézményeket az 

állam hozta létre, Fehérváron a város elfoglalása után legkésőbb két, Pécsen és Siklóson három, Budán nyolc, 

Szegeden 12–13 évvel már üzemelt egy-egy fürdõ. Ahogy a hódoltsági török hatalom megszilárdult, 

felzárkóztak a magánszemélyek is. Kászim pasa (meghalt 1562 körül), s ha azonosításunk helyes, akkor talán 

Memi sah gázi (meghalt az 1540-es években) szerémségi és boszniai hátországukra támaszkodva kezdtek bele 

pécsi építkezéseikbe. Hamarosan követte őket Mehmed budai várnagy (1552 elõtt), majd Tojgun pasa (1555 

előtt). Iszkender szigetvári bég Babócsán a város meghódítását követő négy éven belül alapított fürdőt (egy 

másikat pedig Siklóson), Mehmed veszprémi bég alig három évvel a vár elfoglalása után kapott fürdőépítési 

engedélyt, sajnos azt nem tudjuk, hogy tényleges építkezés történt-e. Bő másfél évtizeddel a város török kézre 

kerülése után Kászim nógrádi bég szerényebb akcióba fogott Vácon, egy házat alakíttatott át fürdőnek. 1663-

ban, Újvár elfoglalásának évében már mûködött egy fürdő a városban, amelyet azonban készen kaptak a 

hódítók. Nagyváradon 1665-ben, öt évvel a hódítás után hét fürdőt számolt össze Evlia Cselebi. A fenti adatok 

látványosan igazolják, hogy a törökök nem sokáig késlekedtek, ha kényelmük megteremtése volt a tét. 

Bár egy-egy fürdő a legkorábbi időktöl müködött, az igazi nagy építkezési hullám az 1560-as és 1570-es évekig 

váratott magára. Güzeldzse Rüsztem budai pasa vakuflevelében négy, Szokollu Musztafáéban pedig 17 fürdőről 

történik említés. Nem mindegyik volt azonban saját alapításuk, egyeseket megszereztek, másokat talán csak 

átépíttettek, felújíttattak. Szokollu Musztafa vakuflevelében egy fürdő – a későbi Rác – esetében egyértelmûen 

vásárlásról olvashatunk, hatszor csak azt tudjuk meg, hogy a fürdő apasa bitokában van, nyolcszor pedig 

egyértelmûen a jeles férfiú az építtetõ. Akárhogy esett is, a 16. század második fele tekinthetõ a fürdõélet 

csúcspontjának, ekkor kapnak fürdõt a szerényebb igazgatási központok is, például Nógrád, Szécsény vagy 

Tolna. 

A tizenöt éves háború során jó néhány fürdő súlyos károkatszenvedett (Esztergom, Fehérvár), mások keresztény 

kézre kerültek. A kupolákról lekerült ólomborítást a későbbiekben inkább az olcsóbb cseréppel helyettesítették. 

Az újonnan megszerzett településeken persze újabb fürdők is létesültek, elsősorban az egri építkezéseket kell 

kiemelnünk. Kanizsán a város földrajzi adottságai nem tették lehetővé komolyabb épületemelését, de a gőzfürdő 

így is a kevés számú téglaépület egyike volt. Újvár és Várad fürdői a század második felében inkább 

másodlagosan kialakított intézmények lehettek. 

A fentiek fényében eléggé nehéz megbecsülni, hogy hány fürdő is állhatott a hódoltságban. Ha csak a kiépített 

fürdõket számítjuk, akkor a következő kép tárul elénk: Budán négy kiépített hévíz és két gőzfürdő várta a 

vendégeket, egy hammám pedig a pasa kényelmét szolgálta. Fehérváron a 16. században két, a 17. század végén 

már talán három, Egerben legalább három, Esztergomban a 16. században kettõ, a 17. században egy harmadik, 

Pécsen a 16. századtól három, Babócsán két fürdő müködött.Egy-egy épített fürdőjevolt Gyulának, Szegednek, 

Szekszárdnak, Bácsnak, Becskereknek, Hatvannak, Lippának és még egy sor hódoltsági településnek. Két nagy 

török központ, Temesvár és Várad esetében igen hiányosak a forrásaink, valószínûleg kevésbé jelentõs, 

másodlagosan kialakított gőzfürdőkkel rendelkeztek. Számításaim szerint összesen – de nem egy idõben – 

körülbelül 75 kiépített fürdõ, jó néhány strand, s nem kevés házi „kályhás” fürdõ szolgálta a hódoltsági lakosság 

kényelmét. 
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Érdekes, hogy szinte minden polgári lakossággal rendelkező településről vannak adataink, de a város nélküli 

várakban nem tudunk fürdőkről. Netán a török asszonyok kedvében próbáltak járni a kegyes alapítók? Esetleg 

azt tételezzük fel, hogy a hódoltságba beköltöző, elsősorban délszláv etnikumú és jobbára újmuszlim katonaság 

nem tette magáévá a török fürdőkultúrát? Vagy arra kell-e gondolnunk, hogy a fürdés nem a muszlim 

társadalomra általánosságban volt jellemző, hanem ez is csupán az elit szórakozása lett volna? Egyszer talán 

megtudjuk. 

A török kiűzése után elkezdődött a visszahódított területek természeti értékeinek számbavétele. Luigi 

Fernandánd Marshigli bolognai születésű császári szolgálatban álló tiszt. Danubius Pannonico – Mysicus azaz A 

Duna Magyarországi és Szerbia szakasza című művében megemlíti Buda és környékének Hévízes forrásait. 

Marsigli pontosan ismerete a hódoltsági terület török fürdőkultúráját és pontos leírást kapunk tőle 

életformájukról. Érdekes megjegyezni, hogy Marsihgli 1682 környékén a Rába védelmi vonalánál szolgált itt 

török fogságba esett és hadifogolyként kávéfőzőként foglalkoztatták. A kávé ivás és kávézás szokása a 

fürdőkkel együtt az iszlám világ hagyatéka Közép- Európa számára. Bél Mátyás Notitia Hungari Novae 

Historico Geographica című nagyformátú művében 1735 – 47 között meglepő részletességgel mutatja be az 

egyes településeket, természeti adottságaikat és természetesen a hőforrásokat és fürdőket is. Hozzáférhető Bars, 

Pozsony, Zolyóm, Turoc, Liptó, Pest, Pilissort, Nyitra, Hont és Moson megyék részletes anyaga ebből a 

nagyformátú műből. 

Megélénkült a figyelem a különféle gyógyvizek iránt fontossá vált hogy mit tartalmaznak. Paracelsus már ki 

tudta mutatni a víz vastartalmát csersav kivonat segitségével. Friedrich Hoffman rendszerbe foglalta a 

gyógyvizeket, amely nagyjából ma is helytálló. Megkülömböztetett egyszerű hévizeket, alkáliás, vasas, 

konyhasós, keserűsós és szénsavas vizeket. A XIX. században az ásványvizek legismertebb elemzői Berzelius, 

Liebig és Fresenius voltak. Ekkor válik Európa szerte valóságos divattá az ivókúra. A XVIII század valóságos 

udvari víziszonya tovább segíti az ivókurák népszerűsítését. A XVIII század második feléig tartó idegenkedést a 

fürdőzéstől lassan új orvosok által is támogatott gondolkodásmód a testi tisztaság tisztelete váltja fel. Az egyik 

legfontosabb kellék a víz mellett a szappan melynek használata ezután tartósan kiséri civilizácionkat. (Benczur 

Gyula; 1938 18 – 54. o.) 

 

Önellenőrző kérdések a tananyaghoz: 

1. Hol épültek jelentősebb fürdők a hódoltsági területen? 

2. A török fürdők építészeti hagyatékából néhány jellegzetes alkotás helyének megjelölése a térképen? 



 Török fürdők a hódoltságban  

 42  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



   

 43  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

7. fejezet - A szappan rövid története 

A szappan elterjedése szintén erre az időszakra esik, habár különböző válozatai már a középkorban is ismertek 

voltak. 

Liebig, a nagy német kémikus mondása szerint, valamely nép kultúrájának legbiztosabb mértéke a 

szappanfogyasztás nagysága. 

Hangzatos mondás, csakhogy nem egészen igaz. Számos ősi kultúrát ismerünk, melyben nem használták a 

szappant, de ismerték a fürdést. A görögök és rómaiak fürdőikben szappan helyett bizonyos földfajtákat, 

alkálitartalmú anyagokat használtak; ezt illatosították is. Egyszerű „toalettszappan" volt a babliszt. 

Hát a ruhát mivel mosták? Legtöbbször csak „folyóvízben”, patakokban vagy folyók partján; sulykolással 

távolították el a ruhából a szennyeződést. A fűre kiteregetett ruhát aztán a nap szívta szép fehérre. Nauszikaa, a 

phaiák királylány éppen ruhát mos társnőivel a tengerparton, amikor rátalál a hajótörött Odüsszeuszra. Gudrun, 

a fogoly germán hercegnő viszont kényszermunka gyanánt végzi a mosást - és az Északi-tenger hidegebb, mint 

a Földközi! 

Már az ókorban is tisztították azonban a ruhát vegyszeres úton. Az úgynevezett „derítőföld” vagy „kallóföld" 

magába veszi a gyapjúból a zsírt, a lúgok a zsírral pedig oldható vegyületeket alkotnak. A római fürdőkben 

fémkaparókat is alkalmaztak a bőr tisztítására. A fahamuból készült lúgot évezredekig használták ruha 

mosására. Ismerték a habzó anyagot tartalmazó szappangyökeret is. 

Az idősebb Plinius szerint szappant vagyis sapo-t először a gallok és a germánok készítettek, de nem 

tisztálkodásra, hanem a hajuk szőkítésére. A mai értelemben vett szappan első biztos említése 385-ből 

származik. 800 táján már általánosan elterjedt a szappanfőzés. Faggyút és hamuzsírt főztek össze nagy üstökben. 

A kenőszappant a 12. század óta ismerik. 

A faggyúból főzött szappanok bizony nem voltak kellemes illatúak. A kemény toalettszappant az arabok találták 

fel, olívaolajból és fahamu lúgjából készítették. Illatosították is, de ezt az import luxuscikket csak a jómódú 

emberek tudták megvásárolni. 

A múlt században terjedt el jobban a növényolajból készült szappan. Nagyüzemi gyártása William H. Lever 

nevéhez fűződik. Nemcsak kellemesebb illatú és jobban habzik, mint a faggyúszappan, hanem olcsóbb is, 

különösen ha melléktermékét, a glicerint nem hagyják benne, hanem só hozzáadásával kicsapatják belőle. A 

glicerin a robbanóanyagok gyártásának fontos alapanyaga. Az élelmes Mr. Lever néhány év alatt milliomos lett. 

Fritz Henkel pedig a mosószódát keverte vízüveggel – őt tekinthetjük a mosópor atyjának. 1916-ban elkészült az 

első szintetikus mosópor. 

Önellenőrző kérdések a tananyaghoz 

1. Milyen változást okozott a szappan elterjedése a korai újkor mindennapjaiban? 
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8. fejezet - Divatos fürdőhelyek 
kialakulása Európában 

8. témakör célja: Megismertetni a hallgatókkal a mai is létező és divatirányokat diktáló európai fürdőhelyek 

múltjával 

A brit szigetek fürdőkultúráját meghatározó személyiségek mellett Franciaország fürdődiplomáciáját szeretnénk 

megismertetni az olvasókkal 

Az uralkodó dinasztiák nyári rezidenciái rendszerint közismert fürdőhelyek voltak 

A hallgató: 

• értelmezze a fürdőtelepülés fogalmát, 

• értse meg a diplomácia szerepét Európa fürdőhelyein, 

• ismerje meg III. Napóleon korának fürdődiplomáciáját, 

• ismerje fel az uralkodói székhelyek nyári rezidenciáinak fürdő kapcsolatait 

Ennek a tanulási egység tananyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• megérteni Anglia divatos fürdőhelyeinek múltját 

• megérteni a diplomáciai tárgyalások helyszíneinek alakulását különös tekintettel a XIX. századra 

• felismerni III. Napóleon korának európai diplomáciájában a meleg- fürdők szerepét 

• megérti a nyári rezidenciák fürdőhelyeinek közösség teremtő szerepét 

1. 8.1 Anglia római eredetű fürdők és hírességeik 

Az angol társadalom átalakulása a XVIII századra kialakította a jómódú felső középosztály új típusú igényeit, 

divattá vált a fürdőhelyi nyaralás és az utazás. A nagyvárosok tömegei számára a köz és tisztasági fürdők 

létrehozása történik ebben az időszakban. Hasonló folyamat figyelhető meg a XIX. századi francia 

társadalomban. 

A XVIII – XIX. században elkezdtek épülni a növekvő városi lakosság igényeit kielégítő tisztasági fürdők. Ilyen 

intézmény volt Párizsban „Citer Napoleon”, amely két részleggel rendelkezett 24 db egy kádas illetve 8 db két 

kádas rész alkotta. Egy másik részlegében mosóház működött ruhák és textiliák mosása céljából. 

Németországban az angol példák alapján 1855-ben épült egy koralakú fürdő- és mosdólétesítmény Hamburgban 

a régi sertéspiac helyén. A XIX. század műszaki fejlődése lehetővé tette a szaniter technikai berendezési tárgyak 

olcsó sorozatgyártását. De általános elterjedéséhez csak a teljes vízvezetéki és szennyvíz elvezető hálózat 

kiépülése után kerülhetet sor. (Feurich:Dialog 2002 28 – 30.o.) 

Az elit életében a fürdőhelyek a nyaralás, kikapcsolódás és a gondtalan magánélet színterei voltak. Kora újkor 

divatos fürdőhelyei rendszerint a római hagyományokra építő melegforrásoknál alakultak ki. 

Bath volt az az angol fürdőhely ahol a fürdőéllet először jelentek meg különféle előkelőségek és müvészek. A 

város szinte meghatározta a női divatot innen terjedt el angliában az ölebek divatja. A Reynolds portréján 

megörökitett Miss Kelly O Brien Bath üde jelensége volt a fürdővárosnak. Itt született az angol festészetben az 

állatportré. Gainsborough zenetanára részére alkotot a divatos fürdőhelyen, óradíjai fejében tanára két ebét tette 

örök életűvé a festővászonon. Hogarth rendszeresen töltötte Bathban az idejét itt keszült az önarckép Mopszlival 

cimü müve. 1784-ben az akkori walesi herceg egy keleti stilusu hatalmas pavlont építtetett Brightonban. A 

halászfaluként ismert település gyorsan virágzásnak indult. A későbbi IV György külföldön titokban feleségül 

vette a kétszeresen özvegy és katolikus Mary Anne Fitzherbertet.. Házasságukat ugyan érvénytelenitették de 

György Brightoni háza közös otthonuknak számított. A walesi Herceg ugyan 1795-ben ujra nősült, azonban 

Mary Anne Fitzherbert 1837-ben bekövetkezett haláláig az udvartól évdijat kapott. Ugyanebben az évben hunyt 
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el IV György is és az őt követő Viktória elbontatta az elődje vidám életformájára émlékeztető pavilont. Brighton 

azomban máig Anglia legnépszerübb fürdőhelye. A fürdő nem maradt királyi vendég nelkül a fürdőhely 

közelében élte le utolsó éveit a királynő vendégeként az 1848-ban számüzött Francia király Lajos Fülöp. 

Konferenciák sokaságát rendezik itt aXIX. század első felétől. Az angol politikai elit rendszeresen összegyűlik 

itt és a két nagy politikai pártok Breitoni konferenciáján választják ki a miniszterelnök jelöltet. 

2. 8.2 A kontinens fürdővárosai és a fürdőhelyi 
diplomácia 

III. Napóleon 1856-tól jóformán minden évben eltöltött egy hónapot Plombiéres-ben. A melegvízben felélénkült 

fantáziája, ilyenkor vesegörcsei sem jelentkeztek. Természetesen a császár nemcsak fürdőzött de vezető 

politikusokkal, miniszterekkel is tárgyalt a kulisszák mögött. 1858. július 21-én Plombiéres fontos esemény 

színhelye volt. Egy helybéli kereskedő házában szállt meg Cavour szárd politikus, akivel fenti napon a császár 

kétízben is tárgyalt. Itt fogalmazták meg az 1859-es francia-szárd békekötés alapvonalait, itt döntöttek az 

Ausztria elleni szárd-francia szövetségről, itt határozták el, hogyan ugratja be a háborúba a kiváló képességű 

Cavour Ausztriát, itt hintették el az 1859-es háború magvait. Magenta, Solferino, a francia hadsereg sikeres 

hadjáratának színhelyei, és a sok tízezer halotté és hadifogolyé, akik elestek és fogságba estek ebben a 

háborúban. Beleértve a magyar halottakat és foglyokat, akik osztrákok oldalán harcoltak. 

A múlt század ötvenes éveiben az arisztokrácia után a polgárság is megindult a fürdőhelyek felé. Utazások? 

Vasúton fárasztó, postakocsin még fárasztóbb az utazás. Évente általában májusban futott be a „fürdővonat” az 

állomásokra és hozta a gyógyvizekre vágyók mellett a „bataillon d’amour” utasait. Utóbbiak alatt a rövidebb 

lélegzetű szerelmi kalandra vágyó hölgyek és urak vidám csapatát kellett érteni. Fokozatosan fellendült a 

fürdőhelyek forgalma, hiszen ezek ismét múlti-funkciós szerepet is betöltöttek, diplomáciai manőverek, társas 

érintkezések, szerelmi kalandok színhelyévé váltak. 1870-ben egy német fürdőhely neve került be Európa 

történetébe Vilmos Porosz király Emsben feladott távírata sarkalta a franciákat a gyors hadüzenetre. Azt is 

mondhatnánk a meleg fürdő kedvelő III Napóleonra a háborúval kapcsolatosan, hogy alaposan befürdött. 

Természetesen III. Napóleon is számíthatott Viktória királynő vendég szeretetére. 1873 I 9-én hunyt el egy 

vesekő műtét következményeként. 

Termálvizes Franciaország fővárosa Vichy. 1870-ben még csak 6000 ember lakott itt, ma kb. 50 ezren laknak a 

városban, ahol 230 szálloda, elegáns kaszinók fogadják a látogatókat. Gyógyvizét légzőszervi bántalmak, epe és 

májbetegségek kúrálására használják. Vichy-t az elegancia jellemzi, nem egy népfürdő, soha nem is volt az. 

Amikor az idelátogató turistákat vagy fürdőzőket a végigvezetik a városon, a medencék és a kaszinók világában, 

egyszóval az idegenvezető igyekszik elsiklani a nem kellemes történelmi epizódon, hogy hol is volt Pétain 

marsall rezidenciája, hol székelt a Laval korány. Ezzel szemben az idegenvezető, aki felhívja a figyelmet arra a 

pavilonra, amelynek falai között Mme Sévigné álmodozott és írta vég nélkül leveleit, írta és írta. Az asszonyság 

kora, a napóleoni idők, de még a második világháború óta is megváltozott az egész világ. A politikusok ma már 

nem a gyógyfürdőkben tárgyalnak, inkább egy csatahajó fedélzetén, a polgárok meg a hegyekben, tengerparton, 

szabadidőközpontokban vagy a nudista paradicsomokban, esetleg kirándulóhajón töltik el vakációjukat. A 

nagyvárosok zsúfoltsága apró bérlakásai különösen Dickens korának Angliájában nagyon rossz egészségügyi 

viszonyokat tükröztek. A tisztálkodás iránti tömeges igény a tömegszállásokon, kaszárnyákban, börtönökben, 

gyárakban jelentkezett. Nem volt könnyű feladat a nagyra nőtt városok vizelátásának megszervezése. 

Csővezetékek kilométerei épültek a kontinens nagyvárosaiban a vízellátás biztonságát, azonban nehezen tudták 

garantálni. Olcsó takarékos gyors és tömegszállásokon alkalmazható megoldásokat kerestek. Poroszország 

szeme fénye a hadsereg volt. A probléma megoldására Münich berlini törzsorvos Grove fürdőtechnikust kérte 

fel. Berlin egyik kaszárnyájában alkalmazták az első zuhanyzókat. A franciák szerint 1872 novemberében a 

belügyminiszter körlevélben kérte a börtönigazgtókat tegyék meg javaslataikat a rabok tisztaságának javítására. 

A zuhany feltalálását sokan vindikálják maguknak, azonban a nomádok csorgóiban már ott található az alap 

ötlet mindenesetre a zuhanyzók segítségével sikerült megoldani a viktoriánus kor tisztálkodási problémáit 

gyárakban, laktanyákban és tömegszállásokon. 

3. 8.3 A tengeri fürdőzés divatja 

Az európai fürdővárosok királynője Karlsbad 

Királyi fürdőhelyek. 
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A tenger ismeretlen, nyugtalan és sokáig félelmetes közeg volt az emberek számára. A középkori ember 

közmondásaiból gyakorta kitűnik tengertől való félelme, például a tenger a part felől szép vagy Erasmus 

mondása: Őrizkedj a tűztől, a tengertől és az asszonytól. 

A V. században született Szent Brendán hajó útját több legenda örizte meg. A tenger a félelem és rettegés világa 

megpróbáltatásaival a szent életű férfiú számára. A középkorban elterjedt volt az a hiedelem, hogy a szentek 

tudnak vízen járni. Ez a mondai elem egyébként szinte minden mitológiában megtalálható a germán Odin és a 

skandináv Jüde történetében. A vízbefultak lelkei szörnyű hányatatáson mennek, keresztül mielőtt elérik az örök 

nyugalmat. A középkorban a tengert elképzelt szörnyek, úszószigetek és más csodálatos lények népesítik be. A 

XX. század kezdetéig ismertek voltak a különféle kísértethajókról, szirénekről és egyéb ismeretlen lényekről 

szóló történetek, melynek motívumai a regény irodalom klasszikusainál is fellelhetők. Elég, ha csak Vernét 

említjuk. 

Goethe fiatalkorában szeretett a szabadban fürdeni a keleti tengerpartján nyaranként feltűnnek a fürdősátrak és a 

fürdőkocsik, melyek porosz föld nemesei részére készültek. 

Joseph Marsall angol utazó 1768-ban feljegyezte, hogy Hága mellett emberek fürödtek a tengerben. A XVIII. 

Század végén Brightonban a fürdő maga a tengerparton volt de ez egy fallal körülvett épület volt. Lord Byron a 

költő azzal keltett feltűnést, hogy átúszta a Márvány és az Égei- tengert, összekötő szorost, melyet az ókorban 

Helleszpontosznak mostanság Dardanelláknak neveznek. Az angol költészet másik nagy alakja Shelley az itáliai 

Lerici közelében a tengerbe fúlt. A középkor végén az Adriai és a Márvány tengeren is előfordult jég. A XIX 

századra kontinensünk időjárása enyhült. Ez az enyhülés is elősegítette a tengeri fürdőzés népszerűsödését. 

Pontos hőmérsékleti adatok csak a XVIII. Század végétől maradtak fenn. Voltak szélsőségesen viharos évek, 

mint az 1816 és különösen melegek, mint az 1834. esztendő.(Réthly 1962. 12. p) Az azonban kétségtelen hogy a 

hosszú telek és rendkívüli fagyok kisjégkorszaki időszaka elmúlni látszott. A Réthly Antal által összegyűjtött 

Európában legalaposabbnak mondható megfigyelések ugyanakkor nem igazolják a napjainkban divatos globális 

felmelegedés elméletet. 

A tengeri fürdőzés csak a múlt században terjedt el Európában. A normandiai tengerparton az arisztokraták 

nyitották meg a sort, őket a polgárság, majd a társadalom más rétegei követték. A csendes Dieppe 

kikötővároskát 1822 nyarán jelentős esemény, rázta meg. Berry hercegné érkezett ide elegáns jachton. Fiatal 

özvegyként futott be a kikötőbe. A férj Berry herceg a restauráció után rövid ideig trónörökös volt, XVIII. 

Lajosnak ugyanis nem volt fia. Azért, hogy Bourbonoknak ne maradjon magva 1820-ban a herceget leszúrta egy 

Louvel nevű republikánus merénylő. Így özvegyült meg a hercegné. 

A fiatal özvegy felkavarta Dieppe mindennapi életét. A hercegné élénk társadalmi tevékenységbe fogott, 

időnként kiházasított egy leányzót, vagy megmentett az anyagi csődtől egy tönk szélére került hajótulajdonost. 

Mme Berry dieppe-i udvartartásában jelentős személyek fordultak elő, így Montmorency-Laval, aki 1821-22-

ben Franciaország külügyminisztere volt, azután Henri Dreux-Brézé márki az Ancien Fégime végének 

ceremóniamestere volt de Mirabeau kipenderítette hivatalából és még néhány politikus és író. 

Dieppe nagy eseményeit 1822-tõl a tengeri fürdőzések jelentették. A hercegné tengeri fürdője valóságos 

ceremónia kíséretében zajlott. Reggelente lépett a tengerbe és az eseményt ágyúlövés jelezte a városlakóknak. A 

nyaraló hölgyek ilyen korai időben még nem fürödtek a tengerben, kivételt képeztek azok az örömleányok, akik 

szolgálati helyükről egyenest idejöttek a partra és a Berry hercegné társaságában viháncolva, vetették magukat a 

hűs hullámok közé. Demokratikus intézmény volt a tenger, egyaránt elringatta a hercegnét és az ősi mesterséget, 

űző leányzókat. Mme Berry évikig járt nyaralni Dieppe-be, de 1830 után elmaradt a tengerpartról. Ebben az 

évben Lajos Fülöp került a trónra. A hercegné utálta az uralkodót és Vendée provincia népét megpróbálta ellene 

lázítani. Ez a kísérlete azonban kudarcot vallott, 1832-ben le is csukták, így hűvösön lévén hiába vágyott a 

tengerre, nem tudott jönni, nyaralni. 

Dieppe azért nem árvult el, nyaranta új szelek fújtak Párizsból és új emberek jöttek fürdőzni és társasági életet 

élni. Mme Récamier a Hotel Albion-ban ütötte fel főhadiszállását. A szépasszony képlete a következő: adva volt 

egy szép és szellemes asszony, mellette egy öreg férj. Mme Récamier már a konzulátus alatt Párizsban patinás 

szellemi társaságot gyűjtött kanapéja köré szalonjában. A társaság tagjai az idők és a politikai széljárások 

függvényében változtak. 1830-tól a Récamier-szalon tagjai a nyár egy részét Dieppe-ben töltötték. A Récamier-

társaságban neves politikusok, írók, képzőművészek kaptak helyet. Mindennapos vendég volt Lucien Bonaparte 

(I. Napóleon fivére) és Chateaubriand, aki a társaság gyújtópontjában állt. Neki, mint írónak, és mint 

politikusnak igen nagy befolyása volt Franciaország szellemi életére. Chateaubriand és Mme Récamier 

liezónjáról jóformán az egész ország tudott. Ma ezt úgy mondanák, hogy nyitottak voltak a francia társadalom 

irányába. 
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XIX. század első felében teremtődik meg a modern turizmus sok fontos kelléke így a tömegközlekedés, az 

utazásszervezés, illetve a klasszikus útikönyvek. Karl Baedecker1827 –ben Koblenzben utazási könyvek, 

kiadására specializálódik. Ugyanebben az évben indul meg a Rajnán a menetrendszerű gőzhajó járat és a 

legnépszerűbb útleírássá a porosz- rajnai területeken Goethe Italiai utazásai váltak. 

Normandia és a francia tengerpartok fürdőhelyeinek fejlõdési üteme nem volt olyan gyors, mint Dieppe-é. 1831-

ben érkezett meg Dumas Le Havre kikötőbe, hogy ott a főváros zajától távol írhassa meg VII. Károly című 

drámáját. A kikötőváros azonban nem volt olyan nyugodt, mint azt az író Párizsban elképzelte, így Dumas 

továbbállt és hosszú kocsikázás után kikötött Trouville-ben szintén a normandiai tengerparton. Dumas idejében 

ez kis halászkikötő volt, festői völgyben néhány házacska, a parton egyetlen kocsma, egyben vendégfogadó, 

Osarie mama tanyája. Itt vetett horgonyt végül is Dumas és itt látott munkához. 

Dumas-val egyidőben nagynevű festőművészek érkeztek meg Trouville-be és itt állította fel vásznát Paul Huet, 

Delacroix barátja, aki abban az időben sokat festett a természet után. Hueő a francia impresszionizmus 

előhírnöke volt, akinek a normandiai tengerpart megélénkítette fantáziáját. Az impresszionizmus másik „bábája” 

Eugéne Boudin Honfleur-ben született, később innen nem messze jelentős művésztanyát alapított Toutain anyó 

vendégfogadójában, amelynek falai között kiindulva Jongkind, Claude Monet, Bazille és további 

impresszionisták festették a tengerpartot, az urakat szalmakalapban, a nőket napernyővel és természetesen a 

fürdőzőket. Az atlanti oceán parti Biarritz uralkodói vendégei révén a legelőkelőbb tengeri fürdő volt a XIX 

század középső harmadában. A közeli spanyolország arisztokratái fedezték fel a halászfalut. III. Napóleon 

későbbi feleségének is megtetszett és a császárral is visszatért ide. Hatalmas Villát építtetett a császárnének 

melyet azota is Villa Eugenie –nek hivnak. Európa előkelőségei koronás fői látogatták Biarritzot, itt pihent 

Viktória királynő Albert Belga király és még számtalan előkelőség. Biarritz a második császárság bukása után is 

megőrizte előkelőségét, napjainkig a világ egyik legelőkelőbb társasági életének ad színteret. 

Ausztria fővárosának közelében Badenben Bécstöl 26 kilóméternyire alakították ki nyári rezidenciájukat a 

Habsburgok. 1679-ben ábrázolták a hercegfürdőt, amely meglehetősen nagyméretű medencével rendelkezett. A 

török 1683-as ostroma nagy pusztítást okozott a császárváros környékén. 1714-től a főtéri Szentháromságszobor 

elkészítésével újraindul a fürdőélet. I Ferenc már gyakori vendég a fénykort I Ferenc József hosszú uralkodása 

hozta el. 

Bécset Badennel saját villamosra emlékeztető vasút köti össze. A dinasztia közelsége művészeket vonzott 

Badenbe. Keresett itt gyógyulást Beethoven koptatta sétányait Grillparzer az idősebb Strauss és a Csárdás 

Királynő zeneszerzője Kálmán Imre. 

1918 után Bécs tehetős polgárai foglalják el az arisztokrácia helyeit a vendéglők és kávézók teraszain. Ferenc 

József korának másik fontos fürdőhelye Salzkammergut, Bad Ischl volt. 1821 –től nagyon gyorsan vált 

népszerűvé. Hosszú múlttal nem igazán dicsekedhetett egyetlen számot-tevő műemléke egy Mitrasz Kultuszhoz 

tartozó fogadalmi tábla Marcus Aurélius császár korából. A vendégek közt a Birodalom meghatározó 

személyiségei találhatóak, mint Metternich, Rudolf trónörökös, Ferenc Károly főherceg és Zsófia főhercegné, 

Ferenc József szülei. 1827 – 1828 – ban épült az első szálloda és a fürdőváros 1849 után a császár hivatalos 

nyári rezidenciája volt. Itt került sor eljegyzésére Erzsébet hercegnővel és a császár születésnapját rendszeresen 

itt ünnepelték minden év augusztus 18.-án. 

Mondhatnánk hogy Bad Ischl kifejezetten a császár körüli elit, amely tudatosan az elit fürdőhelye volt, akik 

tudatosan törekedtek az elkülönülésre. Az üdőlőváros vendégei közt feltűntek a kor híres zeneszerzői Anton 

Bruckner, Johan Strauss, Johanes Brams és Lehar Ferenc. 

Lehár Ferenc, aki mint katonazenész kezdte pályafutását, itt vásárolt villát és sírja is itt található. A Monarchia 

fürdőhelyei közt akadt olyan, mint Gleihenberg, ahol a Stajer herceg Habsburg János töltötte a nyarakat és 

főként a környékbeli tehetősebb polgárság, látogatta. János főherceg hadvezérként Napóleon tábornokaival 

szemben nem tudott ütközetett nyerni de, aktívan támogatta a legendás gerilla vezér Andreas Hoffer küzdelmét. 

Később házassága révén válik kegy vesztetté Anna Plochl-lal kötött házasságot, aki egy postamester lányaként 

született ezért Jánossal csak morganitikus házasságot köthetett. A császári ház ezt a frigyet 1835-ben ismerte el 

törvényesnek és János fia részére csupán a Meráni grófi cím viselését engedélyezte. János főherceg 

népszerűsége talál ebből az okból is óriási volt, így Gleihenberg kedvelt tartózkodási helyévé vált a birodalom 

egészét reformálni, liberális szellemben alakítani akaró politikusok számára. Érdekes megjegyezni, hogy a 

Habsburg dinasztia történetében az ugyancsak firenzei születésű János Salvator herceg házassága egy 

táncosnővel okozta a legnagyobb botrányt olyannyira, hogy több okból is a herceg Orth Jánosra változtatta a 

nevét. 1890 –ben tűnt el a Santa Margaritha nevű gőzhajóján, neje társaságában. Ezek után nem tűnik 

különösnek, hogy Mikszáth Kálmán külföldi nyaralásaiul a Stájerországbeli Gleichenberget választotta. 
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Gleichenberg többek között Mikszáth Kálmán kedvelt fürdőhelye volt majd a vele baráti viszonyban lévő 

Závody Sándor nyugállományba vonulása után a magyarországi Rohicsot ereste fel minden nyáron. 

4. 8.4 Uralkodói nyaraló helyek 

A habsburg birodalom legismertebb fürdővárosa a mai Csehország Szudéta vidékén helyezkedett el. Karlsbadot 

IV Károly német-római császárrol nevezték el, aki Prágából irányította Európa akkor legnagyobb birodalmát. A 

várost 1370 körül alapították. A XVI. század elején élt humanisták már a kontinens első gyógyfürdőjeként 

említik. A harminc éves háború cseh születésü rettegett hadvezére Wallenstein is vendégeskedet a városban. 

1732-ben III. Károly Mária Teréza apja folytatott tárgyalásokat I. Frigyes Porosz királlyal a két atya halála után 

hosszú háború kezdődött gyermekeik országai között. Az 1759-es tűzvész után klasszicista stílusban kezdik az 

újjáépítést. 1813-ben Metternich kancellár a német szövetség uralkodóinak titkos tanácskozását szervezte meg 

és Szövetséget kötöttek Napóleon ellen. 1864-65ben Bismarck Porosz kancellár tartott Karlsbadban titkos 

találkozókat. De mi maradhatott titok egy nyüzsgő fürdőhelyen, hiszen a diplomaták fel-feltűntek a város 

sétányain. A dalizmus időszaka gyors fejlődést hozott a városi színházat a Fellner és Helmer vállalat építette. A 

belső tér festését a jugendstil nagytehetségű alkotója Gusztav Klimt végezte el. Ők építettek színházakat Bécstől 

Kecskmétig Salzburgtól Fiuméig. 

A hőforrások vonzották a birodalom, sőt Európa valamennyi sarkából a gyógyulásra vagy csak üdülésre 

vágyókat. A 75 fokot is elérő glubersós vizet gyomorbajokra ajánlották. A glaubersót vagy karlsbádi sót 

hashajtóként árusították. A XIX században az elegáns fürdőhelyeken az ivókúra központi helyet foglalt el. A 

karlsbadi ivócsarnok a Sprudel a század említésre méltó építészeti alkotása volt. A díszes Sprudelcollonnade 

1879-re készült el, és a második világháborúig a várost jelképező épületként beszéltek róla. A vendégek 

ivópoharaikkal sorban felkeresték a 12 forrást. A forró vizet a forrásnál a kútleányok osztogatták fahorogra 

akasztott korsóikkal. A fürdővendégek közben szépen libasorban haladtak ez volt a karlsbadi Gansemarsch. 

Divattá válik a díszes ivópohár, melyeket emléktárgyakként is árusítottak. A XX. századra a Karlsbadi 

Porcelángyár és a helyi Moser üveggyár poharai váltak a legismertebbé. A téli szezonban is üzemelő 

ivócsarnokot a vendégek fedett üvegfalú téli kertszerűen berendezett sétacsarnokokon átközelíthették meg. Aki 

végig járta a gyógyulás reményében a 12 ivókutat jutalomként megkotolhatta Becher doktor találmányát a 

Becherovkát. A Becherovka 13. ivókútként kárpótolja a sok keserűvizet nyelő ivókúrázó vendéget. A 

fürdőváros jelentőségét vendégei adták, akik Európa szellemi elitjét képviselték. Közismert Goethe vonzódása a 

városhoz 13 alkalommal járt itt. I. Péter orosz cár és Schiller szintén vendégek voltak. Gogol Lev Tolsztoj Liszt 

és Chopin Brahms Grieg és Dvorák jelenete kulturhistóriai zarándoklatok helyszínévé avatta Karlsbadot. A 

hagyomány szerint Eötvös József báró bejárta Goethe tartozkodásának színhelyeit és emléktábla állítását 

kezdeményezte. Már a XVI. Században munkálkodott Karlsbadban magyarországi illetőségű fürdőorvos a 

kolozsvári Jordán Tamás. Hadik András tábórnok Berlin megsarcolója 1779-ben keresett gyógyulást a 

fürdővárosban. Arany János a napi ivókúra után háromnegyed órát sétált és a Posthofban reggelizett elolvasta az 

újságokat déli egy órakór pontosan megjelent. A Hannover vendéglőben ebédelni a délutánt ismét pihenéssel és 

sétával töltötte. Arany a Toldi szerelme IX. énekében mondja el a város keletkezésének történetét. 1869-76 

között nyolc alkalommal kezeltette máj epe és gyomorproblémáit. Arany János emlékpadja melyet dr Králik 

Lajos 1906-ban készíttetett ma is látható habár a költő életében nem létezett. Közel lakott Eötvös József és 

Turgenyev szállásához legalább is a jelenleg olvasható emléktáblák tanúsága szerint. A magyar vendégek közül 

ismertebbek Csengery Antal Horváth Boldizsár Tóth Lőrinc Thaly Kálmán Fejérváry Géza báró illetve Arany 

László. 1878-ban itt hunyt el Horváth Mihály történetíró a Szemere kormány vallás és közoktatási minisztere. 

Az első világháborút megelőző hetekben nem sokkal halála előtt Lechner Ödön keresett itt gyógyulást. 

Karlbad ragyogását a habsburg birodalom széthullása beárnyékolta. A birodalmi arisztokrácia eltűnése után a 

gazdagodó Cseh polgárság alakítja a fürdőhely életét. A harmincas években Móra Ferenc gyógyítatta magát a 

városban. 1945-után a német jellegű Szudéta vidéki városból kitelepítik lakóssága nagy részét. Kalovy Vary 

filmfesztiválja és tudományos konfereciái jelentős szerepet töltötenek be napjainkig. 

Marienbad is kedvelt volt a magyarok körében itt tartotta esküvőjét 1875-ben Eötvös Lóránt. VII. Edward előbb 

walesi hercegként majd királyként nyolcszor vendégeskedett a fürdővárosban. Edward felkereste I Ferenc 

Józsefet Bécsben az idős császár a viszontlátogatást 1904-ben Marienbadban adta vissza. Grafenberg 

Sziléziában Vinzenz Priessznitz által 1826-ban kidolgozott hidegvízes kúra révén vált híressé. Priessnietz 

egyszerű sziléziai parasztgazda volt, aki 1831–ben hivatalos működési engedélyt kapott és Gráfenbergben 

alakította ki a vízgyógyászat elnevezett eljárást. Egyre növekvő számú tisztelői között Wesselényi Miklós báró 

és Vörösmarty Mihály a legismertebb magyarok. A gráfenbergi hideg gyógyintézet 1850-es években volt a 

legnépszerűbb azonban az alapító 1851-ben bekövetkezett halála után jelentőssége elhalványult. A 

vízgyógyászat témaköréből 1832- től az egyetlen magyarországi orvosi egyetemen nyolcan készítettek 
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értekezést a vízgyógyászat témaköréből. Közülük Bene Ferenc pesti egyetemi tanár volt, aki a fürdőgyógyászati 

módszerek meghonosításáért sokat tett. Bene Ferenc nagy tekintélynek örvendett, hiszen pályája kezdetén 1801- 

ben már Magyarországon is bevezette az Angliában, 1798-ban kikísérletezett himlőoltást. 

Mikor a módszer a XIX század közepére elavultnak számit Sebastian Kneipp dolgozta ki a betegségmegelőző 

testedző gyógymódját. Sebastian Kneipp, a növényekkel gyógyító pap a róla elnevezett vízkúrát a 19. században 

találta fel Németországban. Módszere százharmincféle különböző zuhanyból, borogatásból, le-mosásól és 

fürdőből áll. A vízkezelések a bőrön keresztül az idegrendszerre hatnak. Összhangba hozzák a szívműködést, az 

anyagcserét, a vérkeringést, a légzést, az emésztést, az immunrendszert, a mirigytevékenységet, s elősegítik a 

lelki egyensúly kialakulását. Egyikük sem volt képzett orvos Priessznitz egyszerű gazdálkodó Kneipp pedig 

katolikus plébános volt. Ők voltak a XIX század legismertebb természetgyógyászai legalábbis vizközelben. 

 

Önellenőrző kérdések a tananyaghoz 

1. Milyen körülmények és személyiségek alakították ki kontinensünk divatos fürdőhelyeit? 

2. Mutassa be a tengeri fürdőzés népszerűvé válásának útját a XVIII- XIX. században! 

3. Mutassa be röviden a vízhez kapcsolódó ekkor divatos gyógyászati eljárásokat! 

4. A fürdők fontos diplomáciatörténeti helyszínként néhány portré vázlattal. Állítsa párba a képeket a 

hozzátartozó személyiséggel! 

 

Bach 
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Garibaldi 

 

Brighton 
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III. Napoleon 

 

Biarritz 
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IV. György 

 

Nice 
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Hogarth 

 

Karlsbad szimboluma a Mühl- vagy Zítek Kolonnad 
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Kolonnad belső tere 

 

Karlowy Vary (Karlsbad) színháza 
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9. fejezet - A Japán fürdők 

9. témakör célja: Megismertetni Japán hagyományőrző világának fürdőkultúráját 

A Japán fürdők szokásainak és értékközvetítő eszközeinek megismertetésével közelebb kerül a tradíciók 

fontosságára elfogadására. 

A hallgató: 

• értelmezze a Japán fürdő fogalmát, 

• értse meg a rangsor szerepét a fürdőhasználatban, 

• ismerje meg a Japán társadalom struktúráját a későbbi feudális korban, 

• ismerje fel a hagyományőrzés szerepét Japán gazdasági sikereiben 

Ennek a tanulási egység tananyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• megérteni Japán életében a hagyománytisztelet szerepét 

• értse meg a rangsor hagyományokban gyökerező szerepét 

• ismerje fel a hagyományőrzés gazdasági elékítő szerepét 

1. 9. 1 Tradíciók a Japán fürdőkultúrában (viselkedés, 
higiéniaszokások, rangsor) 

Európától és az iszlám világ hatásától távol élte a szigetcsoport népe mindennapjait Kina és a Buddhizmus 

hatása ugyan kimutatható de kulturális fejlődésében talán a világ legautonómabb területe. Japán egészterülete 

nagyon gazdag hőforrásokban és ezt a lehetőséget mindig kihasználták. Jellemző hogy a japánok testi tisztaság 

iránti igénye jóval nagyobb volt, mint a XVII-XVIII századi Európában. Nyáron a köznépszokás szerint gyakran 

fürdött folyókban vagy tavakban esetleg a tengerben, de a nemesek nem szívesen mutatkoztak meztelenül ezért 

főként csak rituális célból, mártóztak hideg vízben. A szentélyek közelében kétféleképpen fürödtek vagy meleg 

vizben (ju) vagy gőzben (furo). A templomokban és a gazdagok házainak udvarain külön épülete állt a fürdőzők 

rendelkezésére. Ennek a kis háznak két helyisége volt, és a közelében lévő kútból kötél vagy lengőrúd 

(hanecurube) segítségével húzták fel a fürdéshez szükséges vizet. Az egyik helyiségben, az agyagtűzhelyben 

állandóan vizel telt hatalmas vaskondér állt. A vízgőz bambuszcsövön átjutott a szomszédos helyiségbe, ahol 

egy vagy több fürdőző tartózkodott a gőzben. Ugyanitt egy melegvízzel megtöltött nagy fa vagy kődézsában 

fürödtek is. Vidéken a fürdésnek egy másik módját is alkalmazták (isiburo) Egy agyaggal körültapasztott nagy 

kődézsát rögzítetek a földhöz, s ezt, ha nem használták kis tetővel, fedték be. A kődézsába száraz gallyakat 

helyeztek és meggyújtották. Ha a dézsa oldala eléggé felmelegedett a hamut lapáttal kiszedték, és vizet öntöttek 

bele, amely az oldalfalakat érve, felforrt. Ezután mindenki egymásután beleült a dézsába, amig a víz ki nem 

hűlt. Go-DAigo császár a Kemmu Nencsú-Gjódzsiban 1333-35 elbeszéli, hogy fürdés közben a vizet túl 

forrónak találta ezért hideg vizel hüttette amíg fürdött könnyű gyapotból készült alsó ruhát viselt. A nemesek 

ugyanis felöltözve, mások viszont meztelenül fürödtek. A melegfürtöket legtöbbször a szerzetesek, használták, 

hiszen az ő részükre a rituális tisztálkodás is kötelező volt. A melegforrásokat a gyógyászatban is használták 

számos betegség, például a nátha ellenszereként. A legtöbb hőforrást már az okór óta használták. Az ilyen 

helyeket istenségek, lakta szentélyeknek, tartották és isteni fürdőknek (kamiju) nevezték. A nemesek 

előszeretettel időztek ennél a melegforrások. . 

A szappant csak a XVI. századtól használták korábban finom hamu, helyettesítette. Az elegáns hölgyek és a 

nemesek habkővel dörzsölték a testüket, hogy a bőrük finomabb és puhább legyen. Japán egészére főként a 

meleg fürdők szeretete a jellemző gyakori volt a naponkénti többszöri megmártózás a 45-50 Celsius fokos 

vízben úgy két-három percen keresztül. A bőr kipirul és a fürdőző rendkívüli módon, felfrissül. A férfiak és a 

nők együtt fürödtek. Csak 1790-ben próbálták megtiltani a közös fürdőzést. Ezt a rendeletet azonban nem 

sikerült betartatni. A japánok viselkedését leíró európaiak mindig csodálkoztak a rájuk jellemző fegyelmezett 

magatartáson. A huszadik század harmincas éveiben, Tokióban, az 1180 közfürdőben naponta félmillió ember 

fürdött. Minden kis falu rendelkezett fürdővel. A jómódúak magánházai is rendelkeztek fürdővel és az egész 
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háznép naponta egyszer megfürdött. Ha vendég volt elsőnek ő majd a családfő majd a legidősebb fiú őt követte 

a háziasszony. 3-10 perc közti időt töltöttek a fa vagy kőkádban. Már a kádbalépés előtt lemosták, leöntötték 

őket, mondhatnánk, lezuhanyoztak. A japán gyógyfürdőkben a gyógykezelés úgy történt, hogy a beteget 1-2 óra 

hosszárkádba, medencébe, vagy szabad ég alatti melegmedencébe ültetik melynek hőfoka európai ember 

számára. Kibírhatatlan. Kedvelték a forró vizes gyógyzuhanyt is Az északi fekvésű Hokkaido szigeten lévő 

fürdőben egy forró patak vizét facsőbe terelték, azzal zuhanyt alkottak mely alatt órákig elálltak. Más helyeken 

természetes barlangot töltenek meg a hőforrás gőzével, és ebben tartózkodnak. Egyik legérdekesebb fürdőhely 

Beppu Kiuchu szigetén Az egész városforró forrásokra épült. A források akár az olasz Pozzuoliban a tenger 

vizét 32 fokosra melegítik fel. Ebben a meleg tengervízben nagyon kellemes a fürdés. Fürdés után a meleg 

tengerparti homokba ásva vesznek napfürdőt majd az ötven fokos zuhanyoknál, szabadulnak meg a 

homokszemcséktől. Az európai utazók számára a legkülönösebb az úgynevezett kommandó vagy időfürdő volt 

(jikanju). A nap meghatározott óráiban a beteg nők és férfiak együtt 59- 60 fokos vízben szállnak a kénes sós 

vízben pontosan 3 percig, tartózkodnak ezt naponta 3-5 alkalommal, ismétlik. Egy- egy fürdőkúra 5-6 hétig tart 

először a test rákvörös lesz majd erős bőrkiütések, jelentkeznek és ezt rendszerint a gyógyulás követi Reuma 

köszvény ellen jól bevált. A régi Japánban állítólag még leprásokat is sikerrel kezeltek. Japán életében, ahol a 

nemzeti tradíciók megőrzését ma is, fontosnak tartják a mai élt mindennapjaiban is jelen, van az ősi 

fürdőkultúra. Az onszenek kisméretű fürdőmedencéi ma is a társas élet színhelyei. A hagyományosan közösen 

és meztelenül fürdőző japánok számára a fürdő tradicionális kikapcsolódási lehetőség a harmadik évezredben is. 

 

Önellenőrző kérdések a tananyaghoz 

1. Jellemezze a Japán fürdési szokásokat! 

2. Illem és viselkedés a hagyományos Japán fürdőben. Milyen illemszabályt illusztrál a kép? 
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10. fejezet - Magyarországi fürdőélet 
újjászületése 

10. témakör célja A magyarországi polgárosodás fürdőkultúrára gyakorolt hatásának bemutatása 

Megérteni a fürdő üzemeltetés formái közötti különbséget 

Megismertetni a hallgatóságot a fürdőhelyek közösségeinek problémáival 

Megérteni a Balaton felfedezésének és a tengerekre történő nyitás összefüggéseit 

Megismertetni a fürdők és a nemzeti ébredés kapcsolatait 

A hallgató: 

• értelmezze a polgárosodás fogalmát Magyarországon, 

• értse meg a fürdő tulajdonosi formák különbségeit, 

• ismerje meg a Balaton felfedezésének körülményeit, 

• ismerje fel a fürdők jelentőségét a XIX. századi magyar nemzeti ébredéshez kapcsolódóan 

Ennek a tanulási egység tananyagának elsajátítása után Ön képes lesz 

• a polgári átalakulás folyamatának megértésére 

• értse meg a tulajdon és szabadság összefüggéseit 

• felismerni a fürdők nemzeti művelődésben betöltött szerepét különös tekintettel a színjátszásra 

• felismerni a fürdők szerepét a magyar kultúra terjesztését 

1. 10.1 Állami kezdeményezések a török kiűzése után 
(Herkules Fürdő) 

Magyarországon, a felvidéken élénk fürdőélet zajlott, a lengyel határ közelsége, és az hogy a Zsigmond király 

által elzálogosított Szepességi városok 1772-ig külön lengyel sztaroszta irányítása alatt éltek tovább erősítette a 

két nemzet barátságát. A Bar –ban létrehozott oroszellenes nemesi konföderáció veresége után Bártfa- Füred 

fürdőhelyen kísérlik meg a szövetség újjáalakítását. A lengyel állam Orosz –Porosz- Osztrák felosztása után a 

dél-lengyel vidék számára vonzó tartózkodási helyekké váltak a felvidéki fürdők. Magyarország hődoltsági 

részén a török kiűzése után is használatba maradtak a hátra maradt török fürdők. Budától a délvidékig működtek 

fürdők. Közöttük voltak állami, azaz kincstári fenntartású fürdőhelyek ezeknek a fejlesztéséről az udvar illetve a 

hadsereg gondoskodott. A pozsareváci 1718-as békeszerződés után Mehádia mellett fürdőépületeket húztak fel. 

1737 –ben a határvidék katonai parancsnoka Hamilton gróf, forrásokat kutatott fel és három fürdőt építtetett a 

Ferenc Lajos és a Herkules névre hallgatókat. A fürdőépületek mellé kaszárnya tiszti lakások és egy takaros 

kápolna készült. Az alapok ásása közben római régiségek kerültek elő. 7Herkules szobrot tártak fel melyek 

közül hármat Bécsbe küldtek a régiségek kabinetjébe. Ekkortól a települést Herkulesfürdőnek nevezik. 

Előkerültek érmék és kerámiák is, illetve egy szarkofág egy női holttest maradványaival. Ezt a leletet hajóval 

akarták Bécsbe szállítani, de 1755-ben a Dunába esett a nehéz kőkoporsó. A határőrség 1792-ben kibővíttette a 

fürdőépületeket. 1803 június 28-án Mehádiát felhőszakadás jégeső pusztította Orsova és Herkulesfűrdő felé 

vezető utak hét hídját az ár elsodorta. A hidakat a katonaság három nap alatt rendbe hozta. Herkulesfűrdő 

épületeit és útjait lévén állami tulajdon állandóan jó állapotban használhatták a vendégek. (Réthly 1998. 38p) 

A regélő 1836. októberi számaiban bemutatták a fürdőtelepet, amely 70 kiadó szobával rendelkezett. Ekkor már 

10 fürdő volt készen és a fürdővendégek biztonságára és a rendre a fürdő bizottság ügyelt melynek tagjai a 

katonai parancsnok a fürdő orvos és a tiszttartó voltak. A társasági élet gyülhelyeként a határőrség által épített 

vendéglő nagyterme szolgált. Szezonban minden vasárnap bált redeztek. Hétköznapokon reggel 8 –tól 9-ig 
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délután 6-tól 7-ig a fürdőtéren a rendes fürdői hangászok szórakoztatták a közönséget. A fürdő bizottság lovas 

kocsikkal túrákat szervezett a nyaralók részére Orsóvára a cordon azaz határőrség szabadnapos tisztjei kisérték a 

túrázókat, népszerű volt a Cserna folyó völgye a Dunáról látható római felirat. Végig járták az 1692-es 1738-as 

török ellenes háború ütközeteinek helyszíneit. A programokat, a fürdőt üzemeltető határőrség szervezte. 

A XVIII. században a felvilágosodás eszméinek hatására ésszerűbb módon kezdtek gondolkodni az egészségről, 

a tisztaság fontosságéról és a járványügyről. A XVIII századból több fürdőszabályzat maradt fenn (Csiffáry 98) 

melyek az illem alapvető szabályainak betartását írják elő, például a vendégek emberséges köszöntése nélkül 

nem szabad a fürdőbe beszállni. Kerülje mindenki a hit tárgyában zajló vitákat, mert ezek inkább líceumba, mint 

sem fürdőbe valók. Senki fegyvert nem hordhat, és nem használhat. A fürdőszabályzatok csakúgy, mint az antik 

idők szent forrásait a béke szigeteiként szereterették volna berendezni. A fürdő területe legalábbis a fürdőket 

üzemeltetők elvárásai szerint nem lehettek hadszínterek. A csehországi Teplitzben a hétéves háború idején 

mindkét fél tisztjei kerestek gyógyulást. Ezért is váltott ki nemzetközi rosszallást, amikor II Nagy Frigyes egy 

osztagot küldött Kleist ezredes vezetésével Teplitzbe és megpróbálták foglyul ejteni Hadik Andrást. A tábornok 

egy nappal korábban távozott. Hadik Berlint megsarcoló hadtestében a111 főnyi előőrsöt Gvadányi József jeles 

írónk vezette Kleist már tábornok korában az ő fejére 100 arany vérdíjat tüzött ki. Természetesen személye 

értékét művelődéstörténetünkben nem ennek a poroszos értékelésnek köszönheti. Gvadányi első még név nélkül 

megjelent verses elbeszélése a Pöstényi förödés 1787-ből. A förödő beli történetek vidámak és talán túlságosan 

vaskosak. A fürdő hasznáról és kellemes voltáról saját példáján keresztül győzi meg az olvasót. Kinek vagyon, 

nyavalyája Avagy tagjaiban hibája Hogy erőt ne végyen betegség tserája sőt épen maradjon teste minden tája. 

Gvadányi éltének, ahogy írta kemény strapaziáit katonai szolgálata okozta. Leírja a fürdőt és a körülötte lévő 

alkalmatosságokat. Vág partján deszkábúl álló épület különös kamarák s ebbe jó készület. A vendégek közt 

papok katonák városiak zsidók cigányok és a közönség nagy része Teplicz falvában talál szálást egyedül a 

cigányság campiroz ellátva. A campirozás sátorlakást jelentett a XVIII században. Mondhatnánk, hogy a 

camping szót Gvadányi honosította meg irodalmunkban. A műfaj, ami az anekdotázásból születik 

tulajdonképpen a magyar nyelvű fürdő szépirodalom verses elbeszélés formáját követi természetesen ezt követi 

majd az élménybeszámoló szerű fürdőlevél. 

A fürdőknél tevékenykedő borbélyokat a XVIII században lassan felváltják a fürdőorvosok. 

Magyarországon a gyógyfürdők pontos számbavételével Mária Terézia uralkodása idején 1763-ban 

próbálkoztak. A rendelet értelmében vármegyénként minden hatósági orvos (fizikus) kötelességévé tették, hogy 

a környezetében lévő vizeket összetételére gyógyító hatására nézve vizsgálják meg. Hevesben Markhot Ferenc 

doktor egri főorvos végezte a vizsgálatokat. Ő elemezte először a Parádi vizet. Pontosan leírta a Parádi víz timsó 

vasgálic tartalmát. A példás precizitással készített mű további hasznosításáról pontos adatot nem tudunk egyik 

példánya a megyei levéltárba került. A többi megyékben készített kimutatások ma a megyei levéltárakban 

tanulmányozhatóak 1777-ben jelent meg Heinrich Johann Krantz Gesunbrunnen der Oesterreichen Monarchie 

cimü összesitő munkája. A XVIII század utolsó éveiben Kitaibel Pál folytatta néhány természettudós 

társaságában a forrásvizek elemzését. 

Az akkor egyetlen magyarhoni a budai egyetemen 1782 böjtelő (február) havának 21. napján kapott orvos - 

doktori kinevezést Österreicher-Manes József. A II József – féle, új egyetemi szabályzat szerint volt lehetőség 

nem katholikusoknak Budán orvosi képesítés megszerzésére. A Magyar Hirmondó 1782 III. 2. számában. A 

megnevezett új orvosdoktor érdemeit a következőképpen méltatta: A budai és más azon vidékbeli orvosságos 

vizekről bő és remek írást adott világra, születésére nézve budai, ennek utána, pedig a füredi savanyóviznél 

hivatalos orvos lészen. 1802-ben a Tihanyi apátság visszakapta a füredi savanyú forrást a kamarától ezzel 

hivatalos megbízása megszünt viszonya az apáttal annyira megromlott, hogy az 1804-ben savanyúvíztől történő 

eltiltását kezdeményezte. Oesterreicher csak 1821-ben tért vissza Füredre és katonai korház létesítésére tett 

javaslatot, melyet elvetnek. Később forrásokat kutatott fel de rosszviszonya az apátsággal tartós maradt, hiszen a 

fürdőüzemeltetés hasznán az apátok nem szívesen osztozkodtak. A XVIII században Mária Terézia és II József 

uralkodása alatt jó néhány ésszerűtlen szokással és törvénnyel szemben a ráció diadalmaskodik. A 

közegészségügy az orvosképzés megujjúlása révén. A békés évtizedekben visszaszorulnak a nagy járványok. 

Megszervezik az egészségügyi kordonokat. 1773-ban a királynő elrendelte, hogy a sójövedék 1, 5 % -át a folyok 

vízrajzi felülvizsgálatára, és térképek rajzolására fordítsák. A folyok és nagyobb tavak hajózási szempontból 

érdekelték az udvart. A Balatonnal sok probléma volt, hiszen a Sion lévő zsilipek és vízimalmok működése 

időnként áradást máskor alacsony vízállást eredményezett a tavon. Egyes szakírók véleménye szerint az ekkor 

divatossá vált ötlet gazdája miszerint le kellene csapolni a Balatont a kamara volt. Ehhez a tervhez kötődött 

Krieger Sámuel 1776-os Kapos Sió szabályozási terve. A XVIII század közepén, a Sión (melynek jelentése 

malomzsilip) 18 malom működött melynek keresztgátjai felduzzasztották a vízfolyást, és mocsártengerré tették 

a környéket így az árvízveszély állandósult. Az 1751 évi XIV tc élőirta a malomtulajdonosoknak a malomgátak 

elbontását a folyók medreiben és új malomárkokat kellett ásatni a vízimalmok működésére. Krieger 1766-ban 
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rajzolt térképét a Királynő megtekintette és 1776-ban a báró Sigray Károly somogyi főispán elnökletével a 

tihanyi apátságban ülésező Balaton Szabályozási Bizottság kapta. A Balaton lecsapolásából semmi sem lett, de a 

tó területének nagysága és környéke sokat változott. A fürdőkultúra alakulásának szempontjából a 

közegészségügy lassú de mégis szembetűnő változásai is fontosak. Az állatok által terjesztet betegségek 

megelőzésére a falusi lópatkoló kovácsokat a megyék tanfolyamokon, oktatták az állatbetegségek felismerésére. 

A járvány sulytotta vidékekről érkező kereskedőket és portékáikat vesztegzár alá veszik. A török kiűzése után 

először 1694-böl van híradás a tó vizének frissítő hatásáról. 1728-ban már megépült az első fürdőház a füredi 

kútfőtövén. Bél Mátyás 1734-ben írja „a savanyúvíz jó híre májusban sok embert, csábit Füredre a vendégek 

számos helyen szétszórtan felütött sátrakban táboroznak” Ezután megnyilit az első fogadó és a három tölgyfa 

deszkákkal kerített forrás közelében melyek a tihanyi apátság tulajdonában vannak szaporodni, kezdtek nyári 

lakok. Füred leglátogatottabb területe a főforrás körüli sétatér volt. A hársfák körül zajlott az ivókúra. A kút 

épületének négy nyílásánál áltak sorba a kúra vendégei. A meringélők, akik egyenruhában öltöztetett hajdúk 

voltak. Tisztán kiöblített poharakban tálcán nyújtották át a vizet. A felesleges víz a Balatont táplálta. Figyelemre 

méltó, hogy milyen jó higéniás föltételeket teremtettek. A tudományos gyűjteményből tudjuk, hogy az 

ivókúrázó vendégeket német- és cigányzene vidította és játékkedvelők számára asztalokat állítottak fel. A 

Füreden említett sorsjáték valószínű azonos a Borszéken divatos tombolával. 

A Tudományos Gyűjtemény 1817. évfolyamában írják, hogy a Balatont sok tudós férfiak Magyar Országi 

Tengernek nevezik. Az elnevezést Kazinczy Ferencnek illetve Pálóczi Horváth Ádámnak tulajdonítják. 

Fürdőhelyeink közül a XIX században vitathatalanul Balatonfüred volt a nemzeti megujjulásért küzdők első 

számú találkozóhelye. 1798-ban a Szentgyörgyi Horváth család kastélyt építtetett és rövidesen itt lesz a társasági 

élet központja majd 1825. július 26-án rendezik az első Anna Bált. A bálnak nevet adó Szentgyörgyi Horváth 

Anna ezen a bálon ismerkedett meg férjével, Kiss Ernővel 1849 vértanú honvédtábornokával. A reformkor a 

politikai életben az 1825-ös országgyűléssel kezdődött, a reformeszméket népszerűsítő társasági élet nyaranként 

gyülhelyét Füreden lelte meg. A hazai polgári átalakulást irányító középnemesség hosszú küzdelem után , majd 

csak 1848-ban tudja a társadalom egészét az alkotmány sáncai közé befogadni. A hazai társadalomban apolgári 

jogegyenlőség megteremtésekor a nemesség önként mondott le előjogairól, de továbbra is megmaradt vezető 

szerepe. A nemesség viselkedésmódja szokásai követendő példát adtak a feltörekvő polgárság számára. Ez a 

társadalomtörténeti jelenség teszi fontossá a kulturaközvetítés és a társasági élet füredi intézményeit. 

A színházépület 1831-től és a fürdőhely megközelitését segítő gőzhajójárat csak fokozta Füred jelentőségét. A 

fürdőtelepülés a polgári átalakulásért küzdő hazafias mozgalom színterévé vált. Itt a fürdőélet lassan fejlődő 

intézményeit a terület birtokosai tartották fenn. 

Balatonfüred volt az a település melynek Füred neve ugyan a nyelvészek szerint a für fürj szóból eredhetett 

valaha talán fürjeset, jelenthetett de, a nyelvújjitás lázában, égő reformkorban a fürdő név megjelölésére kezdték 

használni így Balatonfüred analógiájára kapta nevét 1846-ban Tátrafüred majd Iglófüred, Ránkfüred Biharfüred 

és Mátrafüred. Az első deszkafülkékből álló hat fűrdőépűletet 1822-ben készítették el. 1834-ben új kabinsór és 

taví kosáruszóda épült. A reformkor első felének Széchenyi mellett vitathatatlanul legfontosabb alakja 

Wesselényi Miklós báró 1834-ben Átuszott Tihanyba ezzel egy nagyon tartós hagyományt teremtett 

sporttörténetünkben. Természetesen a XIX század embere számára ez még nem sport, hanem virtus volt. 1831-

ben kőszínház épült és itt rendezik meg a füredi Anna bálokat. A tavon időnként feltünik a Kisfaludy gőzös 

sziluettje. A reform időszak derüje járta át az első Balatónparti fürdőhely látogatóit. 1849 után rövid 

megtorpanás majd megújjúl a település 1860. június 11-én és 14-én rendezik a Kisfaludy és a Berzsenyi 

ünnepségeket. Mint a Vasárnapi Újság írta a Kisfaludy ünneproppant embertömeget varázsolt az ország minden 

részéről Füredre. Délelőtt 10 órakor tízezer ember örömriadása fogadta a somogyi partról érkező Kisfaludy 

gőzhajót. Oszterhuber János veszprémi kanonok misét mondott majd Füred legszebb helyén ahonnén a Balaton 

tükrére és a beszédes Tihanyra nyílik kilátás, helyeztetett el Kisfaludy Károly éltnagyságunál nagyobb szobra. 

Elénekelték a Szózatot majd Kölcsey Hymnusát szavalták ünnepi beszédeket, mondtak a rendező bizottmány 

nevében Oszterhuber József bizottmányi elnök Botka Mihály szónoklata után báró Eötvös József beszéde adott 

alkalmat a résztvevők hosszú tetszésnyilvánítására. Zala és Somogy megyék külön képviseltették magukat. 

Érdemes megjegyezni, hogy 1860 októberéig a megyék még nem működtek, mint közigazgatási egység. Este a 

színházban Kisfaludy Károly Kemény Simon című szomorújátékát adták elő. A vendégkoszorú és a 

Tudományos Akadémia küldöttei június 13-án Niklára indultak a gőzösön és a Jankovich család virággal 

díszített hajóján utaztak. A déli parton Somogy delegációja várta őket a Szózattal és a Rákóczy indulóval, a 

búzsáki pap mondott lelkesítő beszédet majd Öreglak Kovácsi és Marcali érintésével érkeztek Niklára ahol 

felavatták Berzsenyi szobrát. Valamennyi vármegye, elküldte a koszorúit. A csurgói iskola énekkara énekelt. A 

szoboravatás után társas ebédet rendeztek 4-500 személyre. Az ebéden valamennyi Somogyban működő 

felekezet papja pohárköszöntőt mondott majd Eötvös József Podmaniczky Frigyes Hertelendy Károly éltették 

Deák Ferencet Somogy Vármegye népét. Tallián Ede a Horvátorszgból érkezett küldöttséget anyanyelvükön 

köszöntötte. Az önkényuralmi évek első nagy és jól szervezett demonstrációja zajlott le a Balatón partján 
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hónapokkal a császár engedékenységére utaló október diplóma előtt. A provizorium időszakában és a kiegyezés 

után gyors változások következtek a déli vasút megépítése hirtelen közel, hozta a fővárost. Jókai és Blaha Lujza 

villája újra füredre varázsolja az országépítő polgárok ezreit 1880 augusztus 29 -én úszóversenyt rendeztek 

Balatónfüred és Siofok között ezen a14 kilométeres távon Szekrényessy Kálmán 34éves dzsidás kapitány 

győzött. A távot mellúszásban teljesítette. Ezzel megszületett a magyar úszósport, hiszen hamarosan egyesület 

alakul és létrejön a Magyar Úszószövetség 

2. 10.2 Magánföldesúri tulajdonú fürdőhelyek 

Az 1840–1860-as évek változásai 

Magyarországon az 1860-as évektől a reformkorra jellemző patriarchális fürdőéletet lassan felváltotta a polgári 

értelemben vett szabadidőhöz kötődő, tudatos nyaralási-szórakozási igény. „A fürdőéletet arisztokraták és 

uralkodók kezdeményezték, de a polgárság intézményesítette” – írta Kósa László (1993: 203). A fürdőkön a 

nemesség létszáma visszaszorult és mind inkább a polgári középosztály képviselői kerültek túlsúlyba. 

Ezen állítások igazolására a korabeli Magyarország egyik legdivatosabb fürdőhelyét, Balatonfüredet érdemes 

vizsgálni. A nyilvántartások az 1840-es, valamint az 1860-as évekre vonatkozóan a fürdővendégek társadalmi 

megoszlásáról, pontos adatokról rendelkezünk, ezek alátámasztják, hogy a fürdővendégek korábban 

meglehetősen zárt rétegében a társadalom egészében tapasztalható mobilitás vette kezdetét. A statisztika egy-

egy nyári idényről fennmaradt fürdőlisták alapján készült a név szerint bejelentkezett fürdővendégek adatai 

alapján. 

 

Az arisztokrácia a feudális, félfeudális maradványokkal terhelt társadalomban önnön létszámához képest óriási 

súllyal képviseltette magát, s ez megmutatkozott a füredi fürdővendégek statisztikájában is. Az 1860-as évek 

elejéig domináns eleme a fürdőközönségnek a 25–30 arisztokrata származású személy. Fürdői jelenlétük 

jelentőségét kiválóan példázza, hogy az 1861 és 1863 között megjelenő Balaton-Füredi Napló hírrovatában 

kiemelt helye van viselt dolgaiknak, sőt Zichy Manó személyében a lap olyan embert állít olvasói elé, aki nélkül 

(legalábbis a Balaton-Füredi Napló szerint) semmi nem történik a fürdőn – ma talán sztárnak kiáltaná ki a sajtó. 

Ha a fürdőn időző valamelyik vendégről pozitív hangvételű írás jelent meg, szinte Cato-i következetességgel 

tették hozzá, hogy egyébként mindez elmondható Zichy Manóról is: „a nemzeti viseletről lévén szó, azon 

általános megemlítés mellett, miszerint a fürdői vendégeknek, mondhatni nagy része csak nemzeti öltönyben 

látható, lehetetlen különös elismeréssel nem emlékezni gr. Zichy Manó ő méltóságáról, ki különben is 

Balatonfürednek számos évek óta valóságos szellemi füszere, lelke, éltetője és hangadója lévén, a nemzeti 

öltözködésben is oly hatásdús és elragadó példával megy előbb. 

A ’60-as évektől figyelhető meg, hogy Füreden csökken az arisztokrata vendégek száma, ennek ellenére egy 

csoportjuk továbbra is fontos szerepet vitt a fürdő életében és ezek változatlanul külön kasztot alkottak a fürdő 

vendégseregén belül. Az 1867- ben megalapított Balaton-Füredi Yacht Egylet létrejöttével gyakorlatilag 

szervezett kereteket is kapott az arisztokrácia különállása, aminek a szándékoltsága is könnyen tetten érhető, 

tekintve az alapszabály azon pontját, mely szerint az egyletnek maximum 25 fős tagsága lehet és a belépés 
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feltétele legalább egy, minimum 25 tonnás jacht birtoklása (Dezsényi – Hernády 1967: 145). Fürdőhelyi 

társasági szerepvállalásuk az ezt követő évtizedekben is aktív maradt: az 1882-ben létrejött Balaton Egylet 

elnöke gróf Esterházy László volt, alelnöke, pedig gróf Nádasdy Tamás, a sportszakosztály elnöke gróf 

Esterházy Mihály. 

A földbirtokosok esetében jelentős vagyoni különbségekkel is számolni kell, mégis, konkrét adatok ismerete 

nélkül is elmondható, hogy az ide soroltak többsége az úgynevezett bene possessionatusok közé tartozott, azaz a 

megyei középbirtokos nemességhez. 

A 19. század egésze folyamán mindvégig a fürdőközönség mintegy 10–15%-a kerül ki a birtokos rétegből. 

Ennek oka vélhetően az, hogy a füredi fürdőlátogató nemesség döntő többsége már a reformkor idején is a 

viszonylag jobb módúak közé tartozott. A 19. század végére szabadidővel már a társadalom középrétegi 

rendelkeztek 1891 óta a vasárnap törvényben, garantál munkaszüneti nap. Mária Terézia 1774-ben elrendelte a 

Szent István nap ünnepé nyilvánítását így 19. században már munkaszüneti nap. Magyarországon a nyolc órás 

munkanap és a fizetett nyári szabadság csak a 20. század 20- as, 30-as éveiben válik általánossá. 

Összességében egyfajta kritikája a Monarchia társadalmának, hogy a birtokos nemesség még 1884-ben is 

nagyjából ugyanolyan arányban képviseltette magát Füreden, mint korábban. Említést érdemel azonban, hogy a 

hivatalnok kategória a két vizsgált reformkori évben leginkább a megyei tisztségviselő nemességet takarta. 

Létszámuk visszaesése – ha túllépünk a statisztika merevségén – e helyt érhető tetten. Az a réteg, amely 

valamennyi vizsgált évet figyelembe véve minden esetben a legtöbb vendéget adta mind az abszolút számok, 

mind, pedig a százalékok esetében, a kereskedőréteg. Ám amíg a ’40-es években a név szerint bejelentkezett 

fürdővendégek mintegy 15%-a tartozik a kereskedőréteghez, a ’60-as években ez az arány már stabilan 25% 

körül van. Kissé talán meglepő, hogy már a reformkorban is a kereskedők alkotják a vendégek legnépesebb 

csoportját, hiszen az elbeszélő források többségének tudósításai alapján nem ez a kép alakult ki a füredi 

vendégek társadalmáról. 

A nagyiparosok között a felemelkedő polgárság tagjait láthatjuk, többségük a gyártulajdonosok köréből kerül ki, 

létszámuk rendszerint a teljes létszám 1%-át sem nagyon érte el. Jelenlétük a fürdőn újfent rámutat a társadalom 

változásaira, de akárcsak az arisztokráciának, a nagyiparos rétegnek sem a létszáma, hanem a helyzetéből 

fakadó jelentősége adta meg a súlyát. A kisiparosok között találhatóak a szolgáltató ágazatok képviselői: 

vendéglősök, fodrászok, borbélyok, stb. a pékek, molnárok, szabók mellett. A kiegyezés előtt stabilan mintegy a 

2%-áttette ki a fürdővendégek összlétszámának az az évi 15–25 kisiparos, aki felkereste Füredet, de a ’60-as 

évek végétől csökkenés figyelhető meg soraikban. A többség, ha még meg is tudott élni munkájából, 

luxuscikkekre, nyaralásra már nemigen költhetett – ez korábban sem volt jellemző. Az értelmiségiek közül 

előszeretettel nyaraltak Füreden a jogi értelmiség, a tanárok, az orvosok és az egyháziak képviselői. A jogi 

értelmiségen belül különösen az ügyvédek létszáma magas. E réteg reformkori szerepe – elég, ha csak 1848. 

március 15-re gondolunk – külön elemzés nélkül is választ ad magas létszámukra. A polgárosulás időszakában, 

különösen a Monarchia idején az ügyvédek, bírák, egyáltalán a jogi vonal társadalomban elfoglalt kiemelkedő 

szerepe, pedig tovább növekedett. 

Mindhárom nagy történelmi egyház képviselői is meglehetősen nagy számban, látogatták 

Füredet (legtöbben a katolikus klérus tagjai) és minden évben felbukkant a fürdőlistán néhány rabbi neve is. 

Ujfalvy Sándortól tudjuk, hogy 1831-ben a „dunántúli Kálvin kerület zsinatja” is Füreden gyűlt össze. Ujfalvy 

leírása meglehetősen szemléletes: 

„a zsinat személyzete leszállingózott délután a borvízhez, ahol furcsa ellentétet lehelete már most látni. A bíbor 

s bársony s aranygyűrűkkel díszlő római-hitű áldozárokat gazdagságuk s nagy tekintélyük elhittségében, 

másokat lenézve, gõgösen mozogni a kút körül. Köztük s mellettük egy falka eretnek lelkészt elnyűtt, lyukatos 

kalappal, fésületlen bozontos hajjal, sáros lábbelikkel, színehagyott, avatag öltönyben, a mezei munka miatt 

napégetett arccal, karján vezetve hasonmását, beborult arcú hitvesét.” 

A vertikális tagoltság is szembeszökő. Törzsvendég Füreden az esztergomi hercegprímás is – Vaszary Kolos –, 

aki kispap korától állandó vendége Fürednek, mi több ott jelentette be Rimely Mihály akkori főapátnak, hogy 

rendtag szeretne lenni (Keményffy 1905: 22) – és néhány püspök, de a többség az alsópapság soraiból kerül ki. 

A protestáns egyházak, képviselői között is értelemszerűen mindenkor a lelkészek vannak legtöbben, ám az 

egyik nyár Füreden találja Kis János evangélikus szuperintendenst is. 

A tanárok külön kategóriaként való besorolását különösen a kiegyezés utáni években megfigyelhető létszámuk 

tette indokolttá. Mindez összefüggésben állhat az Eötvös József által útjára indított oktatási reformmal és az 
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iskolarendszer kiépítésével. Ugyanakkor külön csoportot képviseltek az egyházi iskolák oktatói. Főleg a pápai 

Református Kollégium tanárai közül kerültek ki törzsvendégek, élükön a Jókai által is többször tollára vett 

Tarczy Lajossal. Érdekesnek hat az orvosok viszonylag magas száma. Ennek okai között kereshetjük Füred 

gyógyfürdő mivoltát is és nem kétséges, hogy az orvosok jelenlétében szerepet játszott 1855 után, hogy 

mentesültek a gyógydíj fizetése alól. Az egyéb értelmiség esetében szintén lényegében töretlen emelkedést 

láthatunk, ami a kiegyezés utáni évek során mindinkább fokozódik. 

Kik tartoztak ide? A réteget kétfelé kell osztanunk a humán és a műszaki értelmiségre: a kiegyezés utáni 

években különösen utóbbiak száma emelkedett meg. A humán értelmiséget főleg a színészek, zenészek, 

újságírók képviselték, míg a műszakiak között elsősorban a mérnökök és az építészek szerepe domináns. A 

katonaság Füreden jelenlévő képviselői között akadt ugyan tábornok is, a többség azonban természetesen az 

alacsonyabb rangú tisztek közül kerül ki – ne feledkezzünk meg a gyógydíj alóli mentességről a századosnál 

alacsonyabb rangúak esetében 1855 után. A vizsgált korszak ideje alatt azonban a hadsereg sokat változott. Az 

1840-es évek adatai után, amikor a katonaság mintegy 3–3, 5 százalékát adta a fürdővendégeknek, elsőre talán 

meglepően hatnak az alacsony számok a ’60-as évek végéig terjedő időszakban. 

Ezek az adatok a 1848–49 és a kiegyezés közötti időszakra esnek s ez lényegében magyarázatot is szolgáltat a 

csökkenésre. Füred látogatói döntően a magyar nemzetiségűek közül kerültek ki és ismert – tényekkel is 

bizonyítható –, hogy a forradalom és szabadságharc leverését követően egészen a kiegyezésig, de különösen az 

1860-as évek elején érlelődő politikai változások kezdetéig a hadseregben csökkent a magyar tisztek száma. 

1868 után újra emelkedést figyelhetünk meg a Füreden időző katonaság sorában, de ez már a Monarchia 

hadserege, egy másik sereg. Sajnos a kúrlisták adatai alapján lehetetlen azt meghatározni, hogy az ekkor Füredre 

látogató katonák milyen arányban voltak tagjai a k. u. k. hadseregnek, illetve a honvédségnek. 

Az a réteg, amelyik a vizsgált időszak során alighanem a legtöbb változáson ment keresztül, a hivatalnokok 

csoportja. Itt is erős a vertikális tagoltság: hétszemélynökök, alispánok, az uralkodó személyes szolgálattevői is 

felkeresték Füredet. A többség viszont természetesen a középhivatalnokok közül került ki, akik anyagilag még 

állni tudták a füredi árakat. 1840-ben és 1841-ben meglehetősen magas a hivatalnokok aránya a fürdővendégek 

körében: 10–16%. Ezek döntő többsége a megyei hivatalokat, betöltő nemesség, valamint a különféle uradalmi 

tisztségek, képviselői – tiszttartók, számvevők, kasznárok – közül került ki. A városi hivatalnokréteg még nem 

domináns elem. Az 1860-as években a Füredre látogató hivatalnokok száma erősen visszaesett. 

Vélhetően egyrészt a Deák Ferenc-i passzív ellenállás húzódik meg a csökkenés mögött, másrészt, pedig a 

hagyományos megyerendszer szétverésével is számolnunk kell. Az ezekben az években Füreden felbukkanó 

hivatalnokok leginkább városi tisztségeket töltenek be, elsősorban tanácsosok, de jelen vannak a Bach-huszárok 

is: megyei főnökök stb. A kiegyezés után ellenben újfent emelkedőben van a hivatalnokok létszáma. Ez azonban 

már a Monarchia városi hivatalnokrétege. Jól jellemzi ezt, hogy a fürdőlistákon mind gyakoribb volt az olyan 

megnevezés, ami már nem is utal arra, hogy a fürdővendég milyen hivatalt tölt be, egyszerűen csak hivatalnok, 

vagy tisztviselő szerepel a megfelelő rovátkában. 

Az egyéb réteg meglehetősen vegyes kategória, szerencsére azonban egyik évben sem túl magas a 

kényszerűségből ide sorolt személyek száma. Az esetenként előforduló magasabb arányszám különféle okokra 

vezethető vissza. Így például az első két vizsgált év – azaz az 1840-es évek – esetében az úr „character” adja az 

egyéb kategória többségét, 1868 után, pedig a státust jelölő országgyűlési képviselő a jellemző ezt írta fel a 

jelentkezési lapjára). A többi ide sorolt „character” között jobbára sajátos érdekességeket találhatunk: így 

például magaura, remete stb. 

Természetesen a fürdők látogatottsága nagymértékben függőt az adott évek időjárási viszonyaitól. A XIX. 

század első felében ugyan nem készültek országosan mérések, de Réthly Antal összegző művei alapján 

érthetővé válik, hogy 1830-as években a hosszabb nyári időszak is elősegítette a fürdőélet népszerűbbé válását a 

Balatonnál. 

1827-31 közt a júliusi átlaghőmérséklet 21, 5-22, 5 Celsius fok közt mozgott. Az 1838-as télen szinte a Duna 

teljes felső szakászán beállt a jég. Ez a rendkívüli helyzet okozta a Pest- Budai árvizet márciusban. Az 1834. 

esztendő 25, 9 fokos átlaga júliusi és az egész év 12, 6 fokos átlaga szélsőségesen magas volt. 1835 –re a júliusi 

átlag már a szokványos 22, 1 fok volt. A Gyulán végzett mérések 1813-1854 közt 8, 3 és 13 fok közötti évi átlag 

hőmérsékletet és25, 4 és 38, 8 közti éves maximumokat regisztráltak. Nagyon melegek voltak az 1831. és az 

1834. év. Az 1841-es évet leszámítva 1854-ig az éves átlag 9, 6 és 10, 8 közt mozgott. A balatoni fürdőszezonok 

időtartama állandósult a XIX század második felére. Általánosságban elmondhatjuk, hogy az április, május, 

június, július, augusztus hónapok átlaghőmérséklete nem mutat nagy különbözőségeket a március hónapban, 

viszont elég gyakori az alacsony télies átlaghőmérséklet. (Réthly 1998. 112. 342. 351p) A Meteorológiai és 
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Földdelejesség Intézet 1870- ben kezdte el működését ettől az évtől kezdve a teljes ország hőmérsékleti adatai 

ismertek. 

3. 10. 3 Közösségi tulajdonú fürdők 

A fürdőtársadalom 

A vendégsereg tehát nem egységes. Általános jellemzője volt a füredi társas életnek a társadalom osztályai és 

rétegei között egyébként is létező elkülönülés erőteljesen szembetűnő. 

Megnyilvánulása. Fürdőn a társasági alkalmaknak adott helyszínei voltak (gyógyterem, sétány stb.), s a szűkre 

szabott keretek között elkerülhetetlen volt, hogy még inkább a felszínre kerüljenek a társadalom, szabta merev 

korlátok. A források azt látszanak igazolni, hogy különösen igaz volt ez Füredre: „Általjában kétlem, hogy 

legyen a látogatott fördők között még egy, hol az élet annyira, egy pontra legyen szorítva, mint itt. A két házsor 

– a liget és a Balatontól szegélyezett – egynegyed úrbéri illetőséggel nagyságban alig mérkőzhető, árnyékban 

szegény sétatér és az egyetlen piac képezi világunkat.” írta a győri közlöny 1861 évi tudósításában. 

A más-más társadalmi rétegekhez tartozók társaságát hozzájuk nem illőnek vélők merevségét csak fokozta, 

hogy fürdőn a vendégek mindegyikét illett egyenlő elbánásban részesíteni (más kérdés, hogy a gyakorlat 

mennyiben felelt meg ennek) és ez a magukat különbnek érzőket még inkább különállásuk látványos, de 

legalábbis minden kívülálló számára közérthető demonstrálására ösztönözte. Idézzük Szabó Dávid bejegyzését a 

Panaszok, javítások, szépítések, javaslatok jegyzőkönyve 8 lapjairól: „Drága a sétatéren [...] egy szócska, egy 

pillantás is, miszerint a sok nagyságos és tekintetes asszonyság és kisasszony és nagyságos és tekintetes uraság 

oly arisztokratai szigorúsággal tiltja az idegennek a legtiszteltebb közelítését is, szorosan zárkózván jól ismert 

körébe, melyben talán tiszte szerint nem jő érintkezésbe olyannal kinek csekélysége az ősöktől szerzett fényre 

homályt lehelhetne, amitől az idegenhez közelítésnél fél.” 

A fürdőn divatos öltözetével tüntető „úri közönség” jelenlétét kevésbé cizellált stílusban örökítette meg 

Francsics Károly borbélymester 1858-ban. „Aminő jólesett füleimnek a pompás zene hangja, oly kellemetlen 

hatással bírt szemeimre a roppant nagy krinolinok látványa. [.] Már ennél undokabb divat nem jöhetett elő az én 

szemeimnek. Osztán méghozzá [.] ekkora népcsoport közt, mutass nekem, édes fele. A társas élet helyszíneinek 

szűkre szabott volta, amely még inkább kiemeli az elkülönülést, a kortársak előtt sem volt titok, Huszár Imre 

teljes nyíltsággal mutatott rá erre: „a kasztszellemet, mely lehetetlenné teszi a magyarországi társas életet 

általában, és fürdőkben különösen, hol a szűk társaskör nem engedi, hogy a kinövések elpalástoltassanak: csak 

annyira is, mint például a fővárosban.” (Huszár 1863: 66) 

Feleségem, csak egyetlen érdekes pofát vagy testállást, melynek azt mondhatnák, hogy na, mégiscsak tűrhető. 

De ez mind oly Nagy Ignác alakú, Torzképeiből kiszedett-vett figurák! férjfiai épp, mint női.” – fordult 

feleségéhez dohogva a derék iparos. A Somogy című lap 1866-ban a következőket írta, amikor Füredet 

Siófokkal hasonlította össze: „Mert még csak egy előnye van Füred fölött, hogy nem kell annyit öltözni, nem 

kell akkora putcz.” A Balaton-Füredi napló másképp láttatta a helyzetet: „A vendégek száma nagy s meglepő 

látvány az, midőn a rendes órák alatt a savanyú-víz körüli sétatéren [...] az oly sok, az annyira szép és fesztelen 

nagyjainkat s a többi osztálynak is nagyobbrészt kitűnő egyéniségeit s másokat nyájas, vidám arccal, barátságos 

kedély ömlengései között látja az ember majd egy kebelben olvadni össze egy cél, egy ok s együtt vezérli őket s 

vont össze a különös találkozás társaságába, úgy érezzük magunkat ilyenkor, mintha egy roppant világvárosnak 

legnépesebb, legélénkebb részében volnánk.” (Hírharang 1861/2 15.o.) 

Még egy idézet a Balaton-Füredi Napló hasábjairól. A lap tudósítója az idényvégi, augusztusi napokat mutatja 

be, amikor a közönség száma bizony már jócskán megfogyatkozott: „kevés a vendég, – nem igen válogatnak 

egymás közt, élnek halnak egymásért minden rang különbség nélkül.”– olvashatjuk, ha pedig annak hírértéke 

van, hogy immár örömest vegyülnek össze a különféle rangú-rendű vendégek, az azt mutatja, hogy korábban ez 

nemigen volt így a szezonban. (Hírharang 1861/17 137.o.) 

Az 1870-es években kezdtek lassan-lassan mutatkozni az elkülönültség oldódásának jelei. A kasztszellem 

visszaszorulását Mangold Henrik, a fürdő nem hivatalos orvosa igyekezett is buzgón hangoztatni (ezzel viszont 

akaratlanul is mintegy elismerve annak korábbi létét) – a lelkiismeretes fürdőorvos szemével tekintve a 

jelenségre: 

„Füred társadalmi tekintetben a korszellemmel halad. Évek előtt itt ugyan némileg rideg feszültségben 

nyilvánuló osztályszellem (Kastengeist) uralkodott, mely a kedélyeket ingerelte és így közvetve a gyógysikert 
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károsította: most azonban a vendégek, nem tekintve a vallás és rangkülönbséget, mindinkább közelebbi 

érintkezésbe jönnek egymással és főleg az idény kezdetén és végén úgyszólván egy családot, alkotnak.” 

A zsidóság helyzete a fürdőkben 

Idézzük Füredről Eötvös Károlyt, akit igazán méltánytalanság lenne zsidóellenességgel vádolni: „hol papi fürdő, 

hol zsidó fürdő.” (Eötvös: 1982: 303) Konkrét számokkal nehézkesen lenne igazolható, de tény, hogy a zsidóság 

nagy számban volt jelen a fürdőkön és ez nem csak Füred esetében volt így.ennek két oka lehetett. Az egyik a 

fürdők polgári jellege. Fürdőn elvileg mindenki egyenlő elbánásban részesült a társaságban, mindenki 

ugyanazzal a céllal utazott oda. Jellegzetes intézmény volt, mintegy demonstrálva az egyenlőséget, de legalábbis 

annak látszatát, a table d’hot, a közös asztal, ahol együtt étkeztek a különböző társadalmi osztályhoz tartozó 

vendégek. A fürdőigazgatóság minden alkalmat megragadott, hogy ne éreztesse a különbségeket a vendégek 

között, sőt az ortodox zsidóságra – s nyilván a tőlük remélhető bevételre – is gondolva, Füreden külön izraelita 

vendéglő működött és tudjuk, hogy már az 1820-as években kóser bort készítettek a Savanyúvíz zsidó vendégei 

számára Csopakon. A zsidóságnak nem csak külön vendéglője, de külön fürdője is volt. Ugyanakkor az 

egyenlőség elve a valóságban, számtalan esetben csorbát szenvedett. 

A számos előítélettel és hátrányos megkülönböztetéssel sújtott zsidóságra mégis jelentősnek mondható vonzerőt 

gyakorolt a fürdőtulajdonosok „egyenlősítő” törekvése. 

Huszár Imre kesernyés gúnnyal idézte fel ezt a jelenséget 1863-ban: „a fürdői orvos egyenlő buzgalommal 

csókol kezet madame Egerberger nagykereskedőnének és a hétágú koronás bárónének, ha a báróné ép oly jól 

fizet, mint a nagykereskedőné”. 

Valószínű, hogy a fentiek mellett legalább ekkora súllyal esett latba, hogy a fürdővendégek tekintélyes hányada 

kereskedő volt. Elegendő csupán arra gondolni, hogy a zsidóság milyen arányban képviseltette magát 

országosan a kereskedőrétegben. Bizonyosnak mondható, hogy a fürdőlátogató zsidóság túlnyomó többsége a 

kereskedők közül került ki. Emellett pedig nem szabad megfeledkezni az értelmiség létszámát gyarapító 

képviselőik jelentős és egyre növekvő számáról sem. A zsidósághoz való viszony kérdésében tisztában kell 

lennünk azzal, hogy más szemmel nézte őket a fürdő vezetése, Füred és Arács falvak lakossága, s végül a 

fürdőközönség nem zsidó része. Aligha meglepő: Füred légkörére nem egy esetben rányomta bélyegét a 

zsidóellenesség. Amíg a fürdőigazgatóság mindent elkövetett, hogy jelentős bevételt hozó zsidó vendégei 

maradéktalanul elégedettek legyenek, addig a fürdőközönség soraiban igen sokan voltak olyanok, akiknek 

többé-kevésbé kellemetlen volt a zsidóság képviselőinek nagy létszáma. A zsidósággal kapcsolatban fokozottan 

érvényesült az a jelenség, hogy a szük mozgástér, ahol fürdőn a társasági élet zajlott, előhozta a sokak 

gondolkodásában megbúvó ellenérzéseket. Míg állandó lakhelyén ki-ki könnyedén kerülhette az érintkezést a 

zsidóság képviselőivel, addig a sétányon lépegetve vagy a fürdő használatakor ez nem volt lehetséges. 

Kétségtelen, hogy a fürdőközönség egy része és a zsidóság között létezett egyfajta merev elkülönülés Füreden. 

Arról is tudunk, hogy 1826-ban, egy ízben tragédiához vezetett az zsidóellenesség fellángolása: „Különösen sok 

gyújtogatás történt Füreden és Savanyú Vízen (a későbbi balatonfüredi fürdőtelepen). A megrémült lakosság 

strázsákat állított a falvak bejárataihoz és szélére, s [.] a zsidókra fogták a gyújtogatásokat. Ennek során a 

fürediek elfogtak egy Veszprémből Füred felé kocsizó vázsonyi zsidó embert, s éppen, hogy agyon nem verték! 

Bezárták a füredi faluház pincéjébe, ahol másnapra felakasztva találták” (Veress 1993: 146). Ám ez az eset 

Füred népi gyökerű zsidóellenességének volt tragikus következménye. A fürdővendégek egy részének fellépése 

soha nem volt ennyire brutalitásba hajló, ám már a reformkorból tudunk példát hozni az elkülönülés 

szándékának durvább megnyilvánulására: „Történtek itt már reformok nagyszerüek és heroikus modorban: így 

például a zsidók alkalmatlanságát az itteni urak nem türhetvén, a’ fürdő elébe egy hajdút állítottak, aki a’ 

zsidókat megintse, hogy bemenni ne merjenek, minek következtében ezek az előbb úgynevezett kádfürdőbe 

kénytelenek járni, addig alkudozván azonban, míg ennek czíme megváltoztatott s többé nem kádfürdőnek, 

hanem társasági (Gesellschafts) fürdőnek neveztetik.” 

Az ellenérzés ehhez hasonló megnyilvánulásainak bőséges tárházát kínálja az 1861 és 1863 között megjelent 

fürdői lap, a Balaton-Füredi Napló. A lap egyik kedvenc vesszőparipája a zsidóság hazafiatlansága, amit abban 

is igazolni látnak, hogy a zsidó vendégek nem látogatják a színházat: „Közönség szép, de vegyes volt, 

különösen egy olyan osztály egyáltalán nem volt képviselve s mily szép magyar ruhákat viselnek s mily jól 

állana abban a szép magyar ruhában, ha kedves hazánk édes zengzetü anyanyelvét a színházban naponkint 

halhatnánk, mulatva társalognánk s minél tökéletesebben megsajátítanánk.” 

Érte a zsidóságot ennél sokkal durvább támadás is a lap hasábjain. 1861 nyarán hegedűhangversenyt adott 

Füreden Auer Lipót, aki pár évvel később már a szentpétervári konzervatórium professzora volt, s 
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negyvenkilenc évig tanított ott (Rakos 1980: 13). A zsidó származású művész – nem tudni, mi okból – nem 

teljesítette a közönségnek azt az óhaját, hogy játssza el a Rákóczi-indulót. A Balaton-Füredi Napló a 

következőképp kommentálta az esetet: „Figyelmeztetjük Auer urat, ha művészetével általános elismerést óhajt 

szerezni, úgy ne hitsorsosai közömbösségét, de a nemzeti érzelem fenségét keresse és nevezze meg, mert tudja 

azt jól, hogy önzetlen bizalmat oly nemzettől várhat, melynek hazája van, bárminő nyomorult állapot vagy 

politikai fondorlatok közepette is: ezen nem akarjuk hitsorsosait sértegetni, de a füredi fürdői életben lehete 

szerencsénk tapasztalni a héberek viselkedését” 

A Balaton-Füredi Napló még több helyütt előszeretettel köszörüli a nyelvét a zsidóságon, ugyanakkor nem lehet 

elhallgatni azt a tényt sem, hogy Auer művészetét közönséggel való konfliktusa ellenére őszintén magasztalja: 

„Játéka könnyű és varázshatalmú, változatos, de mindig élénk, sőt bámulatos. Reményitől ilyet még nem 

hallottunk, de senkitől sem.” Amikor pedig egy évvel később Auer ismét Füred vendége volt, a Balaton-Füredi 

Napló így írt róla: „majd nem legnagyobb részben az izraelita vendégkoszorú volt képviselve — kár, hogy 

mások is nagyobb számmal nem jelentek meg [.], mert valóban ritka művészi tehetségnek lettek volna tanúi, 

olyannak, miről bizton elmondhatjuk, hogy honunknak díszére válik. [.] Auer Lipót többszörösen kitapsoltatott.” 

Említésre méltó még, hogy Degré Alajos szerint a zsidóság és a többi fürdővendég elkülönülése alkalomadtán 

mégsem volt teljesen merev: „Ezt a bált az izraeliták rendezték, annál gazdagabban volt kiállítva. El is ment az 

ifjabb rész s egykét jóvérű a korosabbak közül.” 

4. 10.4 A Balaton felfedezése és fejlesztése 

A Balatoni fürdőélet árnyoldalai 

A fürdőhelyi társadalomnak megvolt a maga árnyoldala. A reformkorban Csatáry Ottó, az Életképek tudósítója 

„kéj és unalom vadászok” seregét említi, és olyan „hölgyek” jelenlétét, akiknek eladnivalójuk „épen nyájas 

magok, vagy édes bájú csemetéjök”. 

A szerencsevadász, krakéler elemek, a prostituáltak jelenléte letagadhatatlan volt: „Tény, hogy a hamiskártyázás 

mellett virágzott a titkos és kevésbé titkos prostitúció, amelynek folyamányaként a gyógyulást keresők 

nemegyszer betegebben távoztak, mint ahogy érkeztek” (Petneki 1991: 245). Fiáth Ferenc naplója segítségével a 

kétes egzisztenciák fürdői életvitelére konkrét példát is hozhatunk: „Fehérvártt az íróasztalom mellett ültem, 

midőn betoppant Oszlányi. [.] Elbeszélte, [.] hogy […] Bicskén [.] meghált, de […] kénytelen volt egy más 

utassal egy szobában hálni, s hogy midőn felébredt, az utas már rég odább állott, de elvitte tárczáját is. Azért jött 

hát hozzám, hogy adjak neki 100 forintot kölcsön, hogy tovább utazhassék. [.] Pár nap múlva Füredre mentem, 

kit látok a macaó-asztalánál? – Oszlányi urat. Nem szóltam hozzá: később megtudtam, hogy hetek óta itt van s 

játszik.”Nem hallgatja el a szerencsevadászok jelenlétét Francsics Károly a veszprémi borbélymester sem: 

Hányan jönnek úri emberek Füredre, több ezer forintokkal kitömött tárcáva, s csak olyan tökfilkók lévén, int 

arany paszomántos inasuk, alig vagynak itt pár napokig, körülfogják őt a Zuckeres zsebelők, és még ki sem 

mulatta, s fürödte magát, hazamehet üres erszénnyel. […] Csak most nem rég voltam szemmel látott tanúja egy 

ilyen négylovas vonatnak, mely midőn a boltozott kapu alól kirobogott, azon pillanatban haladtam el a ház előtt, 

s egy velem szemközt jövõ ösmerősömet megállítva kérdezém: – Hol az ördögbe jön ez az ember (nevét 

elhallgatom) négylovas hintóhoz és libériás kocsihoz? – Hm! – mond ama ismerősöm vállvonítva –, hát nem 

tudja barátom, hogy ezelőtt talán egy héttel Füreden egy fiatal uracsot kopasztott meg csúfosan a makaó által. 

Ugyancsak „zavaró” lehetett a kéregetők jelenléte. Erről tanúskodik a Panaszok jegyzőkönyve egyik bejegyzése 

is: „a sétatérről bármerre forduljon csak néhány lépésnyire a vendég, úton – és útfélen porba-sárba fetrengő és 

talán, hogy könyörületességre még inkább indítsanak, a legundokabb alakban mutatkozó koldusok tünnek 

szemében, vagy szerencsétlen tébolyodottakra bukkan, kik gyakran botránkoztatólag és sértve az illedelmi 

érzést, láttatják magukat.” 

A nemkívánatos vendégek sorait gyarapították a prostituáltak is – legalábbis a fürdő vezetősége szemszögébõl, a 

vendégek véleménye nyilvánvalóan megoszlott a kéjleányok persona non grata voltát illetően, különben azok 

aligha ütöttek volna tanyát nyaranta a fürdőn. A prostitúció mindenkinek feltünt, így Bártfay Lászlónak is: „a 

postaház tele van kéjleányokkal: Pestről mindenféle színű, korú és szőrű egy sereg jöve oda” 

Szemléletes képet adott Oláh János a Regélőben, aki a prostituáltak fő vadászterületét is lokalizálta: „szép hely, 

de mivel jobbadán a Vénus madarai ebben tartózkodnak, lesvén a prédára: a jobb ízlésüek és erköltsüek tsak a 

forrás mellett mulatnak” – írja a kútháztól északra fekvő Kiserdőről. Francsics Károly sem kerülte el a 

prostituáltakkal történő találkozást: „Mert amint balra az első szobába pillanték, abban nagyba szólt a muzsika, s 

Fürednek és Arácsnak minden kéjleányai benne lebegtek.” 



 Magyarországi fürdőélet 

újjászületése 
 

 67  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A „hivatásosok” jelenléte mellett jellemző volt, hogy könnyűvérű hölgyek alkalmilag próbálták jövedelmüket 

gyarapítani, különösen jellemző volt ez a cselédlányok egy részére, ámbár Sörös Pongrác, a bencés rend 

történetét feldolgozó tudós szerzetes szerint: „Erősebb vád csak 1857-ben jutott a főapát fülébe, kit felsőbb 

helyről figyelmeztettek a „pénzvágyó cselédekre”, hogy „jobb erkölcsűeket” megbotránkoztatja a nőcselédség 

erkölcstelen magaviselete.” 

A fürdővendégekről alkotott kép összességében tehát sokrétű, összetett, akárcsak a vendégek származása, 

anyagi helyzete, célja. A fürdőközönség egésze – kellő forráskritika mellett – afféle „mintavételként” szolgálhat 

az adott időszak társadalmának megítéléséhez. A fürdőhely szűkre szabott keretei fókuszba vonták a társadalmat 

terhelő feudális–félfeudális eredetű töréspontokat, és feltűnően élesen mutatkoztak meg a különféle osztályok és 

rétegek közötti különbségek, a társadalmi rendet belülről feszítõ ellentmondások. Megítélésünk szerint a 

fürdőhelyek vendégeivel kapcsolatos adatoknak a közhelyektől mentes feltárása sokat segíthet abban, hogy a 

múlt század magyar társadalmát jobban – és a hagyományostól talán eltérő szemszögből nézve is – 

megismerhessük. Tanulmányunkban Füred fürdő látogatóinak részletesebb feltérképezésével erre tettünk 

kísérletet. Ugyanakkor a fürdővendégek társadalmi vizsgálata kapcsán más, a fürdő történetének egészéhez 

kötődő kérdések is felmerülnek. 

5. 10.5. Balatonfüred szerepe a XIX. század 
művelődéstörténetében 

A reformkori Füred jelentősége 

Gyakran találkozunk azzal a megállapítással is, miszerint a fürdőhely a reformkor szellemi mühelye, ezekben az 

években megfordult Füreden az ország politikai– szellemi vezető rétege. Ha e téren is megpróbálunk betekinteni 

a közhellyé merevült, visszatérően ismétlődő – a valóság elemeit ugyan nem nélkülöző – állítások mögé, jóval 

árnyaltabb képtárul a szemünk elé. Mindenekelőtt tisztázni kell: egy fürdőhely fejlődését nem lehet csak 

politikai szűrőn keresztül megítélni, márpedig a közvélemény s a hagyományok okán részben a szakmai 

orgánumok is ezt teszik. Tény, hogy a reformkor közéletének legjelesebb gondolkodói az 1830-as, 1840-es 

években rendszeresen megfordultak Füreden. Ezzel kapcsolatban azonban több tényt is figyelembe kell venni. 

Csány és Deák például mindketten zalaiak, mi sem természetesebb, minthogy szűkebb pátriájuk legjelesebb 

fürdőhelyére vonuljanak kikapcsolódni. Ezzel nem kívánjuk kétségbe vonni, hogy a vonzerőt a Pesttel való 

viszonylag jó összeköttetés is növelte, ergo Füred ideális találkozóhely volt, amint ezt Széchenyi István 

naplóbejegyzése („Wesselényi Füredre, hol Deák, Madarász és társai várják”32), vagy akár egyik levele 

(néhány nap után Füredre megyek ott az új Kisfaludyt beszentelni! […] Mikor Füredre érkezek, tüstént fogom 

Önnel tudatni, hol leszek, és akkor találkozhatunk”33) is tanúsítja. Összességében a fürdőn időző politikusok 

többsége – másokhoz hasonlóan – a fürdő által nyújtott szolgálatásók miatt utazott Füredre. 1840 nyara egyaránt 

Füreden találta Deák Antal zalai alispánt és azt a Forintos Györgyöt, aki főszerepet vitt az 1843-as zalai liberális 

követutasítás megbuktatásában s így abban is, hogy Deák Ferenc nem vállalta a követséget az 1843–44-es 

országgyűlésen (Molnár 1993: 43–56), de jól példázza ezt Csány László esete is: „Testi kínjainak enyhítésére 

gyakran kereste fel a kor ismert gyógyfürdőit. 

A Balaton zalai partján fekvő Balatonfüred savanyúvizét évenként meglátogatta, itt ismerkedett össze az 

ellenzék legtöbb vezetőjével” (Molnár 1990: 8). 

Röviden: a fürdőket – köztük Füredet is – épp a tette alkalmassá akár politikai tartalmú találkozásokra is, hogy a 

fürdőlátogatás divatja a 19. század derekán széles körben elterjedt. Ehhez jött még Füred kedvező földrajzi 

fekvése. Lássuk ezek után, hogy vajon a reformkorhoz kötődő egyedi sajátosság-e a politikai elit jelenléte 

Füreden? Nem az elit adott időszakbeli jelenlétét kívánjuk tehát vitatni, hanem a későbbi éveket is látókörünk 

fókuszába vonva, a kizárólagosságot szeretnénk megkérdőjelezni. 1848–49 után nem látogathatta a fürdőt a 

mártírhalált szenvedett Csány, az emigrációba kényszerült Kossuth, a gyakorlatilag magatehetetlen Wesselényi 

és a Döblingben élő Széchenyi. Deák ellenben az 1850-es, 1860-as években is rendszeres vendége Fürednek, mi 

több, róla keresztelik el a későbbi Tagore-sétányt 1866-ban Deák Ferenc sétánynak. 34 Ha azt vonjuk vizsgálat 

alá, hogy jelen van-e az akkori elit az 1860-as, 1870- es években Füreden, a válasz egyértelműen igen. Ennek az 

elitnek a tagja továbbra is Deák, de az a Jókai Mór is, aki csupán 1857-ben járt először a Balatonnál s ennek 

dacára a reformkori Füred nagyszerűségét gyakorta az ő soraival támasztják alá. 

Az elit prominens tagja maga az uralkodó, Ferenc József is, aki 1848–49-et követően két ízben is ellátogatott 

Füredre. Korábban nem volt példa Füreden királyi látogatásra, s biztosak lehetünk abban, hogy Ferenc Józsefet 

nagyobb örömmel és hírveréssel fogadta a fürdő vezetősége, mint például a napjaink értékítélete szerint 

nagyobb megbecsülésnek örvendő Vajda János költőt. Nincs ebben semmi különleges, a király jelenléte 
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jelentőséget kölcsönzött a fürdőhelynek, modern kifejezéssel élve: reklámereje volt. Az uralkodó 1852. évi 

látogatása napján összesen 117-en érkeztek a Savanyúvízhez, magát a császárt is beleszámítva, aki valamennyi 

címe és rangja felsorolásával egy egész lapot foglal el az úrlistán. Kíséretét összesen hatvanan alkották Bécsbõl 

és Budáról. A császár látogatásának napján Füredre érkező további 57 fő abszolút idénycsúcsnak számított. 

Ha egy fürdőhely fénykorát próbáljuk időbeli keretek közé szorítva meghatározni és ennek egyik, de korántsem 

egyetlen ismérveként az adott időszakbeli elit jelenlétét is vizsgálat alá vesszük, akkor e tekintetben a döntő 

tényező nem az, hogy ez az elit visszamenőleg szemlélve – azaz abszolút értékek szerint mérve – előbbre való-e 

egy másik időszak (esetünkben az önkényuralom és a kiegyezés kora) elitjénél, hanem maga az a tény, hogy az 

elit jelen van. Meglehet, hogy a reformkori társadalmi– politikai–művelődési elit összességében magasabb 

értékek hordozója a társadalom és a történetírás értékítélete szerint, ám nem képviseltette magát nagyobb 

számban és arányban Füreden a reformkor éveiben, mint 1848–49 után. Ez az állítás az utókor által kiemelt, 

azaz szűkebben vett elitre is igaz. Ennek igazolására néhány év füredi fürdőlistájából kigyűjtött neveket hoznék 

föl példának, amit Jókai Mór egy 1860-ból származó idézetével egészítenék ki: „Füreden nincs már az a szoba, 

fürdőkád, kémény, szelelőlyuk, úgy magas tetejű kalap s más efféle kiadható lokalitás, ami vendéggel tömve 

dugva ne volna: de semmi olyan nagy quantumban nem kapható itt, mint poéta. Itt vannak rajtam kívül [.] 

Dobsa, Jókai, Tóth Kálmán, Vajda János, Vas Gereben, mely utóbbi legközelebb vesszőt fog futni a füredi 

hölgysereg sorai között a miért azt írja, hogy Füreden már minden lány menyasszony.” 

A fürdőszezonok hírességei: 

 

Ő „nagyok”, akiknek jelenléte az utókor szemében az akkori állapotok nagyszerűségét volt hivatva igazolni, 

nem egy esetben kifejezetten lesújtó véleményt alkottak a fürdőhelyről. Nem volt jó véleménnyel Kossuth és 

nem volt jó véleménnyel Széchenyi sem. Kossuth – egyebek mellett – az alábbiakról számolt be 1842-ben a 

Pesti Hírlap olvasóinak: 

Mondják: Füreden a társalgási hangulat feszes, gőgös, különbözgető: és valóban az a csömörletig. Minden száz 

ember legalább készít húsz társaságot, melynek határvonalait itt a születési, amott a pénz arisztokrácia színezi, s 

mindenikben aprócska alosztályok, mintha latra vetnék, hogy ennek 10 ft-tal s 45 kr-ral van kevesebbje, 

amennek pedig nincs kettős praedicatuma, s pergamentje nem olyan füstös, mintha mégegyszer olyan füstös 

volna. Socialis tekintetben a füredi saison fénypontjai lehetnének kétségtelen a táncterembe közös estelik, 

melyek rendszerint tánccal végződnek; de már erre nézve lehetetlen nyíltan undorítónak nem mondani egy-két 

„ton”-t adni akaró hetyke hetyke uracskának (a törleszkedők osztályából) bántalmas pöffeszkedését, kik polgári 

születésű vendégek irányában csömörletes gőgöt mutatnak. Magam is jelen valék néhány estelin, s elnéztem, 

nyújtják-e valaha táncra kezeiket oly hölgyeknek, ki – logikájuk szerint – nem ő hozzájuk valók és nem tevék: 

azt ellenben láttam, hogy egypár derék bécsi kereskedőt tánc közben a sorból kihagyogattak. Egybecseng 

Kossuth meglátásaival Széchenyi István 1846-ban keltezett bírálata. „Hiszen csak Füreden, egy nyaratszaka is 

több pénz vettetik ki és pazaroltatik el ész-, idő-, egészség- és erény-ölő legnemtelenebb szerencsejátékra, mint 

a mennyi a kérdéses vállalat életbeléptetésére szükséges volna.” – írta a legnagyobb magyar a balatoni 
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gőzhajózás anyagi okok miatt veszteglő tervével kapcsolatosan, majd így folytatta: „Szinte semmiben sem 

létezik Füreden azon csín, azon falusi csend, azon kényelem, azon minden fesznélküliség és még is mindenek 

fölött illedelem, melly más, kivált külföldi fürdő- és borviz-helyeket olly magához vonzó bájerővel ruház fel, 

hogy mind a már sokat élvezett, mind a még sokat élvezni akaró egyiránt és nagy számban tódul beléjük.” 

Széchenyi a továbbiakban a fürdő egészét illette kemény kritikával: „ha van hely, hol mozgalom, kifejlett 

kellem és minden magasb érdek hija miatt tán a szivarokat, politikai pletykákat és a mindennapi közös vacsora 

utáni korcsma-lejtőket kivéve — felüté a nagyobb számra nézve minden kísérőivel együtt az unalom, a bizony a 

természettül vajmi gyönyörűen ellátott, de az emberektül korántsem eléggé ápolt, sőt sok tekintetben még 

jóformán el is roncsolt Füred! [.] Itt vajmi sokat tett ugyan a természet, de annál kevésbé vehető észre az ember 

ápoló keze, midőn elferditési és rontási iránya szinte minden lépten látható.” 

A társadalom visszásságait tükröző fürdőélet nem csupán nagyjaink éles szemét bántotta: a fürdői prostitúciót, 

szerencsejátékokat, társadalmi visszásságokat pellengérre állító több korábban idézett forrásunk is a reformkor 

éveiről szól (Francsics, Bártfay, Oláh, Fiáth, Degré). Lássunk most egy valamivel későbbi idézetet is, amely épp 

az elkülönülés létét tagadja: „Az országosan elterjedt véleményt, mintha Balaton-Füreden osztálygőg s 

különözés uralkodnék, s osztaná meg a közszellemet, — mi részünkrõl nem igazolhatjuk; csakhogy az ily fürdő 

vendégeinek nagy sokasága soha nem olvadhat egybe oly családilag, mint a kisebb fürdőhelyek közönsége. Itt 

bizony pénzeért mindeki egyenlően s fesztelen vidámsággal mulatozhat a maga, ismerői körében.” 

Tágabban érintve a témát, már-már bántóan szembeszökő, milyen erőteljesen, szinte kizárólagosan határozzák 

meg Füred reformkori – és későbbi – megítélését is az előzőekben részletesebben tárgyalt szempontok s az e 

nézetek mentén felsorakoztatott politikai–társadalmi színezetű érvek. Jó példa erre annak megítélése, hogy 

1848– 49 során kik időztek a fürdőhelyen: az 1840-es években ugyanis e két évben voltak legtöbben a 

vendégek, sőt a 1850-es években is kevesebben voltak. Zákonyi Ferenc erről az alábbi értékelést adta: 

Éppen 1849-ben, amikor nemzetünk élethalálcát vívta, emelkedett legmagasabbra az fürdővendégek létszáma. 

Akkor is voltak olyanok – mint minden nagy nemzeti megmozdulásunk idején –, akik az önző saját céljaikat 

fontosabbnak tartották a nemzeténél. 

Azoknak elődei, akik később, 1919-ben ugyancsak Füred kényelmes szállodáiban, penzióiban megbújva várták 

a Tanácsköztársaság végét […] Tehát amikor a nemzet nagy része fájdalmában visszahúzódva siratta kivégzett 

vezéreit, rabságra, börtönre, akasztófára küldött fiait, voltak, akik jól érezték magukat a fürdőn. Sőt 1852-ben 

hálaadó lelkendezések között fogadták Füreden a szabadságharcot leverő I. Ferenc Jószefet. (Zákonyi 1988: 

787) 

Nem vitatható, hogy van összefüggés a két rendkívüli év magas vendégszáma és a szabadságharc eseményei 

között (s ekként Zákonyi fenti állítása részigazságokat tartalmaz), ám ha megvizsgáljuk a legnagyobb füredi 

szálló, a Horváth-ház fennmaradt számadásait, s ezeken belül a házban megszállt vendégek névsorát az 1848–

1851-es évekbõl,41 akkor kiderül, hogy nem fedezhető fel igazán komoly eltérés a megszállt vendégek 

társadalmi státusában, eltolódás a különféle rétegeket képviselők arányában, sőt törzsvendégek is előfordulnak 

(ami az 1840-es és 1860-as évek fürdőlistái esetében is igaz). A rendkívüli események sokkal inkább azon 

mérhetőek le, hogy az 1849. évi idénynek különösen az első felében feltűnően sok az 1–2 éjszakára érkező – 

nyilván átutazó – vendég. Füreden igazán komoly zűrzavart csak 1849 nyarának végén lehetett tapasztalni, 

amikor Noszlopy Gáspár és csapatai megérkeztek Somogyból. Az a megítélés, miszerint a reformkorban jobbára 

derék hazafiak, 1848–49-ben és azt követően az ’50-es években a nemzet sorsa iránt érzéketlen léhűtők 

nyaraltak a Balatonnál, nyilvánvalóan hamis. 

Hasonló eszmei hátterű érvek esnek latba, döntő súllyal annak meghatározásában, hogy a fürdőhely mikor élte 

fénykorát. Holott, mint már hangsúlyoztuk, egy fürdőhely fejlettségének megítélésében nem lehet csak az elit 

jelenléte, döntő. Ha Balatonfüredet, mint fürdőt minősíteni akarjuk, akkor sokkalta inkább az alábbi tényezőket 

kell figyelemmel kísérni és nem a létszámában szűk elit jelenlétét (s főleg nem az elit abszolút értékítélet 

szerinti megítélését): 
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Utóbbi kategóriát részletesebben elemeztük e tanulmány első felében, de ha megvizsgáljuk a másik két tényezőt 

is, világossá válik, hogy a szakirodalom által kevésbé kutatott 1860-as években a fürdőhely fejlődésének 

minőségileg és tartalmilag is új szakasza vette kezdetét, amely az 1870-es évek végéig tartó fellendülést hozott. 

Füred megujjúlásában fontos szerepe van a viszonylag jó és gyors megközelithetőségnek. Pestről már 1847-től 

két gyorskocsijárat indult naponta közvetlen Füredig a Nagy Pipa vendéglőböl illetve Keneséig a Tigris 

vendélőböl ehhez a járathoz csatlakozott délután 2 órakor a Kisfaludy gőzös. A gyorskocsik négy lóval vontatott 

12 személyes járművek voltak. A vasúti közlekedés megindulása tömegessé tette a vendégforgalmat, de ekkor 

Füred már nincs monopolhelyzetben, hiszen új üdülőfalvak erősödtek meg. Ugyanebben az időszakban Bártfa-

Fürdön ahol az éves vendéglétszám 1860 körül 1600 fő volt 1863-ban már csak 469 vendégről számol be a 

Vasárnapi Újság. a vendégkör megoszlása is nagyon eltér a Balaton világától 264en hazaiak 214 én Galíciából 

érkeztek és 1 vendég volt bécsi lakós. Bártfa fürdőépületeit 1849-ben a cári csapatok érkezésekor komoly tűzkár 

érte a fürdő ezt a veszteséget az ötvenes évek végére kiheverte. A fürdőt városi tulajdonként bérlők üzemeltették 

rendszerint nyolc évre, kötötték a szerződést. A leggyakoribb probléma a fürdő nehéz megközelítésen 1863-ban 

a vaspálya csak Kassáig vezetett innen gyorskocsi járatot vehettek igénybe az utasok. Az 1863- 64. évi lengyel-

litván oroszellenes felkelés okozta bizonytalanság, illetve az osztrák határzár tovább rontotta a vendégforgalmat. 

A felvidéki fürdőhelyek az 1880-as évektől zárkóztak fel ismét a vasúti szárnyvonalak kiépülése után. Ezt az 

állapotot mutatja már be: Az Oszták –Magyar Monarchia írásban és képekben című nagyformátumú 

könysorozat. A magyar kiadás szerkesztésével Rudolf trónörökös Jókai Mórt bízta meg a néprajzi részek 

megírásában Moldován Gergely jeleskedett Bórszék állandó fürdővendégeként, találkoztunk vele. Az egyes 

területeket bemutató szerzők a korszak legelismertebb tudosai illetve írói voltak. A kortársak az 1850-60-as 

éveket a passzív ellenállás érzésétől áthatva keserű hangulatú stagnáló időszaknak érezték. 

A kevés kivételből idézném az alábbiakat: „Ekkor éli a reformkor utáni második reneszánszát Balatonfüred” 

(Lóczy 1978: 61), valamint „nagyobb építkezésekkel járó változásokra azonban csak 1864-tõl került sor, amikor 

mind a főapáti, mint a tihanyi apátsági székbe vállalkozó szellemű papok kerültek” (Kósa 1993: 217). 

A fürdőélet mindennapjai a Korzón és a mindenki számára elérhető színtereken zajlottak természetesen a 

kikapcsolódás és ismerkedés lehetőségét kereső fürdővendégek különféle szabadidő eltöltési lehetőségeket 

részesítettek előnyben. 

Balatonfüredhez képest Siófok és Almádi fürdő élete jóval később bontakozott ki. Az északi part kulturális 

szempontból talán legpatinásabb helye Keszthely volt. A Festetics család kultúraszervező tevékenysége nyomán 

a múzsák lakhelyévé vált. A Georgikon egy emeletes épülete a Magyar Mezőgazdasági Felsőoktatás színhelye 

volt. Az intézményben 1797 és 1848 között az ország legismertebb szaktekintélyei oktattak. A város mellett 

elhelyezkedő Hévíz fürdő fejlesztésének elindítója Festetics György volt. A meleg tó forrásai csudatévő erejét 

már a középkorban is kihasználták. A földbirtokos gróf a meleg tavat kibontatta a környező mocsárból, utat 

épített, hogy elérhetővé váljék a víz fölé, cölöpökre épített három fürdőház. Ezek az építmények deszkából 

készültek, zsindelj tetővel, zsalus ablakokkal, mindegyikben három – három kabin volt, melyekből a vendégek 

lépcsőn mentek le a víz alatt lévő fonott kosarakba. Ezek segítségével óvták meg a fürdőzőket, hogy az iszapba 

süllyedjenek. A kis fürdő telep másik épülete a Hévízi tó lefolyó csatornája mellé épült köpöjőző faházban 

borbély- sebészek működtek a keszthelyi kórház orvosainak felügyeletével. Eret vágta és köpöjöztek, a fürdő 

mellé fogadót építettek, mellette a vendégek lovainak elhelyezésére szolgáló fedett szín készült. Fürdőidényben 

minden vasárnap zenés táncos mulatságot rendeztek. Volt továbbá egy Laci konyha a kisebb pénzű vendégek 

kiszolgálására. 

Az első fürdőszabályzat szerint a fedelő házak közül az első és a második egyedül úrirendben lévőknek és az 

érdemes személyek számára rendeltettek. A harmadik feledő a köznépnek hagyatik úgy hogy abban mindenkor 

a hányan megférnek akadály nélkül felethessenek de a trágárság, kurjongatás, veszekedés és egyéb 

alkalmatlanságot kifogás nélkül alkalmaztatnak. 
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Az első és második fürdőház belépődíja minden személyenként óránként egy krajcár volt. 

A szegényebb sorsú vendégeknek azonban rendszeresen elengedték a díjat. 

Hévíz népszerűsége csak növekedett, amikor a Bécsi- Magyar Hírmondóban Gutten József keszthelyi orvos 

cikket írt. A természet és tudomány erejének gyógyászati célből történő egyesítésére legalkalmasabb fürdőként 

jelölte meg Hévízet. 

Az első fénykor 1819- ig Festetics György haláláig tartott, majd a 30-as években újra fejlődni kezdett a környék. 

A regélő 1836- ós tudósításában tudjuk, hogy a fürdő főleg corbotos, máj és egyéb betegségekben szemvédők 

számára igen sikeres kénkő- fürdőnek tártatik. 

Hévíz vendégforgalmát a rendszeres gőzhajó járat 1847-es beindulása továbbnövelte, hiszen egyik legfontosabb 

kikötője Keszthely volt. A hévízi fürdővendégek számára összeállított kiránduló programokban Rezi, Tátika, 

Sümeg várromjainak megtekintése szerepelt illetve közeli boros pincék és a magyar irodalom Balaton Felvidéki 

emlékhelyei voltak a kirándulások célállomásai. Keszthely fontos találkozási hely maradt a zalai birtokos 

nemesség számára a szabadságharc utáni években. Gyógyászati jelentősége ezekben az élekben is töretlen 

maradt. Divatos tavi fürdőhellyé csak a XIX század nyolcvanas – kilencvenes éveiben válik. 1893-ban 

(Balaton1893 VI 25) fürdőszigetet adtak át a strandon a szigetépítményt öltözőkabinokkal és zuhanyzókkal 

látták el. Valószínűleg ez volt a tó első mai értelemben vett szolgáltatásokat biztosító strandja. A tó nyugati 

felének vendégforgalmát tovább növelte az 1893-tol épülő Somogyszob- Balatonkersztur vasúti szárnyvonal de 

ez már a déli part története. 

A déli part csak a közlekedési viszonyok javulása után válik népszerűvé. Siófok, álmos faluból a XIX. század 

utolsó évtizedében válik nyűzsgő fürdőhellyé. Az építészeti szempontból is jelentős Fonyódi villasor, amely a 

XX. század első évtizedeiben épült fel Somogy megyei főorvosának Szaplonczay Manó elképzelési alapján. 

Jelzi a déli part vendégforgalmának fellendülését. Boglár, hasonlóképpen a déli vasút vonal elkészülte után a 

dualizmus korának végén vált igazi üdülőhelyé. 1858-ban kezdődött a déli- vasút pályafeltöltése a töltés gátat 

képezett a tavaszi áradás időszakában ezért elkezdték a Sió zsiliprendszerének kiépítését és a meder 

szabályozását. A torkolat közelében kikötőt építettek és a vasútvonal elkészülte után az akkor 3000 lakosú falu 

gyorsan felkapott nyaralóhellyé vált. 1865-ben a nem helybeli fürdővendégek száma már felülmúlta a százat. 

Előnyére vált Siofoknak a gyors közlekedés a fővárosi lapok már délelőtt 11 órára megérkeztek a távírda 

minden fürdővendég rendelkezésére ált. 1891-ben a balatoni-fürdő és Szálloda- részvénytársaság 

megalakulásával hosszabb távú fejlesztési program kezdődött. 1893 június 15 – én átadták az új fürdőtelepet. Az 

ünnepségről a Balaton címmel megjelent hetilap tájékoztatott. A megnyitó reggelén csak Budapestről 200 

vendég érkezett különvonattal. A megnyitó beszédet a részvénytársaság elnöke Bélaváry Burghardt Kálmán és 

dr Fodor József egyetemi tanár tartotta. A befektetés teljes összege félmillió forint volt összesen. Építészeti 

szempontból is figyelemre méltó volt az ekkor épített öt méter széles és huszonhat méter hosszú csarnok. A 

megnyitóbeszédben hangsúlyt kapott hogy közben készül a Sión az új vashíd is. Az ünnep tiszteletére 

természetesen volt bankett lóverseny csónakparádé. A vendégnévsorban az üzletemberek és az értelmiségiek 

alkották a többséget. Figyelemre méltó a Tudományos Akadémia érdeklődése a Balaton iránt. Ennek 

eredményeként alakult meg az Akadémia Balaton Bizottsága Loczy Lajos elnökletével. 1897- 1920 között 32 

könyvet és közel 7000 oldalnyi cikket tettek közzé a kutatási eredményekből. A turizmus a tó partján szintén 

figyelemre méltó változásokon ment keresztül. Sziklay János A Balatoni Kulturegylet titkára a fürdőszezon 

idejére Balaton körüli utazásokat szervezett a résztvevők 14 forint ellenében jegyet kaptak a vasútra és a 

gőzhajóra. A túra négy napig tartott. Az útirány Füred Csopak Tihany Keszthely Siófok volt. Fürdők és 

nyaralóhelyek a Dunántúlon címmel Sziklay János Porzsolt Kálmánnal egy füzetes kiadványt készített és ezt 

díjmentesen osztogatták a fürdővendégeknek. Hihetetlen szorgalmuknak és találékonyságuknak köszönhetően 

Siófok és környéke a XX század első évtizedében már vendégszámában megelőzte Füredet. Füred 

hagyománytisztelő kissé ódivatú miliőjéhez képest Siofók már a tömegturizmus előnyeit ügyesen kihasználó 

város tipikus hazai modellje volt. Szemesen a földbirtokos gróf Hunyady Imre csak a század végén kezdte 

kiárusítani a partmenyi telkeket. A telektulajdon nem jelentette a szabad vizhasználatot ezért a fürdőkabin 

állításért külön pénzt, szedtek. A szemesi fürdőegyesület eleve célul tűzte ki a nyaralóhely családias jellegének 

megőrzését. Elérték, hogy a telekeladásoknál a vásárló személyéhez az egylet választmányának hozzájárulását 

kérje a földbirtokos. Kimondottan akadályozták például zsidók telekvásárlását. Szemes Sifokkal ellentétben zárt 

törzsvendégkör kialakitására törekedett.(Stirling: A Szemesi Fürdőegyesület internet) 

Természetesen a nagy múltú Tihany vonzereje történelmi emlékhelyként mindig jelentős volt. A tihanyi apátság 

a környék földesuraként jelentős szerepet töltött be a rév illetve a fürdőtelepek üzemeltetésében. 1735-ben 

megtalálták I. András király koporsóját, melyet Krassó Vilibáld apát a sekrestyébe téttett. A leletegyüttes 1827-

ben továbbnövekedett Garai János látogatásakor megemlékezett Árpád- házi királyunk nyughelyéről. A 
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tudományos gyűjteményt 1823-as cikkében idézvén az Apátsági Templom vendégkönyvét leírja, hogy ebben az 

esztendőben 1144 hazai és külföldi látogatója volt a király sírnak. Vörösmarty 1838-ban meglátogatta a 

kolostort és annak reflektoriumában látták vendégül a nyájas apát elkísérte a templom északi oldalán emelkedő 

dombra, hogy onnan megszólaltassák az echot. A nevezetessé vált visszhangot Lendvay Márton a korszak 

népszerű színésze készített válaszadásra. Történeti nevezetességei Pálóczi Horváth Ádámtól Csokonai Vitéz 

Mihályig sok irodalmárt ihlettek meg. A tihanyi halászbokrok tevékenysége különösen a Garda halászata a 

néprajztudomány nagyjait vonzotta a településre. Fürdőhelyként csak a század végén vált népszerűvé. A 

századfordulón kezdődnek el a tóparti parcellázások. A birtokosok számára jó befektetés volt üdőltelkek 

kialakítása. 

Egy hagyományos fürdőtulajdonosi közösség Erdélyben 

Merőben más fürdőélet alakult ki a kissé provinciálisabbnak tűnő Élőpatakon. Erdélyben a Barcaság és 

Háromszék határán található. A XVIII század első évtizedeitől látogatták gyógyerejű forrásait. Több közismert 

fürdőhely található a környéken Tusnád, a Szent Anna tó a Torjai büdös barlang a Zajozni a Kászon-Jakabfalvi 

a Kovásznai. A közeli Pokolsár tovább színesíti a válsztékot. Élőpatak forrásai a közbirtokosságé voltak. 1770-

ben gróf Nemes János királybíró nyaraló házat épített a források mellett. Sokan követték a példáját ezért a 

Felső-Fehér-Megyei főmérnök irányításával, felparcellázták a közbirtokosság területét. A kimérés két 

osztályban történt, az eső osztálybeli parcellák 13 öl szélesek és 100 öl hosszúak voltak közelebb a forrásokhoz. 

A második osztálybéliek kissé nagyobbak de távolabb voltak. Egy kisebb részt meghagytak osztatlan közös 

tulajdonban. Elkezdtek nádfedeles házacskákat építeni. Az 1836-ban gr Nemes János elnökletével tartott 

közbirtokossági ülésen úgy határoztak, hogy a kunyhószerű építményeket lebontják és a betegek igényeinek 

jobban megfelelő vendégházakat, építenek. Elhatározták a vízelvezető ároknál eredő patak medrének 

szabályozását, továbbá hideg és meleg fürdőt készíttettek. A közbirtokosság a felparcellázott területet elkezdte 

gyógyüdülővé fejleszteni. 1844-ben a birtokosság egészségügyi, gazdasági és szépészeti rendeleteket hozott 

melyeket az Erdélyi Főkormányszékkel jóváhagyatott. A főkutat ezen alkalomból kőkeretbe foglalták és sétányt 

alakitottak ki. 1849-ben megszűnt az önkormányzatiság de 1852-ben sikerült a három működő forrás vizét 

elemeztetni Brassóban dr Knopfler irányításával a munkát a város gyógyszerészei végezték. 1856-ban a Fürdő 

Bizottság újjáalakulhatott tagjai a Sepsi-Szent- Györgyi járásfőnök, a Brassó kerületi főorvos és három 

választott élőpataki birtokos. Minden évre egy fizetett fürdőbiztost alkalmaztak, és engedélyt kaptak egy csinos 

fedett sétatér elkészítésére. 1862-ben Meyr Ferenc orvos elkészíti a fürdőhely francia nyelvű leírását majd ennek 

rövidített változatát magyar román és német nyelveken. Ezt a kiadványt használta fel Orbán Balázs Székelyföld 

leírása című művében Élőpatak nevezetességeinél. Ekkor 4-6 hetes ivókúrákat javasolták leggyakrabban a 

vendégeknek. A vendégkör Moldvából, Erdélyből illetve Szerbiából verbuválódott. Mindig megemlítették 

Obrenovics Milos Szerb fejedelem vendégeskedését. 1862-ben 29 jelentősebb vendégház 230 kiadó szobával 

alkotta a szállás kínálatot, ugyanebben az esztendőben már önálló olvasóteremmel is rendelkezett a fürdőtelep. 

A személyi posta naponként érkezett, míg a vendégek gyorskocsival a Brassó- Tusnád útirányhoz csatlakozva a 

Weissféle típusú négylovas alkalmatosságokkal utazhattak. Élőpatakon ernyős szekeret illetve hintót lehetett 

bérelni. A közbirtokosság megszervezte a gyógyvíz palackozását és szállítását. A kiegyezés után 1868-ban a 

fürdőbirtokosság új alapszabályt fogadott el. A fürdőbizottság élére elnököt, alelnököt, jegyzőt és pénztárost 

választottak. A fürdőüzemeltetést bérbeadással oldották meg. Az éves haszonbér 1869-re1300 forint volt 1875-

re, 1900 forintra emelkedett. A fürdő bevétele nagy segítség volt ennek a székely közösségnek. Az Élőpatakiak 

a fürdő ügyeit önszervező formában voltak képesek megoldani önkormányzatiságuk közbirtokosságból eredő 

elemeit még az önkényuralom legnehezebb éveiben is megőrizték. Természetesen minden fürdőhelynél fontos a 

vendégkör összetétele az a közösségi élet, ami itt kialakult, Élőpatak történetében a fürdő megőrzött és 

jövedelmezővé tett egy régi közösségi formát. 

Közös területfejlesztési koncepció lehetőségei a Balaton térségében a századfordulón 

A Balaton három megye határán helyezkedett el és egyre erőtejesebben fejlődött a déli part. Nem voltak meg a 

felmerülő problémák megoldásához szükséges szervezeti feltételek illetve egyfajta tőkehiány jellemezte a 

térséget. A széleskörű összefogást hirdető Balaton Egylet megtette a magáét az előzőekben már említettük 

hangyaszorgalmú aktivistáinak kiadványait melyekben a Magyar Tengert, népszerűsítették. Az egylet székhelye 

Füred volt 1891 február 2-án átalakul és a Balatoni Kulturegyesölet nevet, veszi fel. Utolsó nagy rendezvénye 

1894 február 2-án a Budapesten tartott Balaton bál, majd beolvadtak a Dunántúli Közművelődési Egyesületbe. 

Sok megoldatlan problémája volt a tó környékének például a veszprémi vasút ügye vagy a fürdőtelepek közös 

reklám tevékenysége. 1904 március 19 -én Budapesten a Royal Szállóban Siófok és Almádi települések 

fürdőkonferenciát hívtak össze. Dr Ovári Ferenc országgyűlési képviselő javasolta a Balaton Melléki Fürdők 

Szövetségének megalakítását. Felkérték dr Fittler Dezsőt dr Szaplonczay Manót Lingl Valeriánt és Várady 

Gyulát az alapszabály kidolgozására. Az ülésen Belováry Burghard Konrád főrendi házi tag elnökölt. Tallián 

Béla földmüvelődésügyi miniszter összehivta a három megye főispánjait a közigazgatás fontosabb vezetőit a 
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Balatoni Halászati RT igazgatóját és azokat a szakembereket akik, a tó vízszintjének meghatározásában részt 

vesznek. 1903-ban a somogyi oldalon a parttól 6-700 méterre is térdig ért a víz. A munkába bevonták Loczy 

Lajos egyetemi tanárt a Balaton kutatás tekintélyes személyiségét. 1904 augusztus 11 -én Siófokon alakult meg 

a Balaton Szövetség. Az alakuló közgyűlésen tiszteletbeli elnökké gr Széchenyi Imrét elnökké Bélaváry –

Burghard Konrádot választották, az alelnökök gr Széchenyi Viktor dr Ovári Ferenc és Szücs Béla voltak. A 45 

tagú választmányban a három megye képviseltette magát. Az alapszabály szerint a Balaton partjánlévő és 

alapítandó fürdőtelepek testvéries együttmüködése a cél. A Balaton összes partján körbefutó árnyas utak 

létesítése, olcsó körtelefon kiépitése a közlekedés javítása közös reklám kampányok szervezése és a téli sportok 

meghonosítása- különös tekintetek a jégvitorlásra voltak a célok között. A Balaton Szövetség 1905 –re Almádi 

Siofók Keszthely Füred kiinduló állomásokról szervezett hajóutakat. 1906-ban jelentkezett az első nagy 

befektető csoport. Angól vállalkozók 25 millió korona tőkét invesztáltak a tóparti szállodákba. A tárgyalásokat a 

Balaton Szövetség bonyolitotta. 1906-ban kampány indult a tóparti borok érdekében. 1907-ben megjelenik 

Kardos Ignác és Simalya V Ferenc: A Balaton összes fürdő és üdülőhelyeinek leírása című kötete Kaposváron. 

1907 január 26-án jelent meg Siófokon Magyar Tenger címmel Balatonvidéki Híradó alcímmel egy hetilap. 

Fejlécén a társadalmi, közgazdasági, és szépirodalmi megjelölést viselte. Az első számban beszámolt a 

somogyiak vasúti szárnyv onalak fejlesztéséért indított lobby tevékenységéről melynek végén Kossuth Ferenc 

miniszter is fogadta delegáciojukat. Ezen a télen február 10 -én Loczy Lajos egyetemi tanár túrát szervez a tó 

jegén korcsolyával és jégszánokkal, gyorsan elkezdték a Balaton Szövetség sport programjának megvalósítását a 

lap következő számában örömmel, közli a sportrendezvény sikerét. Május 18-án modern fürdőlétesítményt 

adtak át Keszthelyen és Hévízen elkészült a tóparti telefonvonal és a hévízi telepen két vendéglő és új 

fürdőépület készült. Keszthely város 3180000 korona kölcsön felvételét határozta el a csatornarendszer 

kiépítésére. A tudósító azt írta, hogy néhány év és villamos köti össze Keszthelyt Hévízzel a lap 1907évi 

számaiban a somogyi főispán közéleti szereplésein kívül az arisztokraták csak egy ízben, hordoztak hírértéket. 

A szerkesztő nyilvánosságra hozza azt a hírt miszerint a király koronázásának 40. évfordulója alkalmából gróf 

Festetich Taszilót hercegi rangra emeli. 1910-ben került sor a Nagyberek lecsapolására és ekkora nagyjából 

kialakult a napjaimban is jellemző partvonal. 1908 március 1-én a szövetség megjelenteti hivatalos folyoiratát a 

Balatont mely 1908-ban 6, 1913és 1944 között 12 számot jelentetett meg évente. A Balaton Szövetség az ország 

egyik legnagyobb egyesülete volt. Zala megyében, 729 Somogyban, 327 Veszprémben 323 Budapesten 532 és 

külföldön 26 tagja volt. Az egyesület közművelődési tevékenysége során 450 érdeklődőt képeztek 12 hetes 

tanfolyamokon különféle háziiparokra. Az egyesület a tóparti fejlesztések motorjává lett sokat tett a modern 

sokak számára elérhető nyarálástipus kialakításáért. Az eddig elhanyagolt vagy még fel sem fedezett 

partszakaszok fürdőtelepeinek állandó segítője volt. A Balaton Part nagy száza deleji összefogása új nagy túlélő 

közösséget teremtett, amely át tudta vészelni a Trianon után következő nehéz éveket. 

Fürdőismertetők és reklámok 

A modern idegenforgalomra jellemző reklám első jeleit a XVIII. század végén lelhetjük fel. Német 

nyelvterületen a már említett Baedecker Kiadó könyvei kalauzolják az utazókat az Európa távoli tájai felé. 

Magyarországon a Magyar Hírmondó néhány cikke után a Tudományos Gyűjtemény közölt fürdőélezettel 

kapcsolatos írásokat. A Regélő, a Vasárnapi Újság már rendszeresen közölt nyaraló és fürdőhelyeket, bemutató 

írásokat. Az önkényuralom korában a téma soha sem váltotta ki a cenzúra rosszallását ezért szinten minden 

számban, belekerültek ilyen témájú írások. Az egyes fürdőhelyek ismertetőket készítettek és ezeket igyekeztek 

eljutatni a nagy forgalmú szállodákba. Az első önálló kötetet magyar nyelven Czilhert Róbert Szliács című 

kötetét 1838- ban adta ki Pesten. Úgy tartják, hogy ez volt, az első magyar nyelvű ismeretező kötetet. 

1840-es években hirtelen megszaporodnak az ilyen típusú művek Fodor András Mehádia vagy a Herkules Fürdő 

Kolozsvár 1844, illetve a Harkányi Hévvíz- és gyógyereje Pécs 1846-ban megjelent műve folytatja a sort. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlései alkalmából a helyszín forrásainak idegenforgalmi 

látnivalóinak leírását tartalmazó 90 – 160 oldalas kötetet minden alkalommal elkészítették. Így Kósa Mózes a 

Vízaknai Kamarai Sósforrások című műve 1847-ben, Nagyszebenben is ilyen alkalommal jelent meg. A füredi 

savanyúvíz leírását Horváth Bálint adta közre 1848-ban Mogyoróváron. 

A Felvidéken a városi zipserek által lakott városokban német nyelvű ismertető füzeteteket készítettek. Ezek a 

füzeteket később nem csak a magyarországi németek, hanem Bécs, München és Berlin polgárai részére is 

eljutatták. 

A reklám tevékenység fontossá vált a fürdőbirtokosok számára is. Erre jó példa a Gróf Batthány Ferenc által 

készítetett Tarcsa fürdő és környéke és ennek német nyelvű változata. Taczmannsdorf Bad und Umgebung. 

(Bécs 1864) Ezzel a módszerrel próbálták a Lajtán tó területek polgárait a magyarországi fürdők látogatására 

késztetni. 
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A kalauzok és ismertetők közt a sokféleség volt a jellemző egészen a XIX. század végéig, amikor Preysz Kornél 

1892-ben elindította vállalkozását a Fürdő Könyvtár sorozatot. Kevés tőkével rendelkezett, honoráriumot nem 

tudott fizetni, helyette a füzetek terjesztését és a reklámok használatát ajánlotta fel a fürdő forgalmában érdekelt 

szervezőknek és tulajdonosoknak, vagyis a füzes sorozat a fürdő tulajdonosok hozzájárulásában jelent meg. 

A Monarchia népeinek nyelvein jelentek meg a kiadványok. Minden füzetet azonos elvek szerint szerkesztettek. 

Külön közre is adták, mint kívánnak a szerzőktől, mi szerepeljen a kéziratban. Így a legfontosabbak a fürdő 

fekvése és rövid leírása, a közlekedés jelentőségei, szállás és étkezés, gyógyeszközök a fürdő által gyógyítható 

betegségek sora meteorológiai viszonyok, a fürdő orvos elérhetősége, gyógyszertár, szórakozási lehetőségek, 

gyógy és zenedíj táblázat, az évad kulturális programja és a fürdő története. Ebben a kiadvány sorozatból 

összeállítható az előző századfordulón fürdőinek teljes képe. Időnként reprezentatív kiadványokat készítettek 

ilyen volt az 1911-ben megjelent Tátra Album. A külföldi fürdők közül a legtöbb leírás Karlsbadot, 

Marianbadot és Franzesbadot a cseh fürdő háromszöget mutatta be. Ennek magyar vonatkozásairól már az előző 

fejezetekben szóltunk. Az egyes fürdőkre maradandó jelzőket akasztottak. Karlsbad a fürdőhelyek királynője 

titulust kapta, a Tátra legszebb éke Tátrafüred, magyarországi fürdőinek gyöngye, pedig Herkules Fürdő volt. 

Tusnád fürdő Erdély gyöngyeként szerepelt az ismertető kiadványokban. De a Szolnok – Dobóka Megyei 

Sztojka forrásainak palackozott ásványvízeit szintén Erdély gyöngyeként forgalmazták. Glebensberg állandó 

jelzője a tüdőbajosok Mekkája volt. 

Az ismertetők időként természetesen túlzásokra ragadtatták magukat idézni, szokták Hankó Vilmos vegyész 

tanár patetikus sorait a Székelyföld fürdőiről. Takács László Fürdő és zsebkönyvében Szeikét családias jellege 

miatt ajánlotta meglehetősen sikerrel a vendégek részére. A modern reklámokból ismert túlzásokkal csábítják a 

vendégeket a Pöstyén fürdőbe, a szöveg szerint nem egyszer megtörténik, hogy oly fürdővendég, aki betegen 

mankón jött négy – ötheti fürdőhasználat után táncolva feledi szenvedéseit. (Kósa: 1999. 74.o.) 

A kalauzokban mindig szerepelnek a fürdőtörténetét övező legendák és mesék. Így Karlsbadnál mindig 

elmondják, hogy Károly császár vadászkíséretével egy szarvasbika üldözése közepette bukkant rá a forrásra, 

amikor a szarvas a szikláról a mélységbe vetette magát. Ez a történet „Hirshsprung” meséje. Máskor, mint 

Otrobán Nándor Előpatakról szóló művében pontos leírást kapunk a hely birtokosairól, építményeinek 

történetéről és a bérbeadás körülményeiről. Gyakori szereplők a vadászok, fájós lábó állatok, sánta vagy néma 

pásztorfiúk. A Mátraverebélyi forrásnál a víz hatására a néma pásztorfiú szólal meg. 

Máskor egy – egy híres vendég gyógyulása teszi hitelessé a fürdő hatását. 1640-ben például a környéken 

vadászgató Zrinyi Miklós a róhicsi forrásokban fürödve, gyógyította betegségeit, és mivel később ez a fürdőhely 

vált Mikszáth tartózkodási helyévé a fürdő ismertetőkben a két személyiség mindig megjelent. 

Jóval mesésebb mozzanatokat fedezhetünk fel Harkányfürdő eredet mondájában. A mesebeli királylány úgy 

hárítja el az ördög udvarlását, hogy a hegy egyetlen éjszakán történő felszántását kéri tőle. Majd megrémülve a 

gyorsan előre haladó munkától éjfél után a kakaskukorékolást utánozta az ostoba ördög bedőlt a cselnek. A 

becsapott ördög a földbe fúrta magát és ott bugyogott fel a forrás meleg, büdös kénes vize. 

Egész Európában ismert a rászedett ördög története, máskor a valóság elemeit használják fel a harkányi 

hagyományban, szerepel egy Pogány János nevű jobbágy, aki 1823-ban robotját mocsár lecsapolásban 

teljesítette és észrevette, hogy kiütéses lába milyen gyorsan rendbejött a meleg pocsolyában. A gyors gyógyulás 

nyomán kérte a földesúr a forrásvíz elemzését és így épült fel 1825-ben az első fürdőház. 

A fürdőismertetők mindig tartalmaztak néhány táblázatot, melyekben, a fürdővízben ásványok bemutatását 

végezték el. Fürdővizeink vegyelemezését a 1890-es évektől kezdve már a Budapesti Egyetem 

Természettudományi Karának Kémia Tanszékén végezték. Az országos sajtó a nyári időszakban mindig közölt 

fürdőélettel kapcsolatos írásokat, de maguk a fürdők is foglalkoztak lapok megkeltetésével. Az 1868-ban 

megjelent Fürdői Lapok című újság csak rövid fennállás után megszűnt 1873- ban egy rövid sikertelen 

újjáélesztési kísérlet után teljesen megszűnt. 1893-ban a Fürdői Lapokat Chyzer Kornél a Belügyminisztérium 

Egészségügyi Osztály vezetője újraindította, ő foglalta össze az ásványvizekre és gyógyvizekre vonatkozó 

jogszabályokat. 1900-ban az Országos Forrás és Fürdőügyi Bizottság szabályozta a hazai ásványvíz 

kereskedelmet és kötelezette a palackozókat a forrásvíz eredetének megjelölésére, így kialakultak a különféle 

keserű és gyógyvíz márkák. A hazai fürdők népszerűsítése érdekében 1901-ben 20 magyar fürdő- és gyógyhely 

ingyenes vasúti reklámját engedélyezték. A megélénkült érdeklődést tanúsítja egy 1912-es Belügyminisztériumi 

rendelet, amely az állami- és törvényhatósági alkalmazottak részére kedvezményekről intézkedett. A csúszós és 

közvényes bántalmak valamint ízületi fájdalmak és bőrbajok gyógyítására kiválóan alkalmas a Vágvölgyének 

kellemes természeti környezete révén ideális üdülési lehetőséget nyújtó Pöstyéni Gyógyfürdő tulajdonosával és 

igazgatóságával kötött egyezség alapján a Belügyi, a Pénzügyi, a Kereskedelemügyi, a Földügyi, a Vallás- és 
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Közoktatás és az Igazságügyi tárca számára évente négy – négy, ötheti kúrára terjedő díjmentes fürdőhasználati 

jogot biztosítottak. Az ingyenes fürdőkúrák lehetőségét az állami és törvényhatósági tisztviselők, valamint az 

állami és felekezeti népiskolai tanítók vehették igénybe. Az öt-hetes kúrán kívül elő- és utószezonban 

biztosítottak a fent említett körnek gyógykezelési lehetőséget. Ugyan ebben az évben a Belügyminiszter az 

igényjogosultságot igazoló arcképes igazolvány bevezetéséről is rendelkezett. A nyugdíjasok, közhadsereg 

tisztjeinek és altisztjeinek körére kiterjesztett kedvezmény iránt nagy volt az érdeklődés. 

Ezután a Magyar Fürdő Lapok Magyar Gyógyterem című lapok jelentek meg. Ez utóbbit a tekintélyes 

balatonfüredi orvos Mangold Henrik szerkesztette. Tátra – vidék címmel Szonntag Miklós adott ki hetilapot. A 

Balatoni Szövetség Balaton címmel megjelenő Balatoni nyaralást népszerűsítő képeslapja volt a leghosszabb 

éledő 1908 – 1944 között a Balaton Szövetség tagjai tagdíjaik fejében az előfizetők öt koronáért vásárolták meg 

példányonként. 

Létesítmények, szolgáltatások színvonala 

A polgári fürdőzésnek az érett Monarchia idejére kialakuló szokásrendszerét jellemző több tényező megjelenése 

az 1860-as évekre tehető. Így 1861-től 1863-ig jelent meg Balatonfüred elsõ újságja, a Balaton-Füredi Napló, 

1861-tõl már kölcsönkönyvtár, 42 1863- tól lövölde is állt a vendégek rendelkezésére (Zákonyi 1988: 787). 

Ekkortól kezdve alakították tudatosan az Anna-bál szokásrendszerét (1862-től járt a bál szépének aranyalma, 

stb.), de ezek a tények csupán adalékul szolgálhatnak a fürdő tudatos fejlesztése által diktált nagyberuházások 

mellett. Míg a korábbi fejlesztések jobbára a karbantartást szolgálták (így például a fürdőtelep 1834. évi leégését 

követő helyreállítási munkálatok), Simon Zsigmond tihanyi apátsága (1865–1891), valamint Kruesz 

Kriszosztom pannonhalmi főapátsága (1865–1885) idején olyan fejlesztésekre került sor, amelyeket elsősorban 

nem a szükség, hanem az előrelépés szándéka diktált (Katona 2000: 53–74). 

A Füred arculatát máig meghatározó legjelentősebb építkezések ekkor már elkerülhetetlenek voltak ahhoz, hogy 

Füred megőrizhesse kivívott rangját a fürdők sorában. „Simon Zsigmond apát [.] nem kímél semmi áldozatot, 

hogy Füredet az első rendű európai fürdők színvonalára emelje. [.] Simon Zsigmond Balatonfüred 

újjáteremtőjének méltán nevezhető, mert ő kezdte meg azt a korszakot, ahol a modern európai fürdők sorában 

méltán foglalhat helyet.” – dicsérte Simont a Füredről évtizedemen áttudósító kaposvári újságíró, Roboz István, 

joggal. 1865–66-ban hozták létre a mai Tagore sétány elődjét (Deák Ferenc sétány), új hidegfürdő épült, 

emellett 1866-tól 1877-ig a meleg fürdőn belül külön kiépítették a márvány-, cin- és fakádas fürdőket, illetve a 

gőzfürdőt. 

1865-ben Erzsébet királyné következő évben esedékes Füredre látogatása okán felújították Az Új-fürdőházat. 

„Midőn mindezeket látja az ember, szinte felsóhajt: miért nem volt csak minden ötödik évben is egy-egy 

fejedelmi látogatás itt? Ez esetben már régen az európai hírneves fürdők sorában volna Balatonfüred, melynek a 

természet oly pazar kézzel osztá szépségeit.”46 – jegyezte meg a Somogy című lap tudósítója 1866- ban. A 

látogatás elmaradt, ám a rendbehozatalt további építkezések követték 1869- től, amelynek során elkészült az Új-

fürdőházhoz toldva a mai Állami Kórház déli része, az úgynevezett „díszlak”. 1866-hoz köthető a polgári 

fürdőtelep kiépülésének kezdete, ezt megelőzően ugyanis nyaralók, villák építésére – engedély híján – nem volt 

lehetőség. Olyan személyiségek ilyen irányú kérelmére érkezett nemleges válasz, mint a visszatérő vendégnek 

számító Vas Gereben író, vagy a fürdőigazgató Écsy László. Az uralkodó végül 1866-ban engedélyezte 11 

holdnyi terület kihasítását házhely céljára, hogy ezt mennyire sürgette az idő, azt igazolja, hogy 1867-ben 

felépült özvegy Szücs Lajosné nyaralója (amely később Blaha Lujza nyári pihenőhelye lett), 1868-ban Écsy 

Lászlóé, 

Nem véletlen, hogy 1844-ben a füredi törzsvendégek egy része alapszabályt fogalmazott meg azzal a céllal, 

hogy emeljék a fürdő, nyújtotta szolgáltatások színvonalát. A társulattá tömörülni szándékozó vendégek 

javaslatot tettek Zala vármegyének zenedíj szedésére (ami aztán az ’50-es években valósult meg), hogy így 

biztosítsák az állandó gyógytéri zenét, sőt el akarták érni, hogy a Kisfaludy gőzösön külön díjat szedjenek az 

utasoktól a hajó fenntartására. E szándék arról árulkodik, hogy a vendégek bőségesen találtak javítani valót a 

fürdőn, ami kiderül az alapszabályban megjelölt egyik célból is: „több hazánkfiai […] kényelmek hiánya, de 

gyakran előítéleteknél fogva is szívesebben külföldi fürdőket látogatván hogy azok lehető kényelmek 

megszerzésével ide édesgessenek.” A színházról pl. az alábbiakat írták: „olly nyomorult helyzetben van, hogy 

abba padok hijánya, már társulatunk által készített lámpák haszonvehetetlensége, falak és padolatok 

csíntalansága miatt visszatetszés nélkül meg sem lehet jelenni.” (A megye nem fogadta el, hogy a társasággá 

alakuló vendégek beleszóljanak a fürdő ügyeibe): 1869-ben, pedig gróf Esterházy Lászlóé és Dőry Lajosé, 

1870-ben, pedig Jókai Móré. Egy ekkortájt Füredre érkező angol hölgy, Rachel Harriette Busk figyelmét is 

felkeltette a gyors ütemű fejlődés: „Az egyéni beruházások száma is kedvezően alakul, így mindenfelé villák 

épültek, hibátlan ízléssel díszítve”.47 (Érdekes dokumentuma a polgári fürdőtelep létrejöttének az az 
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elismervény, amelyben Fink Jusztinián perjel igazolja, hogy az író által a ma is álló villa telkéért fizetett 

összeget a rend bevételezte: „Hogy a Jókai Mór és neje által Balaton Füreden megvett 23dik számú házhelynek 

ára ötszáznegyvennégy for[int] osztr[ák] értékben a Veszprémi Takarékpénztárba folyó év Júl 30án betétetett és 

a takarékpénztári könyvecske könyvlap 352. folyó sz. 1845 az apátsági pénztárba betétetett igazolom.”) 

Tíz év múltán újabb területeket kellett e célra biztosítani, így jött létre több, a falut és a fürdőtelepet összekötő 

utca 1877-ben. Ezzel megváltozott a fürdőtelep vonzáskörzetébe tartozó területek tulajdonosi és funkcionális 

szerkezete, amely több változást is magával hozott: „Az 1866-os telekvásárlásokkal megindult […] egy 

minőségi változás. A vendégek fogadására kulturált, a kor igényeinek megfelelő ellátás biztosítására, 

törekedtek.” (Szücsné 1985: 299). Kialakult a polgári fürdőtelep, beépült a fürdőtelep és Füred falu közti – 

jobbára szőlős – terület, nagyobb méreteket öltött a saját nyaralóban eltöltött szabadidő elterjedése. Ez 

csökkentette a fürdőtelep tulajdonosának, a bencés rendnek a bevételeit, majd ez a bevétel idővel az által is 

mérséklődött, hogy mind népszerűbb lett a magánházaknál kivett szállás, vagyis az apátság számára komoly 

konkurencia alakult ki a villa- és nyaralótulajdonosok révén. 1878–79-ben orvosolták Füred legfájóbb 

hiányosságát, felépült a minden valamirevaló fürdőhelyen alapvető létesítménynek számító kúrszalon. Vagyis 

szolgáltatásait és létesítményeit tekintve szűk tizenöt év alatt teljes egészében megújult a fürdőhely. Idézzük 

Roboz Istvánt: „Most 1879-ben készült el a pompás gyógyterem. Szóval Balatonfüred ma már mindennel el van 

látva, amire egy elsőrendű fürdőnek szüksége van.” 

Az 1880-as, 1890-es évekre Füred elveszítette monopolhelyzetét a tóparti idegenforgalomban. 

A visszaesést néhány adattal is könnyen igazolhatjuk. 1893-ban Siófokon 1483 vendég fordult meg, szemben 

Füred 2052 vendégével, addig 1911-ben Siófok vendégeinek száma 12. 116-ra emelkedett, míg Füredet csupán 

3058 fő kereste fel (Kósa 1999: 48). A stagnálás különösen szembetűnő a siófoki fejlődés tükrében. 

Megközelíthetőség, közlekedés. 

A fürdővendégek lakóhely szerinti megoszlása. 

A Füredre utazásban komoly előrelépést a vasút megjelenése eredményezett. 1863-ra elkészült az úgynevezett 

„déli vaspálya”, azaz a Pest—Nagykanizsa vasútvonal. Ez érintette az akkor még jelentéktelen Siófokot is, 

ahonnan a füredi fürdőre utazók az immár kompként működő Kisfaludy fedélzetén kelhettek át Füredre. Maga 

Siófok csak 1866-tól rendelkezett állomással: „Siófok részben útcsomópontként, részben Balatonfüred elérése 

érdekében és a kezdődő idegenforgalom funkciója miatt kapott állomást később, 1866-ban, Erzsébet királyné 

tervezett látogatása előtt”. Mi több, a Füredre való átkelés már a déli vasút teljes vonalának befejezése előtt 

lehetővé vált, bár ekkor még nem Siófokról, hanem Szántódról vágott neki a Balatonnak a gőzös. Hogy ennek a 

ténynek mekkora jelentősége volt, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a vasúttársaság ezzel a hírrel 

igyekezett reklámozni az új vasútvonalat: „Folyó július 6-ától kezdve a nyári idő alatt minden szombaton fog 

egy személyvonat Fehérvárról Szántód-Füredre a Budáról jövő 7-ik számú vonattal kapcsolatban közlekedni. [.] 

mi által a tisztelt közönségnek alkalom nyujtatik Balaton-Füred fürdőhelyet kevés óra alatt meglátogathatni, 

minthogy Szántód Füred közti közlekedés gőzhajó által eszközöltetik.” 

A vasút jelentőségét a korabeli utazási viszonyok ismeretében nem lehet eléggé hangsúlyozni. „Pápáról igen 

szép útja van Balatonfürednek a Bakony hegységein keresztül: de bizony csaknem egész napi kocsiút az” – írta 

Váli Mari arra emlékezve, amikor Jókai Mórral látogattak el a fürdőre, pedig Pápa mai fogalmaink szerint nincs 

messze Füredtől. Az 1860-as évektől lassan mind jobban szétfeszítették a füredi vendégsereg addigi földrajzi 

kereteit, egyre növekedett azok száma, akik távolabbi vidékekről keresték fel Füredet. 

Az összes kutatott évben a Füreddel a vizsgált korszak viszonyai között kedvező közlekedési összeköttetésben 

levő Pest-Buda lakói közül élvezték legtöbben a Füred, nyújtotta örömöket (1840: 367, 1841: 354, 1862: 294, 

1862: 233, 1863: 302, 1868: 517, 1869: 303). Ez részben a szerencsés földrajzi adottságoknak köszönhető: 

„szeretett hazánknak csak nem közép pontján van több nevezetesb városok szomszédságában, sőt a hon 

szívének Budapest városának, a közelében fekszik”. De oka ennek az ikervárosok fejlettsége, lakosainak száma 

és nem szabad elfeledkezni a mentális tényezőről sem. A fürdõ mint polgári intézmény, a kiegyezés körüli 

években már elsősorban a polgárosuló, kapitalizálódó társadalom feltörekvő képviselőit, jogászokat, 

kereskedõket, ipari befektetőket, valamint a változó társadalmi rend által felduzzasztott városi hivatalnoki 

réteget vonzotta elsősorban: ezek tekintélyes része kötődött Budapesthez. A 19. század egésze folyamán, 

különösen a derekán (s bizonyosan azt megelőzően is) Füred erősen regionális jellegű fürdő volt. Ez a lokális 

jelleg a kiegyezést követően már csökkenőben volt, de igazán majd csak a 20. század elején mutat majd 

erőteljesebb visszaesést. A vizsgált évek közül az itt most részletesebben nem tárgyalt 1916-os év kivételével 

valamennyi évben Veszprém neve olvasható a második helyen. Ha az adatokat a szerint szemléljük, hogy 
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melyek azok a települések, ahonnan legalább harmincan érkeztek Füredre, akkor a következő eredményt kapjuk: 

1840-ben hat, 1841-ben kilenc, 1857-ben hét, 1861-ben kettő, 1862-ben három, 1863-ban hat, 1868- ban hat, 

míg 1869-ben ugyancsak hat a számuk. Pest-Buda és Bécs, e két nagyváros kivételével valamennyi település 

dunántúli: Veszprém, Székesfehérvár, Pápa és Győr szinte minden évben több mint harminc vendéget bocsátott 

ki Füredre. A füredi vendégek lakóhelyeinek vizsgálata alapján tudjuk, hogy különösen a ’40-es, de még az ’50-

es és ’60-as évek elején, közepén is a legtöbb kisebb település is, ahonnan ketten hárman felkeresik Füredet a 

Dunántúlról, még pontosabban annak néhány megyéjéből kerül ki: Zala, Veszprém, Vas, Fejér, Somogy és 

Tolna megyéből, illetve délebbre tekintve, Bácsból (mindezt érdemes összevetni azzal, hogy a Kisfaludy-féle 

színház. 

Létrejöttét, mint testület, Zala, Bács, Veszprém és Vas vármegyék támogatták anyagilag, 53 és Tolnában is 

tekintélyes összeg gyűlt összeadakozások révén). A tíznél több, de harmincnál kevesebb vendéget adó 

települések között 1840-ben és 1841-ben csak elvétve található olyan, amely nem ezekben a megyékben, de 

legalábbis a Dunántúlon található: 1840-ben Szeged, Nagyvárad, Zombor és Roglatica, 1841-ben, pedig 

Temesvár, Kalocsa, Szeged. A többség olyan dunántúli település, amelynek nincs ugyan olyan mértékű 

regionális jelentősége, mint Veszprémnek vagy Győrnek, de közel fekszik Füredhez. Ilyen például Kisfaludy 

Sándor lakóhelye, a csupán 1840-ben és 1841- ben az élbolyban található Sümeg, aztán Várpalota, Szilasbalhás, 

Keszthely, Körmend, stb. Ugyancsak jellemző az olyan dunántúli városok feltűnése, amelyek országos 

jelentőségüket tekintve felérnek az első néhány helyen található településsel, ám távolabb esnek Füredtől: 

Esztergom, Kaposvár, Sopron, Pécs sorolható ide. 

A legtöbb vendéget adó néhány város esetében tehát döntő tényező a Füredhez való közelség. A közlekedési 

viszonyok javulásával ennek jelentősége csökkent. Jól jellemzi ezt a veszprémi vendégek száma (1840: 89, 

1841: 121, 1861: 61, 1862: 44, 1863: 62, 1868: 70, 1869: 71). A kiegyezés után a néhány nagyobb dunántúli 

város jelentős fölénye apadóban van, a távolabbi településekről érkezett vendégek száma már nincs annyira 

leszakadva mögöttük. A kisebb dunántúli településeket fokozatosan felváltják más országrészek fejlődőben 

lévő, népesebb városai. A távolabbi országrészek települései közül elsősorban egy jól behatárolható, nagyjából a 

mai Magyarország keleti határa mentén fekvő, félhold alakú terület nagyobb városaiból keresték fel többen 

Füredet: Szabadka, Zombor, Eszék, Szeged, Temesvár, Arad, Debrecen, Nagyvárad sorolhatóak ide. Ezek 

pozíciója az évek előrehaladtéval erősödik (kivéve a bácskai városokat: a ’60-as évek után azok eltűnnek a 

listáról és helyettük felvidéki települések nevei, bukkannak fel). A harmincnál kevesebb, de tíznél több 

fürdővendéget adó települések listáján már 1857-ben ott van Miskolc, Abony, Nagyvárad, Temesvár és Arad, 

1861-ben Szabadka, Nagyvárad, Debrecen, Szeged, Temesvár, Belgrád (!), 1862-ben Nagyvárad, Arad, 

Debrecen, 1863-ban Nagyvárad, Arad, Eger, Nagykőrös, 1868-ban Arad, Szabadka, Kecskemét, Békéscsaba, 

Pancsova, 1869-ben pedig Arad, Szeged, Debrecen, Nagyvárad, Eger. A századelő adatait vizsgálva már 

egyértelműen kitűnik, hogy Füred elsődlegesen regionális vonzáskörű fürdőből egyre inkább egy bizonyos 

társadalmi réteg fürdőjévé vált. Ezt az itt közölt 1908-as és az 1916-os adatok érzékeltetik. Előbbi évben Kassa 

az ötödik, Kolozsvár a hatodik, míg utóbbiban Kolozsvár a harmadik, Kassa, pedig újfent az ötödik legtöbb 

füredi fürdővendéget kibocsátó település. 

Valamennyi tárgyévben egy nem magyarországi város is ott van a legtöbb vendéget adók között: Bécs. Bár 

Füredet a világ minden tájáról felkeresték, nemzetközi forgalma mégsem mondható jelentősnek és ez nem 

változott az évtizedek során, sőt figyelembe véve a német anyanyelvű, főleg a bécsi fürdővendégek nagy 

többségét a külföldiek között, itt is egyfajta regionális jelleg érvényesült. Aligha vitázhatunk Petneki Áron 

állításával: „a múlt század közepén a legnagyobb magyarországi fürdőhelyek többé-kevésbé ugyanabba a 

kategóriába tartoztak, mint a cseh és osztrák középmezőny”(Petneki 1991: 241). Az elmaradással a hazai 

szakemberek is tisztában voltak. 

Nem véletlen, hogy Écsy László füredi fürdőigazgató 1854 őszén tanulmányútra indulva kereste fel Vöslau, 

Helenthal, Teplitz, Bilin, Karlsbad, Franzensbad és Marienbad fürdőit. Lelkiismeretességét jellemzi, hogy 

Prágában és Bécsben sorra felkereste az ott lakó füredi törzsvendégeket (Daday 1956: 107). Orzovenszky 

Károly fürdőorvos 1856. évi jelentésében is utalt a jobbító szándékra: „A fürdőigazgatóság távol van attól: hogy 

ez igéző s bizonyos tekintetben egyetlen gyógyhely mostani állapotát hiszékeny elfogultsággal túlbecsülje.” 

Hogy a Petneki megállapításában tükröződő jelenség a későbbiekben sem változott, azt egy kiragadott példán 

keresztül a statisztika is alátámasztja. 1870-ben Karlsbad 13. 549, Baden bei Wien 9017, Teplitz 6506, 

Franzesbad 6210, Marienbad 6148, Bad Ischl 4471 vendéget fogadott, addig Füred vendégeinek száma csupán 

2160 fő – amivel legalább az 1264 főt fogadó Gasteint megelőzte. A legnagyobb vendégforgalmat 

Magyarországon Herkulesfürdő bonyolította le a tárgyévben, 4252 látogatója révén. 
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A téma lezárásaként megemlíteném még, hogy a fürdővendégek lakóhely szerinti megoszlása az 1850-es 

évektől foglalkoztatta a fürdőigazgatóságot is, ezzel kapcsolatosan e helyt ismertetném a már többször idézett 

Orzovenszky Károly statisztikáját az 1856. évi idényre vonatkozóan. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy 

Budapestet és Bécset a fürdőorvos is külön kategóriaként tüntette fel: „Magyarország 528, Budapest, 172, 

Szerbvajdaság 43, Bécs 22, Temesi Bánság 18, Szlavónia 11, Katonai végvidék, Morva, Gallicia, Szerbia, 

Ausztria, Tirol 2-2, Cseh, Szilesia, Moldova, Porosz, Hessen-Kassel, Afganistan 1–1.” 

Füred regionális arculata fokozatosan halványodott, ám a fürdő egészében soha nem hagyta el azt. A 

századelőre a városlakó kereskedők, iparvállalkozók, értelmiségiek, hivatalnokok, röviden: a polgárság, a 

középrétegek fürdőjévé lett, míg a döntően környékbeli birtokosok mind kisebb létszámban képviseltetik 

magukat. Ennek az erjedésnek a kezdete az 1860-as évek derekától tapintható ki. Ez több okra vezethető vissza. 

A füredi árakat csupán biztos anyagi háttérrel lehetett állni, a társadalom változásai, dacára a továbbra is 

nyűgként cipelt feudális eredetű kiváltságoknak, elsősorban a városlakók már említett, polgári rétegét emelték 

fel, kereslet és kínálat mindinkább e réteg esetében közelített egymáshoz. Újfent hangsúlyozni kell a mentális 

tényezőt is. A fürdő egyre inkább a polgárság igényeinek felelt meg. Nem kétséges, hogy ez tudatos törekvés 

eredménye is volt. 

Külön hangsúlyt helyeznénk ismét a polgári értelemben vett szabadidő összefüggésére a fürdőélettel. Petneky 

Áron fogalmazta meg ennek lényegét: „a fürdővendégek összetételének vizsgálata azt bizonyítja, hogy 

elsősorban azok tudtak nyáron üdülni, akik anyagilag többé-kevésbé függetlenek, illetve munkájuk nem köti 

őket bizonyos szezonhoz” (Petneki 1982: 150). 

Reményeink szerint fenti példáinkkal sikerült igazolni, hogy a balatonfüredi fürdő történetének részletesebb, az 

eredendően nem propagandisztikus célt szolgáló forrásokból mélyebben merítő kutatása nem csak a 

helytörténetírásra ró további feladatokat. 

A reformkor éveiből fennmaradt hat teljes fürdőlista országosan is egyedülálló forrást nyújt a múlt század első 

fele fürdőközönségének vizsgálatához. Részben ezek (az 1840. és 1841. évi) adatainak feldolgozása és a későbbi 

időszak fürdőlistáival való összevetése révén jutottunk arra a megállapításra, hogy Füred 1860-as évekbeli 

fejlődése további, részletesebb kutatásokat igényel. A reformkor és a dualizmus időszakában Füred az ország 

egyik leglátogatottabb fürdője, a múlt század első felében jobbára a dunántúli középbirtokos nemesség, majd a 

megerősödő polgári középosztály fürdőjeként a magyar művelődés- és társadalomtörténet érdeklődésére joggal 

tarthat számot. 

Ez az érdeklődés folyamatosnak mondható ugyan, ám sajnos a pontos ismeretek hiánya és a felszínes kutatás 

könnyen eredményezheti módosításra szoruló vagy cáfolható megállapítások térnyerését. Írásunkkal ezen 

kívántunk változtatni, annak reményében, hogy sikerült felhívni a figyelmet a „magyar tenger” történetének 

részletesebb és hitelesebb eredményeket felmutató kutatásra, váró fejezeteire. 

Magyarországon a fürdők nem csak és elinte főként nem gyógyintézetek voltak. Inkább a fürdő társasági élete 

vonzotta a látogatókat. Eötvös Károly némi iróniával irt a fürdők világáról.” Először is annyi alávaló betegségről 

sejtelme sem volt az embernek… mindenféle hisztériákról férfi és női idegbajokról még a tudós férfiak sem 

beszéltek, s aki igazán beteg volt az otthon maradt, herbateát ivott. A régi fürdőket csak a sánták, bénák 

csúzosak és köszvényesek keresték fel. Beteg asszony éppen nem ment fürdőbe, csak a meddő menyecskék 

mentek oda s azoknak mindig használt. És csak viruló hajadonok keresték föl vidám mamáikkal, kik az édes 

múlt emlékeit még egyszer átélték, újra átérezték. S a hajadonnak is használt. Aki a balatofüredi fürdőn 

badacsonyi és somlyai szüreten meg nem találta szíve mását: hiába ment az aztán a lorettói vagy az öreg 

máriacelli szüzanyához. Betegnek igenis kell a fürdő. Hasznos is. Különösen hasznos a levegőváltozás a házi 

gondok otthonhagyása s az új ismerkedés. 

A fürdőorvosok tevékenységéről Eötvös Károly még csípősebb nyelvvel szól: Van okos és jó orvos elég. Aki a 

tudománynak, emberszeretetnek és gyakorlati tapasztalatnak teljességét szerezte meg agya és szíve számára a 

test és lélek szenvevedéseinek enyhitésére. De az ilyen orvost nem a fürdőorvosok közt kell keresni. A fürdők 

állapota iránt 1849- után újra megnőtt az érdeklődés. A Pákh Albert szerkesztésében megjelenő Vasárnapi Újság 

gyakran adott teret fürdőinkkel foglalkozó írásoknak. A cenzúra 1854-ben sok mindent tilalmazott de a fürdőről 

szabad volt írni. Ahol fürdő van ott társasági élet, van és helye lett a magyar irodalomnak. 1855 julius3-án 

Schmeks (Tátra-Füred) címmel a fürdő elnevezéséről szóló cikk jelent meg a Schmeks szó köznépi használatú 

német szó azt jelenti, szagold, vagy kóstold. 1843-ban a fürdő magyar vendégei Tátra Füredre keresztelték a 

helyet. Apró tett kicsiny dologban való helytállás volt ez a cikk az önkény korában a magyarságért a magyar 

elnevezésért kiállni. Tátrafürednek 1839-től működött hidegvíz gyógyintézete melyet Posewitz Sámuel doktor 
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alapított. A cikkíró bízatja honfitársait a hazai fürdő látogatására, hiszen ahogy írta Grafenbergben s 

Friwalddauban a vendégek száma tavaly többre ment 700-nál s köztük 50 magyar volt. 

 

Önellenőrző kérdések a tananyaghoz: 

1. Fürdőfejlesztő és fenntartó szerepek a török kiűzése után. 

2. A fürdőhelyek közösségformáló szerepe. 

3. Jellemezze fürdőhelyeink típusait. (Állami kezdeményezés magánföldesúri bér beadott, gyógyhely közösségi, 

városi tulajdonú. Fürdőtelepülés)! 

4. Milyen szerepet töltöttek be fürdőhelyeink a nemzeti ébredés szolgálatában? 

5. Mutassa be egy fürdőszezon fontosabb eseményeit egy szabadon választott XIX. századi fürdőnkben 
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Dr. Chyzer Kornél térképe a magyarországi gyógyvizekről 
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11. fejezet - Fürdőfejlesztési 
problémák és elképzelések 

A 11. témakör célja: Értse meg melyek a dualizmuskor világának fejlesztési elképzelései a fürdőkultúrában 

Illem és gondolkodás a boldog békeidőkben 

Fejlesztés, infrastruktúra és radikalizmus fogalmai a századfordulón 

A hallgató: 

• értelmezze a dualizmus korának berendelkezését, 

• értse meg a századfordulón változásainak jelentőségét, 

• ismerje meg a fejlesztési elképzeléseket 

• ismerje fel a fürdőkultúra fejlődésének hatását hazánk gazdasági fejlődésére. 

Ennek a tanulási egység tananyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• Milyen körülmények között valósult meg a polgári átalakulás? 

• megérteni hogy milyen lehetőségei voltak a fürdő és turizmus fejlesztésének a századfordulón 

• értse meg az irodalom és fürdővilág kapcsolatainak fontosságát 

• értse meg a fürdőfejlesztés irányait és sikereinek okát 

Az infrastruktúra fejlődése a XIX. század második felében 

Parád 

Parád a Grassalkovich család birtoka volt de zálogjogon Ullman Moric és Kaán Samu birtokolták ők üzleti 

lehetőséget, láttak a gyógyvízben és építetek egy 22 szobás épületet, ivócsrnokot tágas étterem biliárd szalon 

bálterem tágas kádak várták a vendégeket. A környéket parkosították, és 1828-tol fürdőorvost alkalmaztak. Ezt 

az állást először Prunyi Mihály doktor töltötte be . Prunyi 1833-ban közreadta a Parádi gyógyászati 

lehetőségeket, bemutató munkáját. Prunyi Heves-megye megbecsült személyiségévé vált 1837-ben tiszteletbeli 

táblabíróként szerepel a megyei tisztikar névsorában. A titulusa orvos seborvos rendes uradalmi orvos és 

tiszteletbeli megyei főorvos volt. Miután Prunyi a nemesi összeírásokban nem szerepelt honoráciorként 

rendelkezett megyei választójoggal. A megyék a reformkorban nem nemesi származású értelmiségieket 

valamilyen szellemi teljesítményükért jutalmaztak tiszteletbeli táblabírói címmel. Gömör –megye például Petőfi 

Sándort tisztelte meg ezzel a kitüntető címmel a János Vitézért. 1827től 1881 ig két fürdőtelep volt egymástól 6 

kilométerre. A következő fürdőorvos Parádon Dr Erdei Pál volt, aki 1853-ban elkészítette a Parádi Gyógyvizek 

című munkáját. Párád már a kedvelt gyógy és nyaralóhelyek közt szerepel az 1853-ban kiadott Fürdői 

Zsebkönyvben. Ebben az időben a fürdő a Károlyi grófi család tulajdonába került. Az építkezése újult erővel 

folytak szálláshelyek és egy timsós tó készült. 1873-ban, az Ybl 1893-ban az Erzsébet Szálloda készült el Ybl 

Miklós tervei alapján. Párádon közben foly a savanyúvíz, azaz a csevice palackozása. Fényes Elek szerint a XIX 

század közepén már évenként 100000 hengeres palackot töltenek meg. Parád a jól működő magánbirtokon 

létesült és gazdaságosan működő gyógyfürdő típusára példa. A fürdőlétesítményben a timsós vizet csővezetéken 

juttatták el a fürdőházba gép segedelmével készített gőz segítségével fölmelegítík. s kádakban fűrdőnek 

használnak. A gőzkazánnal a gőz és orosz fürdő van kapcsolatban. Egy máig folyamatosan működő 

gyógyfürdőlétesitmény folytonos technikai megujjúlásának lépéseit követhetjük a sajtó híradásaiból és a Parádi 

fürdőorvosok írásaiból. 

1858 július 18-án jelentette meg nyílt levelét Dr Kun Tamás Br Kemény Gáborhoz a Gömör megyei Ajnácskő 

fürdőnél szükséges változtatásokról. 

A tuljdonos báró Kemény Gábor számára a fürdő kincsbányává válhatik hogy ez megtörténjék ahhoz írta össze 

a teedőket: 
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Ajnácskő 

A természet három országából olly dúsan van megáldva édes hazánk különféle termékekkel, miszerint merész 

állítás nem leend, ha azt mondjuk, hogy nincs ország, melly vele különféleség tekintetében mérkőzhetnék. 

A természet-adta termékekből különösen megragadó figyelmet érdemelnek honunk ásványvizei s fürdőforrásai. 

Olly számmal és minőségben vannak ezek, hogy ha a természet nyert adományait az emberiség jólétére 

elkészítő művészet megtenné azt, mit tennie kell; a külföld mindennemű ásványvizeit nélkülözhetnők. 

Vannak elsőrendű s jelenleg már jó hírben álló vastartalmú vizeink, minők: a szilácsi, Balaton–füredi, ranki, 

bártfai, suliguli, szulini s a kevésbé ismeretes ajnácskői stb. Vannak nevezetes kéntartalmú vizeink, minők: a 

budai, parádi, az igen kevéssé ismeretes kácsi, kékedi, csernyelyi stb. Vannak különös olvasztó s oszlató erővel 

bíró több nemű sótartalmú vizeink, minők: a pöstényi, szobránczi, tepliczi, szalatnyai, lublói, harkányi, 

erdőbényei stb. Sőt van egyetlen ismeretes ibolót tartalmazó vizünk is, a czigelkai, melly már gyógyvízként 

árultatik is. Ezeken kívül vannak még ásványvizeink olly számmal és minőségben, hogy elsorolni is sok volna, 

de a mellyek többnyire műveletlen és ismeretlen állapotban hevernek. Hogy mindezek a szenvedő emberiség 

állapotának részint enyhítésére, részint gyógyítására alkalmatosakká válhassanak, ahhoz országos pénzerő 

kívántatnék. 

Az eddigelé ismeretes ásványvizeink közt egynehány már jó hírnevet vívott ki magának a körüle célszerüen 

rendezett fürdőintézettel egyetemben. És az illyeknek tulajdonosai bizonyosan megkapják a befektetett tőkének 

tizszeres kamatját, az öntudat azon legédesebb jutalmazásán kivül, hogy a szenvedő emberiség javára a kétes 

jövő reményében áldoztak. 

Egy olly vastartalmu ásványviz létezik Gömörmegye déli szélén épen egy bükkerdő tövében, Nógrádmegyétől 

ez választván el, – mellynek jelen állása még mitsem jelentő, ámde jövő várakozik reá, nagy és fényes, minővel 

már Balaton-Füred és Szliács dicsekedhetik, ha tulajdonosa igénybe véve a művészet szabályait, a természetadta 

nyersanyagot élvezhetővé idomittatja. Ez ásványviz az ajnácskői, báró Kemény Gábor tulajdona, melly neki 

egykor kincsbányává válhatik, ha komolyan felfogva az illy ásványviz és fürdőintézet körül teendők sorozatát, a 

legszükségesebb kül- és belrendezést égető szükségnek tekintendi; a nemesités, szépités – izlés és kényelemnek, 

pedig évenkint szentelend bizonyos tőkesommát, melly idővel dusan fog kamatozni. 

Az ajnácskői ásványviz kitünően vastartalmu, s bármelly hasonnemü vizünkkel is versenyezhet. Szénsavas 

vaséleg, szénsavas szikéleg és szabad szénsav bőven benne a főfő alkatrészek stb. – Kellemes italul szolgál 

magában és borral is; és messze vidékre is szállitható erős, suliguli-féle hengerüvegekben. Az ivóforráson kivül 

van még két fürdőviz-kutja; egyik erősebb, másik gyöngébb és mindkettő olly bő vastartalmu, hogy iszapot 

hagy maga után a bőrön. Ezeken kivül van még egy kisded forrása, melly a nép száján szemforrás nevet visel. 

Tudakozódván ez elnevezés után, azon eredményhez jutottam, hogy azt szemfájós egyének kitünő sikerrel 

használják. Mindenik forrás az idei roppant nagy szárazság daczára is bőven ellátva vizzel. 

Az ajnácskői ásványvíz hatása vastartalmánál fogva izgatva erősítő, a benne létező olvasztó sók jótékony 

vegyülete által ollyaténkép módositva, miszerint azt akár a vér vegyületén, akár az életszerves nedvek vesztésén, 

akár a test és lélek kimerültségén alapuló gyöngeségi betegségekben, kitünő sikerrel használhatják férfiak és 

nők. 

Mi az ajnácskői fürdő éghajlatát és légmérsékét illeti: ez minden tekintetben egészségesnek mondható. Maga a 

fürdő egy déloldali bükkerdő alatt kelettől nyugat felé elnyúló rónán feküvén, az északi zordon szelektől az 

északi oldalon magasan emelkedő szőlőhegy és északnyugatfelé elterülő erdőség, meg az ajnácskői 

váromladékot tartó kapuidomu hegy által védett; égy így kelet meg nyugatfelé levén a völgynek nyiladéka, a 

változékony viharos időjárástól a tájék meglehetősen óva van, mi fürdőintézetre nézve nem kis előny. – Illy 

gazdagon áldván meg az ajnácskői fürdőt a természet, csupán és egyedül tulajdonosától függ, hogy a rövid idő 

alatt honunk első rangu fürdőintézetei sorába emelkedjék. 

Hogy ez biztosan és minélhamarább megtörténhessék, következő teendőkre volna szükség. 

Először: A források vize vegyileg megvizsgálandó, még pedig mind mennyiségileg, mind minőségileg, hogy 

világosan kitünjék az alkatrészek egymáshozi aránya s viszonya, s ezeknek nyomán meghatározni lehessen, 

minő betegségekben és az egyéniséghez alkalmazva milly mértékben használható az ivóviz; mellyik fürdővíz 

alkalmas egyik vagy másik betegnek és a kor ez vagy amaz időszakában. Illy biztos útmutató nélkül csak 

tapogatózva, néha haszonnal, néha önmagoknak kártevőleg használhatják azt a betegek, mi a fürdőintézet 

hírnevének megalapítására lényeges befolyással van. Az ajnácskői ásványviz, tudtommal, még eddigelé 
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vegytanilag nincs megvizsgálva, tehát ennek tudományosan kimerítő vegybontása egy nevezetes vegytanárra 

lenne bízandó, kinek neve s tekintélye kezeskedvén a vizsgálat minden kétséget kizáró hitelességéről, az adatok 

vagy újságlapokban közöltetnének országszerte, vagy pedig külön röpirat alakban kidolgozva tétetnének közzé. 

Másodszor: Elkerületlen szükséges, hogy a fürdőintézetnek orvosa legyen. Orvos nélkül még egészséges 

emberek sem használhatnak fürdőt czélszerüen, annyival inkább azok, kik gyógyczélból látogatnak meg 

valamelly fürdőt. Mindenki átláthatja, miszerint az ásványviz vegybontása után az alkatrészek minő- s 

mennyisége s ezeknek egymáshozi arányához képest csak orvos határozhatja meg, hogy mellyik beteg, milly 

mértékben ihatja a gyógyvizet, és milly módositással használhatja a fürdőt. Úgy szintén azt is csak orvos 

határohatja meg, hogy a betegek részére a vízivás mellett milly étrendszer szükséges, ha üdvös eredménnyel 

akarnak távozni a fürdőből. E részben még semmi intézkedés sem történt az ajnácskői fürdőben, az intézet 

hitelének igen nagy kárára. Ez okból történik aztán, hogy a beteg, – egy vagy két hét alatt nem használván neki a 

fürdő, – kétségbeesetten hagyja el azon helyet, melly részére orvosi tanácsadás mellett valóságos gyógyhely 

lehetett volna. – 

Addig is, míg rendes orvost nyerhetne ez intézet, elkerületlen szükségét látnám, – sőt az orvosi rendőrség körébe 

tartozónak hiszem és tudom, hogy fürdőintézetnek orvos nélkül nem szabadván lenni, a közel Rimaszombatból 

hetenkint legalább kétszer meglátogathatná egy orvos a fürdői vendégeket. 

Harmadszor: Minden fürdőintézetnél első rendű szükség a jó s illendő élelmezés. E nélkül a leghathatósb 

gyógy- és fürdővíz sem teheti meg kellő hatását, sőt a reménylett cél helyett ellenkező éretik el, ha jó 

egészséges, a gyógyvíz természete és a fürdői vendégek kórállapotához alkalmazott ételek helyett, olyakat kell 

élvezni szükségből, mellyek kártékony befolyással vannak a gyógyvíz működésére s a betegek felüdülésére. E 

szempontból is főkelléke minden fürdőintézet fennállhatásának, még sokkal inkább virágzásának, hogy az 

élelmezés fölött is orvos őrködjék. E tekintetben is nagy hiányt tapasztalhatni az ajnácskői fürdőben, elannyira, 

hogy az ottani haszonbérlő nem értve saját hasznát és előmenetelét, a vendégeket nem látja úgy el, mint kellene. 

Negyedszer. A kényelemhez tartozó kellékekből vajmi sok lakszobák fölszerelve illő bútorzattal, sétautak; a 

fürdőházak és lakszobák közti térnek lombos fákkali beültetése stb. Mind ezek oly kellékek, mellyek a gyógyvíz 

jótékony hatásának előmozdítására lényeges befolyást gyakorolnak. A természet adott Ajnácskőnek szép bükkös 

erdőt; ehhez két oldalt vezetőleg kevésbe kerülő árnyas sétautat, és bent az erdőben könnyüszerüleg több járdát 

lehetne alakitani, mert az a fürdőintézetek czélja s rendeltetése ellen van, hogy a betegek mindig szobában 

üljenek és a nembeteg vendégek agyon, unják magokat. 

Ötödször: Az ajnácskői fürdőnél nagy hiány, és minden orvosi rendőrség elleni az is, hogy az ivókut nem levén 

illedelmesen fölszerelve és elkorlátolva, abból minden napszámos kénye s kedve szerint meritget magahozta 

piszkos korsójával, és nem levén kellőleg felrovátkolva a kút, ebbe mindenféle tisztátalan elem befolyik, a 

vendégeknek nem csekély undort okozva. E fölséges, Istenadta viz azért van ugyan, hogy még a legszegényebb 

is használhassa, ámde kellő renddel és csinnal. Szükséges tehát a kellő rend fentarthatása végett a kút mellett 

folyvást őrnek lenni, ki a vizet merengeti, s osztogatja mindenkinek. – a tulajdonos báró ur helybeli tiszttartója, 

Simonfy Péter ur, ki a fürdőintézet és szenvedő emberiség érdekében tett figyelmeztetéseimet szives készséggel 

fogadta, meg is igérte, hogy e kézzelfogható szükségen egy pár nap alatt segitend. 

Az ajnácskői fürdőt én hatásából már nehány év óta ismervén, e hóban csupán ennek megszemlélése végett oda 

utaztam. A helyiség ásványvizével engemet valóban meglepett, és teljes meggyőződésem az, hogy e fürdőnek 

nagy jövendője van már magában is, és ha még idővel savó- és szőlőgyógymód köttetik vele össze, mire vidéke 

igen alkalmas, akkor junius hótól október közepeig vendégekre bízvást számíthat. 

Hogy pedig mind ez minélhamarább megtörténhessék, különösen Gömör, Borsod, Heves, Nógrád, Szabolcs 

megyék, – tőlök messze esvén Balaton-Füred és Szliács, – forrón ohajthatják; én pedig a szenvedő emberiség 

érdekében kérve kérem föl a tulajdonos báró urat, hogy kövessen el mindent olly karba helyezni az ajnácskői 

fürdőt, hogy minél hamarább legyen alkalma arról meggyőződni, miszerint az ajnácskői fürdőben saját részére 

nagy kincset, a szenvedő emberiség érdekében pedig elsőrendü gyógyvizet bir.* Dr Kun Tamás 1843-ban nyerte 

el orvosi képesitését Pesten korábban Sárospatakon teologiát tanult. 1848-ban a Miskolcon berendezett korház 

igazgatója 1849-ben a minisztérium egészségügyi osztályában titkárrá nevezték ki. 1858-ban Tiszalökön orvos 

majd Szentmihályon mint Dessewfy Emil grof uradalmi orvosa dolgozott 1861-től Borsod Megye főorvosa 

1872-től törvényszéki orvos. Szakiroként az Orvosi Hetilap az Athéneum és a Vasárnapi Ujságban csillogtatta 

meg rendkívüli müveltségét. Irányadónak kell tekintenünk 1859 julius 3-án megjelent írását. 

Millyennek kell lenni egy jó fürdő-intézetnek? 
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A fürdőszak beállott; a gyógyulni, szórakozni, üdülni vágyó emberiség seregesen indul a kül- és belföld 

fürdőintézeteibe. A dolog költségbe s időbe kerül; s vajjon megfelel-e mindig a várakozásnak az eredmény? 

Vajon nem sokszor magukban az intézetek hiányosságában keresendő-e az ok, miért hogy olly csekély sikerét 

látjuk pénz- és időbeli kiadásainknak, különösen hazánkban, melly bár dúsan meg van áldva üditő forrásokkal és 

gyógyvizekkel, de ezek környéke s a szenvedő emberiség érdekében történt fürdői intézkedések még igen 

nagymértékben magukon hordják az elhanyagoltság, a tétlen egyszerüség bélyegét? 

Nem cselekszünk talán felesleges dolgot, midőn ezuttal röviden megemlitjük azon természeti adományokat és 

emberi intézményeket, mellyek valamelly fürdőintézet egészségi szempontból megkívántató kellékeinek 

kiegészítéséhez tartoznak. 

A természeti adományokhoz tartoznak: 

Először: az intézet helyiségétől kellemes, gyönyörködtető kilátás, mi a lelket emelve, a kedélyre viditólag hat, és 

így bár egyelőre csekélységnek látszik is, az egészségre üdítő befolyással van. Legyen például (ha lehete) a 

csupán untató rónás helyen kívül, a néző előtt, hirtelen magasra emelkedő hegy, de nem egy vonalban húzódó, 

hanem különféle idomzatban és alakban feltűnő, néhol bájoló regényes, majd ősszikláju vadregényes; különféle 

ábráju facsoportozatokat előtüntető, szóval, a szemnek, a léleknek változatossággal kinálkozó. 

Második helyen áll az intézet helyiségének természeti fekvése. – E tekintetben minden fürdőintézetre állandóan 

alkalmazható szabályt nem lehetvén fölállitani; átalában véve legszerencsésebb fürdőintézet az, melly keleti 

oldalon, dús lombozatú erdővel ellátott hegy tövében, kissé emelkedett helyen feküvén, átellenben északi 

oldalról, hegyektől mindenütt védve van, és ezek az innen tósuló szélnek járását felfogván, a zordonabb és 

gyakran történő időváltozást mérséklik, de azért nem valami keskeny völgybe levén szorítva, kelet és nyugat 

felé meglehetős szabad járása van a lég mozgásának. 

Harmadik helyen áll a fürdőintézet imént leirt fekvésének minőségéből önként folyó, egészséges, tiszta lég. 

Hogy ez épen olly szükséges az intézetben mulatságból időzők egészségének fenntartására, mint különösen a 

betegségek elháritása végett mulatok részére, minden kétségen tul van. 

Negyedik helyen áll az egészséges jó kútvíz, mint mindennapi szükséglet az állati test fenntartására. 

Ötödik helyen áll, bár gyógyczélból első helyen kellett volna megemlítenem, – a gyógyvíz, inni s fürdeni való 

külön forrásaival. Külön inni való gyógyforrás azért szükséges, mert e nélkül minden fürdő-intézet csak félig 

meddig felelhet meg föladatának; szóval: csak az lehet valódi fürdő-intézet, hol czélszerü innivaló gyógyvíz 

létezik. 

Hatodik helyen megemlítendő az intézet közelében szintén szükséges, bár kisded folyóvíz, melly arra jó, hogy a 

különféle hulladékok, és fürdői mosadékoknak kivezető csatornául szolgál, mik az intézet környékén nem 

gyülhetvén össze, a földrétegei közzé nem szivároghatnak vissza s következésképen veszélyes párázatukkal a 

légkört, nem fertőzik meg. 

Hetedik helyen megemlíteni nem fölösleges még az intézet környékének földminőségét: vagyis, hogy vegyülete 

a növények eledelül élvezhető fajainak termelésére alkalmas legyen; és különféle mérges dudvák s füvek 

helyett, kellemes illatárt eregető fűszeres növényekkel kedveskedhessék a vendégek, lát- és szag-érzékeinek. 

Az emberi szorgalom által előállítható kellékekhez tartoznak: 

Először: A czélszerüen épített és rendezett lak és fürdőszobák. Ezeknek épitésénél főgond arra fordítandó, hogy 

ollyaténképen legyenek elhelyezve, miszerint északi oldalon esvén, délkeletnek feküdjenek; elegendő magasak, 

tágasak, szárazak és léghuzamtól mentve, ablakai, pedig elegendő nagyságúak és rostéllyal ellátva legyenek. 

Elkerületlen kellék a lak és fürdői szobáknál az is, hogy az egész épület széles folyosóval legyen ellátva, ez 

szolgálván nedves, esős időben a vendégeknek sétahelyül. A szobák rendezésénél, pedig figyelmet érdemel, 

hogy egyes, kettes szobák is legyenek, és minden szoba tisztességesen, nyoszolya, díván, asztal, egy pár szék és 

ruhatárral bútorozva. Más egyebek fényűzési cikkek levén, ha az intézet anyagi állapota önként nem engedi, 

nem követelhetők. Ide tartozik szintén az árnyékszékeknek olly helyre alkalmazása, hol a vendégeknek 

botrányul nem szolgálnak, sem a belőlük terjengő bűz a lakszobák légkörét nem fertőzi meg. A fürdői épület 

szintén az imént említett fekvésű legyen. Szobái a legszükségesebb bútorokkal, minők: asztal, szék, ruha-

akasztoló, gyékény a kádak elé, s ha lehetséges pamlag; továbbá a fürdői szolga szobájába vezető csengetyü, 

zsinórral; ablakai, pedig redőnynyel vagy függőnyökkel és rostélylyal szereltessenek föl. A fürdő-kádakból 

kifolyó viz, kis csatornákon, és ha lehetséges a föld alatt az árnyékszéken keresztül, – a fürdőviz kutjától távol 

ásott gödörbe, vagy a közel lévő folyóviz medrébe vezettessék, hogy a fürdői épület közelében a föld rétegei, 
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közé ne szivároghasson, és ártalmas kigőzölgésnek gyülhelye ne legyen. Különösen figyelmet igényel a lak és 

fürdőszobáknak olly összekötetésbe hozatala, hogy nedves időben is száraz fedél alatt mehessenek a vendégek 

fürdeni. 

Másodszor: az élelmezés ugy rendezendő, hogy mind a mulató vendégek, mind a betegek kaphassanak 

naponkint az orvos, megszabta étrend szerinti ételneműeket. 

Harmadszor: gondoskodni kell a fürdőintézeti betegek és vendégek ártatlan mulatságáról, szórakozásáról; e 

végre rendezett társalgási teremről, alkalmas sétahelyeknek az erdő különféle részein lehető alakításáról, és 

ezeken kívül virágos kerteknek cserjékkel, facsoportokkal beültetése által képezett járda és ülőhelyekről. 

Ezeknek teljesítését a legegyszerűbb fürdőintézettől is megkívánhatja az orvosi rendőrség, mert a betegek 

egészségi javulásának elvitázhatlan tényezői. Más szintén mulatságra szolgáló, de inkább fényűzési cikkek, 

minők: a tekeasztal, hinták, csónakázás kedvéért alakított tavak; szenvedőlege mozgás végett kigondolt 

különféle játék és mulatozási műszerek, nem a mindennapi szükségletek közé tartozván, a fürdőintézet becsét 

növelik ugyan, de jogosan és orvosrendőri úton nem követelhetők. 

Ezek röviden mindazon természetadományi művészeti kellékek, mellyeket az orvosi rendőrség egy nem 

fényüzési, hanem gyógyczélok elérése végett alapitott fürdő-intézettől megkívánhat egészségi tekintetben. 

A fürdők rendtartásának fontosabb elemeit a jogalkotók csak 1867 után szabályozták. A helytartótanács 1863-

ban osztályokba sorolta a szűkebben vett Magyarország fürdőit illetve az első osztályú helyeken kötelezővé tette 

fürdőbiztosok alkalmazását. 1866-ban a Helytartótanács Kormányszéki alapelvek című rendelkezésében előírta 

állandó fürdőorvosok alkalmazását és egységes fürdői szabályzat kidolgozásáról illetve egész idényben működő 

állandó helyi fürdőbizottság létrehozásáról rendelkeztek. Az általános gyakorlat az volt, hogy a Fürdőigazgató 

és Fürdőbiztos voltak az irányítást végző személyek. A fürdőigazgató volt a működés irányítója és felügyelője. 

Nagyobb helyeken a tulajdonos fizetett alkalmazottja, kisebb helyeken lehetett maga a tulajdonos vagy bérlő, 

sőt orvos is egyszemélyben. Megérkezése után a vendég mindig felkereste a fürdőigazgatóságot. Még akkor is, 

ha előzőleg már levélben elintézett mindent. Hiszen 24 órán belül ki kellett tölteni a bejelentkezési lapot. Ezzel 

nem csak a polgári közigazgatás elvárásainak tettek eleget de minden adatot megszereztek az újságformában 

megjelenő vendégnévsor (kurlista) összeállításához. A közreadott vendégnévsor évről évre vonzotta az új 

látogatókat, hiszen sokan voltak kíváncsiak a korszak hírességeire. A közismert személyiségeknek időnkét, 

mentességet adtak a kurtaxa megfizetése alól, hiszen jelenlétükkel reklámhordozok is voltak. Arany János 1875-

töl részesült Karlsbadban ilyen figyelmességben, a megtakarított pénzt természetesen jótékonysági célra 

ajánlotta fel. A feudális gondolkodásu világhoz még közeli XIX században még nem volt általánosan elfogadott 

a természet javainak élvezetéért pénzt kérni. Ilyen volt a szép környezet a tiszta levegő a gyógyvíz ivás stb. A 

kurtaxáért a vendégek a források vizét élvezhették a sétányok padjait, használhatták s a zenét külön díj nélkül 

halgathatta részt, vehetett a Kurhaus nagytermében rendezett bálokon, használhatta a társalgóhelységek 

zongoráit írta az 1882-es Gleichenbergi ismertető. Másutt a könyvtár és a tekeasztal használatát is magában 

foglalta a kurtaxa. Az 1876-os közegészségügyi törvény már, mint meglévőről rendelkezett és megengedte 

beszedését, de kötelezővé nem tette, tulajdonképpen egyfajta helyi adónak kezdett számítani. A XIX század 

végén az egész monarchiában elterjedt volt. Ritka kivételnek számított a kolozsi és tordai sósfürdő, ahol a 

kurtaxát nem vezették be. A gyógy és zenedíjak beszedésének változatos rendszere alakult ki. A dijat többnyire 

a társadalmi hierarchiában elfoglalthelyzet szerint állapították meg. Badenban két fizető osztály volt, míg 

Karlsbadban és Marienbadban négy, de Abbáziában és Bad Gleichenbergben nem tetek külömbségeket. A 

díjmegalapítás figyelembe vette a meglévő társadalmi különbségeket ugyanakkor, törekedtek egyfajta szociális 

igazságosságra is. Vihnyén 1895-ben az az I díjcsoportba a főnemeseket, főpapságot, nagybirtokosokat, 

bankárokat, nagyiparosokat és a közös hadsereg illetve a honvédség tisztjeit sorolták az első öt fizetési 

csoportban. Ebben a kategóriában heti hat forint gyógy- és öt forint zenedíjat fizettek. 

A II díjosztályt a földbirtokosok, okleveles egyének lelkészek tanárok és köztisztviselők alkották a megyei és 

magántisztviselőkkel, együtt ide sorolták az alacsonyabb (VII-VIII) fizetésű, kategóriájú katonatiszteket. 4+ 3 

forintot fizettek 

III osztály a kevésbé vagyonosnak mondott réteg, kisbirtokos néptanító, segédlelkész és az alacsony fizetési 

kategóriákba tartozó köztisztviselők. 2+1 forintot fizettek 

A IV osztályt a 12 évnél idősebb de nem önjogú fürdőlátogató, aki családja kíséretében jelent meg, valamint a 

családfővel érkező hitvese nevelők nevelőnők társalkodónők a családfő megélhetési osztály díjtételének felét 

fizetik. 

Az V osztályba sorolt tanoncok segédek és cselédek 2 forintot fizettek összesen 
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A VI osztályba soroltak minden 12 évesnél fiatalabb családtagot, a közös hadsereg és a honvédség altisztjei, 

valamint a vagyontalan betegek, akik a fürdőbiztos előtt szegénységüket okmányilag igazolják. Semmit sem 

fizettek. 

A besorolásokat minden fürdőhelyen a fürdőigazgató végezte. Ehhez a munkához az 1893évi VI törvénycikket 

illetve ennek 1911 –ben javított változatát tudta felhasználni. Ezek a jogszabályok a köztisztviselők fizetési 

osztályait szabályozták. 

A fürdőjegy eladást kizárólag a fürdőigazgatóság végezte. Előfordult hogy a helybelieknek olcsóbban adták a 

szolgáltatásokat, például ha a fürdő, mint Bártfánfürdőn Bártfa város tulajdonában volt a helybeliek 

délutánonként kaptak kedvezményt, míg a törzsvendégeket délelőtt illette kedvezmény. A díjtételeket és a fürdői 

szabályrendeleteket a nagy csehországi fürdőhelyeken 1859-ben fogadták el. Magyarországon is megjelenik már 

ekkor az igény a szabályozásra, mint dr Kun Tamás írásaiból is kiderült de csak az alkotmányos viszonyok 

helyreállítása után születik meg a szabályozás. Vihnyén 1895-ben előírják a fürdőt igénybe vevők számára 

illedelmes fürdőruha viselését. Tiltották a fecskendezést, bukdácsolást, buktatást, köpködést, úszást és a közös 

medencében a szappannal történő mosakodást. A XIX század végén az úszás ismerete nem volt túlságosan 

elterjedt ezért is tartja szükségesnek a Császárfürdő igazgatósága annak közlését, hogy a tragikus módón 

vizbefult Gazda Károly úszómester görcsöt kapott és ezért következett be a tragédia. Balatonfüreden az1875. évi 

szabályozás értelmében tilos volt a tóba kutyát vinni a strandon ruhát mosni és a női fürdők felé úszni. A 

fürdőhelyek vendégkönyvei is tanulságosak Balatonfüreden például Deák Ferenc és Wesselényi Miklós 

kifogásolták 1836-ban, hogy fürdőház melletti bazársoron csak ablakon átárusítanak és a vásárló, így nem 

válogathat. Nagy Ignác író és Horváth István történész a fagylaltos bódé alkalmasabb helyre telepítését 

indiványozták. A napi élet apró problémái és a köszönetnyilvánítások töltik meg a vendégkönyveket melyekben 

a hátasló bérlés nehézségeitől a szórakoztató rendezvények hiányától kezdve sok mindenről, olvashatunk. 

A jogszabályok által kötelezővé tett fürdőorvosi állások eleinte nem rendelkeztek túl nagy megbecsültséggel, 

hiszen rájuk vetült elődeik a folyton köpölyöző borbélyoknak a rossz megítélése. Elsőként 1863-ban Pete 

Zsigmond a pesti egyetemen végzett balneológiai tárgyú habilitáciot. Bene Ferenc doktor a budai Császárfürdő 

igazgatója volt. 1863-tól a pesti medikusok magántanári előadásokon már felkészülhettek a fürdőorvosi pályára. 

A század végén az 1871-ben alapított kolozsvári egyetemen is hirdettek balneológiai kurzust. A XIX század 

nagyobb részében még a fürdőhelyeken a borbélyok praktizáltak vagy csupán mesterlevéllel rendelkező 

fürdőmesterek sebészek seborvosok működése teljesen elfogadott volt a fürdőkben. Az érvágás és a köpölyözés 

nagyon gyakori eljárás volt. A kórszak irodalmában is vegyes képet festenek az első fürdőorvosokról Eötvös 

Károly nem túl hízelgő véleményét, már megismerhettük Utazás a Balaton körül című művéből. Mikszáth 

Kálmán Két választás Magyarországon című regényében a fürdőorvosnál a betegnek a nyelvét kell csupán 

megmutatnia és mást, igazán nem kell tudni. Ekkor nagyon reménytelennek tűnt Bene Ferencnek vagy Pete 

Zsigmondnak az a törekvése, hogy a fürdőorvoslást magasabb társadalmi elismeréshez juttassák. Tisza Kálmán 

kinevezette a fürdők országos kormánybiztosát, Oláh Gyulát, aki korábban Jászladány orvosa majd parlamenti 

képviselő volt. Eötvös Károlytól lehet tudni, hogy egy szerencsétlen tréfának induló malőr akasztotta meg a 

karrierjét. Egyszer Oláh Gyula hogy megfricskázza a veszprémi püspököt, aki sohasem utazott azonos vasúti 

kocsiban, a szolgálatában álló kísérőkkel, utastársakról gondoskodott a részére. Ötdrótos tótnak váltott első 

osztályú jegyet és a zsír és hagymaszagtól átitatott atyafiak a püspök szakaszában foglaltak helyet. A veszprémi 

püspök egy megállót utazott velük de nem vette tréfára a dolgot így a vidám természetű orvos minden 

tisztviselői statusát, elvesztette. Ekkor találták ki neki az országos fürdői kormánybiztosságot, ahol Eötvös 

Károlyt idézve dolga semmi hatásköre és pénze semmi. Oláh Gyula egyébként az Orvosi Hetilap 

szerkesztőjeként és szakíróként orvostörténetünk jeles alakjává vált. 

A gyógyvizek típusait a XIX század tudománya a következőképpen osztályozta: 1 Egyszerű égvényes (alkáli) 

ásványvizek 2Egyszerü savanyúvizek 3Égvényes –Konyhasós ásványvizek 4 Keserűvizek 6 Egyszerű 

konyhasós vizek 7Erős konyhasós vizek 8 Jódos és brómos vizek 9 Földes és meszes ásványvizek 10 Vasas 

ásványvizek 11 Vasgálicos vizek 12 Kénes vizek 13 Egyszerű hévizek 14 Láp és iszapfürdők 15 Tengeri 

fürdők.(Benczur 1938 21o) 

A fürdőszezon a hely földrajzi fekvésétől függően június közepén vagy július elején kezdődött. A fürdőhely 

megközelíthetősége is nagymértékben befolyásolta a szezon alakulását. A Balaton Abbázia és a felvidék fürdői 

mellett Erdély bórvizes vidékei vonzották a közönséget. Az 1882-es fürdőszezon irodalmi értékű leírását 

készítette el Moldován Gergely, aki a Kolzsvári Egyetem tanára volt és a román nyelvű irdalom tanításával és 

kutatásával foglalkozott. Királyi tanácsosi címet nyert és részt vett a Rudolf trónörökös irányította Osztrák-

Magyar Monarchia Írásban és Képekben című nagyformátumú mű munkálataiban. A Bórszéki fürdő 

történetével és gazdasági hasznával több kiváló munka foglalkozott a XIX század második felében. Moldován 

könyvét nem csupán irodalmi kvalitásai, hanem a témaválasztása is elsőrangú forrásunkká teszik. Részletesen irt 
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az utazásról, ami a vasút kiépítése előtt gyorskocsikon történt. Útközben akár Eötvös Károly mindenféle 

történetmesélő emberrel találkozott. 

Érkezés után első útja a fürdő-biztosi hivatalba vezetett. Az iroda nem egy iszonytató német büró, hanem 

képzelj el egy jó táblabiroi alakot, aki felveszi a hivatalos adatokat és aztán jóizüt eldiskurál veled. Jó megtudni 

milyen vendégek vannak és honnan. Egy füst alatt betért Fehér Dávid fürdőorvoshoz is hogy meg ne sértődjék. 

Ennyi hivatalos teendő elegendő is hat-hétre. Kezdetét vette a nyaralás. Tudositonk Moldován reggelenként hat 

órakor kelt és elindult a Kossuth kúthoz, ahol a kútleányok vizet merítettek a vendégeknek és azt ivópoharaikból 

szorgalmasan kitták Naponként négy-öt alkalommal járultak a kúthoz. A reggeli után vagy fürdő vagy, 

kirándulás következett. A Lobogó névre hallgató fürdő nők és férfiak részére is rendelkezett vízmedencével. 

Egy-két perc a forró vízben majd a másik hideg medence vize gyors felüdülést okoz. A sétányokon és a padok 

környékén gyülekezett délután a vendégsereg. Mindennap zenével szórakoztatták a nyaralókat. Másnaponként 

tombolát rendeztek. Bál minden héten volt egy de ünnepi alkalmakkor külön bált tartottak. A fürdő 

törzsvendégei Mulató Clubbot hoztak létre ők, rendezték a Szent Isvánnapi bált és ünnepséget. A fürdőhely 

rendelkezett könyvtárral, zongora teremmel, ahol a vendégek muzsikáltak. A fürdőbiztosság járatta a fontosabb 

Budapesti Kolozsvári Berlini és Bukaresti lapokat. A teke asztalnak nevetett játék tulajdonképpen a biliárd, ez is 

nagyon kedvelt volt. A kirándulások gyalogosan illetve lovaskocsival feltárták a környék szépségeit. A szezon 

díszvendége 1882-ben Blaha Lujza volt, aki aztán szorgalmasan resztvett a kirándulásokon és a társas 

összejöveteleken. A medve és jégbarlang a közeli Moldva voltak a kirándulások célállomásai. A vendégek zöme 

belföldi volt. A legtöbben 122 fő Marosvásárhelyröl érkezett Gyergyószentmiklósról 76an Budapestről 26an 

vendégeskedtek ebben a szezonban Bórszéken. A közel 700 vendégből 58 vendég érkezett a szomszédos 

Romániából, 4en Bécsből érkeztek. A Romániából érkezettek viszonylag magas számára magyarázat a földrajzi 

közelség illetve, hogy ekkor még a szomszédos Moldva nem rendelkezett vasúti közlekedéssel. Érdekes a 

vendégek foglalkozás szerinti megoszlása, hiszen ugyanúgy, mint Balatonfüreden a polgári réteg adta a döntő 

többséget. Kereskedő 91 tanügyben dolgoző 47 vendéglős. Pincér 16 katonatiszt 11 a földbirtokosok 54en 

voltak Az arisztokráciát egy román herceg és leánya illetve 14 gróf és báró képviselték. A vendégsereg speciális 

igényeit is igyekeztek kielégíteni gyümölcsöket mindig árusítottak és gondoskodtak füstölt pisztrángról. A 

vendégkönyvek tanúsága szerint az 1880-as években már a polgári foglalkozásúak voltak döntő többségben a 

magyar fürdőhelyeken, Balatofüredre 1884 julius 4-10 között 155 vendég érkezett közülük 45 kereskedő 6 

iparos 16 tisztviselő 40 értelmiségi és csupán 20 földbirtokos érkezett. Tátrafüreden 1886-ban július 14-20ig 127 

vendég érkezett közülük értelmiségi 62 tisztviselő 22 kereskedő 8 és mindössze 8 földbirtokos volt a vendégek 

között Az arányok Buziásfürdőn és Élőpatakon is hasonlóak. A nagybirtokos réteg a századfordulón már 

viszonylag szerény számban képviselteti magát. A határszéli fürdőhelyeken gyakran megfordultak a szomszédos 

területek arisztokratái művészei és politikusai. Példaként kínálkozik Borszék a Román határ mentén. A felvidék 

fürdőit föként galíciai lengyelek látogatták a hazaiak mellett. A Kárpátok túloldalán lévő Szczawinicát Szalay 

István vásárolta meg tőle örökölte Szalay József, aki jogot tanult majd egész életét a birtokán lévő 

gyógyforrások népszerűsítésével töltötte. 1857-ben, német 1859-ben lengyel nyelvű fürdőkalauzt jelentetett 

meg. Szalay József részt vett a Lengyel Tátra egylet alapításában de alapító tagja volt 1874-ben a Nagyar Kárpát 

Egyletnek is. Végrendeletében a fürdőbirtokot a Krakkói Lengyel Akadémiára hagyta. Szczawinica a galíciai 

lengyelség fontos találkozóhelyévé nőtte ki magát különösen az 1863-64. évi Oroszellenes felkelés után a 

lengyel fürdőélet a Kárpátok északi oldalán alakult újjá. 

Az arisztokrácia és a birtokos nemesség anyagi térvesztése mellett a gyorsuló közlekedés is okozta, hogy a 

részvételük erőteljesen csökken a hazai, fürdök látogatói közt, hiszen a közlekedés felgyorsulása elehetővé teszi 

a távolabbi elegáns üdülőhelyeket a fizetőképes elít számára. Szembe tünő az is hogy a Fiumébe vezető Lujza út 

és a vasútvonal elkészülte után a hazai elit elindult a tengerhez. Abbáziában gyönyörű villasorok épültek és a 

vonat még tovább, vitte az utazókat Itália kék ege alá. 1881-ben épült az első nagyobb szálloda a Hotel Qernero 

majd a Déli-Vasút-Társaság megvásárolta a fürdőtelep magját képező Villa Angioliát és néhány év alatt létrejött 

a Monarchia Észak-Adriai riviérája. A Monarchián belül Abbázia a mediterrán világot jelentette, méghozzá 

elérhető közelségben. A Déli Vasút kedvezményes tarifákat vezetett be. Abbázián keresztül nyílt a legrövidebb 

és legolcsóbb utazás Olaszországba a Fiume-Velence,Fiume- Ancona gőzhajó járatokkal. A vendégsereg 

özönlik Abbáziába később felfedezik a tengerpart többi faluját és kisvárosát. 1891-92-ben az 5781 

fürdővendégből 1545volt Magyar 1910-11-ben 40028 vendégből 18752 volt honfitársunk. Fiume városának 

kevés magyar ajkú lakósa volt ők is főként hivatalnokok vagy a tengerésztisztképző iskola tanulói. (Fiume és 

Magyar kultúra= Kósa43-44). A Fiumében működő Nautica tanárai és diákjai közt itt-ott feltűnik néhány 

magyar, de város és a tengerészet adriai nyelve 1945-ig az olasz maradt. A két világháború között Olaszországé 

volt az Észak-Adria a magyar vendégek orvosok és szállodatulajdonosok a terület idegenforgalmának 

meghatározó tényezői maradtak. 1945-ben Titó partizánjai mindent megtettek hogy távozásra bírják a régió 

olasz nyelvű lakosságát. Mostanság nem könnyű megtalálni Rijekában Fiumét, de a Kormányzói Palota épülete 
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a kikötő Röck gépgyárban öntött vasoszlopai azért felidézik bennünk régvolt kicsi, de igazi tengerpartunk 

emlékét.(Fried Ilona: FiumeBp 2004. 148-170p) 

A hazai fürdőhelyeken alkalmazott árak mégis csak emberségesebbek voltak. Moldován Gergely, amikor 

Borszék előnyeit ecsetelte megemlíti, hogy itt van az ország legolcsobb fürdőhelye. A fürdőhelyek egyre 

polgáribbá váltak de ne feledjük a honi polgárság tehetősebb rétege számára a történelmi nemesség viselkedése 

a huszadik század közepéig követendő minta volt. A művelődés és szórakozás szintereiként is fontosak, hiszen a 

fürdői zenekarok szinte sehonnan sem hiányoztak általános volt a 6-700 kötetes könyvtár. A fürdőhelyek 

színházi élete talán még fontosabb. Gleichenbergtől Élőpatakig Pöstyéntől Trencsénteplicig mindenütt volt a 

színjátszásnak valamiféle hajléka. Balatonfüred, mint ez már szóba került 1831-től bírt színházi élettel. A 

stájerföldi Gleichenbergben 1872-ben építenek egy kis színházat egy Bendeffy nevű honfitársunk irányításával. 

A pöstyéni szabadtéri színpadon már 1831-ben magyar nyelvű előadást tartottak. Blaha Lujza 1897-ben, a 

Cigánybáró előadásában szerepelt Előpatakon. A fürdőszínházak repertoárjában sok vígjáték és bohózat 

szerepelt. Karlsbad már híres a kabaréiról itt mindennap vannak színházi előadások. A herkulesfürdői dalszinház 

kiváló reklámot biztosított a délvidék fürdőcentrumának. A fürdőkhöz tartoztak a fürdőigazgatóságok minden 

szezonra elkészített programjai. A bálok, ünnepségek és kirándulások terveivel. Természetesen a korzó 

mindennap kínálta lehetőségeit és a kor szorgos újságírói mindig megemlékeztek a legtekintélyesebb vendégek 

mellett a fürdőszezon szépeiről. Azokról az ifjú hölgyekről, akik elbűvölték a publikumot. Borszéken az 1882es 

fürdőszezonban. Felsorol legalább tíz ifjú leányt gyaníthatóan valamennyi első bálozót. 

A XIX század végére kialakul a fürdőszezonok jellemző szórakoztató rendezvénysorozata. A májusi 

szezonnyitásra még rendszerint nem érkezett kellő számú vendég így ezt szerényebb keretek közt tartották meg. 

Hétköznapokon az ivókutaknál zenekar játszott még a viszonylag kisebb fürdőhelyeken is. Minden hétvégén 

táncestélyt akkori elnevezéssel reuniot tartottak. Ilyenkor a környék fiatalsága is megjelent. A pécsi ifjak 

Harkányba a Temesváriak Buziásfürdőre a Bártfaiak Bártfafürdőre a Turóc megyeiek Stubnyafürdőre jártak. 

Hétköznapokon, ahogy Moldován Gergely is megemlékezett róla tombolát rendeztek. Minden fürdőhely körül 

megrajzolható egy kiránduló túrázó övezet. A fürdőbiztosok sőt a fürdőorvosok szervezték a programokat. 

Előfordult hogy egyes fürdőhelyek törzsvendégei egyesületet hoztak létre, és saját maguk szerveztek túrákat. 

Természetesen minden szezonnak volt néhány igazán nagy eseménye. Ilyen volt a füredi Anna bál melynek 

kialakulásáról, a Balatonfüredről szóló részben esett szó. Anna bált nem csak a Balaton partján tartottak, 

kedveltek voltak a monarchia hegyvidéki területein, ahol a szezonzárás korábban történt. Nem is mindig a 

napján, hanem az azt követő szombaton tartották Tusnádon 1904-ben augusztus 13 volt az Anna bál dátuma. 

Füred másik kevésbé reprezentatív eseménye a június 20-án megtartott Flóra bál volt. Harkányban a Péter- Pál 

bált június 29-én tartották. A szezon végét jelezte Ferenc József születésnapi ünnepsége. Az uralkodó hivatalon 

születésnapi ünnepségét Bad Ischl-ben tartották ilyen alkalmakkor az egész dinasztia felvonult kivévén azokat a 

renitenseket, akik őfelsége haragját házasságkötésükkel kivívták. Az ilyen kellemetlen családtagok a 

Stájerországi Gleichenbergben élvezhették az élet és fürdőhely örömeit. Augusztus 18.-án, ugyan az egész 

birodalom területén ünnepnek számítot de jobbára csak a Lajtán túlon ülték meg. Marienbadban még VII 

Edward angól király is megjelent az ünnepségen. Karsbadban diszlakomát rendeztek és a város polgármestere 

mondott beszédet melyekben természetesen az alaptéma a császár rengeteg érdeme volt a város fejlesztésében. 

Ilyenkor császárbálokat tartottak éjfélig mindenki díjmentesen látogathatta a mulatságot. A hazai fürdőhelyeken 

alig találkozunk a császári születésnappal még a román szellemi élet elitjéhez számító Moldován Gergely, sem 

említi Bórszéken. Itt és a Lajtán innen lassan nemzeti ünneppé formálódik Szent István napja. Bórszéken 

búcsúünneplés és bál volt a program. A század legvégére a kisebb és a balatoni fürdőhelyeken is egyértelműen 

Szent István napja lesz a szezonzárás. Azokban az években, amikor már nem szentként, hanem elsőként 

emlegették az ország vezetői államalapító uralkodónkat megmaradt a nyárbúcsúztató dátumának az augusztus 

20 körüli hétvége. (már abban az országban, ami közben megmaradt) 

A jelentősebb fürdők rendelkeztek könyvtárral ezek közül, például a Vihnyén működő 639 a Parádi 488 kötetet 

számlált 1904-ben. Ezen a két fürdőhelyen a fürdőorvosok foglalkoztak a könyvállomány gyarapításával. Az 

olvasótermekben hozzáférhetőek voltak a napilapok és a fontosabb irodalmi folyóiratok. A vicclapok közül az 

Ágai Adolf szerkesztésében megjelenő Borsszem Jankó volt a legnépszerűbb. Ágai gimnazista korában Arany 

János tanítványaként fordult még Nagykőrösön az irodalom felé. A lap sikerét Jankó János karikatúrái is 

egyengették. Nem tartozik a tárgyhoz de, meg kell említenem, hogy a pesti vicc alapfigurái Mórickától Mokány 

Berciig Ágai lapjában, születtek. A XIX századi fürdőélet üde szifoltja volt a színházi élet. A Karlsbadban 1788-

ban megnyílt színház nyitóelőadása Mozart Figaró Házassága című műve volt, ehhez hasonló műveket azonban 

a fürdősziházak nem túl gyakran tűztek műsorra. Az örökös tartományok fürdőhelyein szezonban 

vendégtársulatok játszottak. Hasonló volt a helyzet Magyarországon is. Bártfa-fürdőn egy félig kőből készült 

építmény adott helyet színielőadásoknak. A Füreden épült kőszínház a Kolozsvári és a Miskolci után 

harmadikként adott állandó otthont a színművészetnek. Pöstyénben Erdődy Imre gróf készíttetett szabadtéri 

színpadot. Az állandó szintársülatok létrejöttével kialakult a nyári vendégszereplések szokása. Füreden 1893-
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ban a Győri Színház társulata játszotta végig a szezont. A Siófoki Színkör Bokody Antal társulatát látta 

vendégül. 1905-ben épült fel a Nyári Szinkör háromszáz nézőt befogadó épülete. Nagyvárad szinházának és a 

Népszínház nyári produkcióit mindig országos érdeklődés kísérte. 1897 és 1904 között Porzsolt Kálmán volt a 

színigazgató aki, mint már szóba került a Dunántúli Közművelődési Egyesület titkáraként segítette a balatoni 

fürdőhelyek népszerűsítését. Sport újságírásunk kezdeteinek legendás alakja. Szépirodalmi tevékenysége ma 

már bizonyosan méltánytalanul alig ismert. Élőpatakon 1897-ben tartották a Jókai- Strauss Cigánybáró című 

operett ősbemutatóját. Ugyanitt volt Hervé Nebáncsvirágjának az ősbemutatója is Kedveltek voltak a bohózatok 

és a vígjátékok. A kabaré illetve a varieté műfaja formálódik a színházi életben. Jellemző a népszerű 

Herkulesfürdő Dalszinháza amely, orfeumként működött de igény szerint színielőadásokat is tartottak. A 

fürdőszínházak épületei közül a már említett Karlsbadi érdemel művészettörténeti szempontból figyelmet. A 

fürdők zenedíjat is szettek, hiszen a zene pavilonok a fürdő településeken mindenütt lehetőséget adtak, 

különböző zenekarok bemutatkozására. A fővárosban a Lukács Fürdő udvarán és a fürdő előtti téren szólt 

rendszeresen a zene, a kalauzok és szabályzatok pontosan közölték, hogy mely napokon mettől meddig hangzik 

fel a muzsika. Általában a zenekar a reggel ivókúra alatt játszott és rendszerint délután még egy alkalomkor 

rázendítettek. Szliácson reggel hattól fél nyolcig a forrásoknál, délután öt és hét között a Ligetben a fürdőház 

előtt zenéltek. Parádon a reggeli ivókúra után a vendéglőben este nyolc és tíz között szólt a muzsika. A nagyobb 

fürdőhelyeken például Karlsbadban minden forrásnál volt zene és a városi szimfonikusok minden péntek este 

hangversenyt adtak. Nem mindig komolyzenei koncertről van szó inkább könnyű zenei darabokat, mutattak be 

nagy zenekari hangszerelésben. Magyarországon szinte kivétel nélkül cigányzenekarok játszottak, míg 

Ausztriában és Csehországban fúvósok szórakoztatták a közönséget. Balatonfüreden egymást váltotta a német és 

cigánybanda ez utóbbi verbunkosokat játszott, a század második felében a legtöbb helyen, pedig az úgy nevezett 

kávéházi cigányzenével találkozhatunk. Népszerű volt a tiroli muzsika, de esetenként, mint például 

Glebensbergben a magyar vendégek kedvéért három- három napra cigányzenészek kaptak lehetőséget, hogy 

szórakoztassák a fürdővendégeket. A zenekarok létszáma kisebb fürdőhelyeken szolidabb volt, népesnek 

mondható a Bartfa fürdői 1899-es szezonban játszó 16 fős cigánybanda. Természetesen egyes cseh fürdőhelyek 

szimfonikus zenekara jóval népesebb volt például francesbadi együttes 43 zenész. Nagyon népszerűek voltak, 

azok a komponisták és karmesterek, akik a korban népszerű sramli zenét szolgáltatatták. A műfaj a ma már alig 

ismert Johann Schramer zeneszerző nevéből származik, aki népszerűsége miatt lett névadója a magyarországi 

németek kedvelt fúvószenéjének. A XIX. század második felében a divat az úgy nevezett promenád zene volt. 

Békés indulók, vidám keringők, polkák, operanyitányok és más népszerű dallam füzérek hangzottak föl az 

ivókutak közelében. Közismert, hogy készültek egy – egy fürdőhelyhez fűződő zenedarabok. A promenád zene 

klasszikus darabja a Herkules Fürdői emlék 1902-ben született az örökzöld keringő zeneszerzője Pazeller Jakab 

volt, aki a Kecskeméti Gyalogezred katona karmestereként élte mindennapjait. A kor katonazenészei közül a 

legfényesebb karriert kétségtelenül Lehár Ferenc futotta be, népszerűsége révén a legelőkelőbb Bad Ischl fürdő 

állandó vendége volt. A XX. század közepére eltűntek a zenekarok az ivókútak környékéről és az előbb említett 

műfajok képviselőire ma már alig emlékszik valaki. A századforduló éveiben a nyilvános helyeke is 

megjelentek a női zenészek a kávéházak és a promenádok közönségét szórakoztatva. A fürdőhelyek 

virágkorának és a női zenekarok sikereinek véget vetett az 1914-ben kitört nagy világégés egy női zenekar 

ihlette a Nyugatban Lakatos Lászlót, hogy a fürdőhelyek koronázatlan királynőjéről elmélkedjen. 

A fürdők eseményei és társasági élte a századforduló irodalmának állandó témája. Mikszáth Gárdonyi vagy 

Csáth Géza többször szólnak a fürdőkről és nagytudományú orvosaikról. dr Brenner József irói nevén Csáth 

Géza a századelőn fürdőorvosként is dolgozott többek közt a nagyhírű Stubnyafürdőn. Dr Brenner elmeorvos 

volt ugyan de íróként és fürdőorvosként nem kifogásolták ténykedését.(családirtással összekötött öngyilkossága 

ugyan arra utal, hogy voltak saját problémái). A fürdőhelyi viselkedés szabályait irodalmunk ritkábban 

emlegetett költőnője Wohl Janka írta le több generáció számára és nagy sikerrel. Wohl Janka elsősorban 

irodalmár irodalomszervező volt. A XIX századvég legszínvonalasabb szalonját működtette. Első verses 

kötetének megjelentetésében Jókai Mór volt segítségére, szalonjának állandó vendége volt Arany János és 

Fraknói Vilmos, de a szellemi élet minden kiválósága megfordult körében. Ebből a művelődésszervező 

szerepből is következett hogy Illemtana annyi kiadást megért. A szerzőnő személyes tapasztalatokat is szerzett a 

fürdők világában, betegségét a ma Trentóban lévő Brixenben egy hidegfürdőben kezeltette. 

A fürdőkkel kapcsolatosan fontosnak tartja a helyszín kiválasztását. A fürdőhelyeke létrejövő társasági élettől 

elhúzódni illetlenség, ezért ha magányra vágyunk célszerübb külföldi célt választani. Speciális ismeretségnek 

számított a fürdőismeretség, amely a szezon végével egyszerű köszönő viszonnyá válik. Természetesen a 

kalandorok főként hozományvadász férfiak és a kalandornők, okozta veszélyek sem elhanyagolhatóak. 

Különösen jellemző részlet az öltözködésről szóló rész. Finom iróniával irt az arisztokrata hölgyek 

túlöltözöttségéről és leereszkedő viselkedéséről. Az eleganciának és az illemtudó viselkedés alapja művében a 

műveltség és az intelligencia. A fürdőhelyek forgatagában a XIX század második felében a polgári réteg egyre 

erőteljesebben van jelen. A népszerű fürdőhelyek vendégkönyvei alapján készített statisztikák szerint a 
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hagyományos feudális eredetű elit egyre kisebb szerepet tölt be. Az arisztokrácia külön limitált taglétszámú 

klubokat hozott létre. A vidéki Úri kaszinók a Polgári kaszinóktól elkülönülve működtek. Az irodalom és 

művészet mecénásai közt egyre erőteljesebben van jelen a polgári réteg. Ebben a világban az illem is változásra 

szorult. Az udvariasság a műveltség egyértelmű jele. A tiszteletadás különféle formáiban a rangok címek pontos 

ismerete még nagyon fontos. A tapintatos viselkedés és illedelmes társalgás tanulható dolgok. Vendéglőben a 

távolabb lévő pincér után kiabálni vagy pongyolában megjelenni közös reggelinél udvariatlan viselkedés 

minden vendéggel szemben. Érdekes ötleteket kaptak a könyvből az urak hölgyekkel történő ismerkedésre. 

Természetesen egy hölgyet ismeretlenül megszólítani nem volt illendő, de ha egy úriember valamilyen apró 

szívességet tesz egy hölgynek már egészen más a helyzet. Ilyen lehetőség borral kínálni valakit átengedni a 

helyet, vagy ha vendéglőben olyan lapot olvasunk és valamely idegen hölgy azzal a kéréssel, fordul hozzánk, 

lennénk szívesek átolvasás után neki átengedni. Általános szabályként elmondhatjuk, hogy mindig finoman 

természetesen és tapintattal kell viselkednünk. Wohl Janka művét mostanság már nem forgatják a 

társaságkedvelő hölgyek és ifjak inkább, mint irodalmi értékkel megirt kordokomentum fontos. A polgári réteg 

nagy Magyarországi térfoglalásáról készített gyorfénykép. Az írónő büszkén hirdeti művében, hogy a polgár 

értékét, az adja, amije van, ez lehet vagyontudás viselkedés, de mindenképpen munkával vagy tudással szerzett 

lehetőségek a társadalomban történő érvényesülésre. 

 

Önellenőrző kérdések a tananyaghoz: 

1. Jellemezze a viselkedési szokásokat az irodalomjegyzékben felsorolt művek alapján! 

2. Mely fürdőkben taláhatóak a következő alkotok művei Roth Miksa, Gustav Klimt. Melyik stílushoz 

kötődtek? 
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Roth Miksa 

 

Roth Miksa 
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Gustav Klimt: Hügieia 

Állitsa párhuzamba a következő hiradófelvételeket a fürdők éltét szábályozó rendeletekel! Hogy alakult a 

fürdőruha divat (hiradók)? 

Videók 

1. Gellért fürdő 

2. Fürdőfejlesztés 

3. Pezsgőfürdő Budapesten 

4. Új strandfürdő Balatonföldváron 

5. Új gyógy-kút Budán 

6. Nyári napsütés a Riviérán 

7. fürdőruha 

8. Hajdúszoboszló 1948 Balneológiai kongrasszus 

9. Kánikula 

10. Téli strandélet 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3745,Gellert_furdo
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3746,Furdofejlesztes
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3747,Pezsgofurdo_Budapesten
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3748,Uj_strandfurdo_Balatonfoldvaron
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3749,Uj_gyogy-kut_Budan
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3751,Furdoruha
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3751,Furdoruha
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3752,Hajduszoboszlo_1948_Balneologiai_kongresszus
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3753,Kanikula
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3754,Teli_strandelet
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12. fejezet - Budapest központi 
szerepe a hazai fürdőkultúrában 

A témakör célja: Értsék meg Budapest központi szerepének kialakulását azt a folyamatot, melyben a főváros 

fürdőkultúrája hozzásegíti a települést fejlődéséhez 

A hallgató: 

• értelmezze helyesen a fürdőváros fogalmát, 

• értse meg a trianoni diktátum hatását fürdőkulturánkra, 

• ismerje meg a XX. század fejlesztési problémáit. 

• ismerje fel az új fürdőhelyek jelentőségét (Hajdúszoboszló) 

Ennek a tanulási egység tananyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• megérteni a fürdővárossá válás jelentőségét 

• megérteni a trianoni béke diktátum hatását hazánk fejlődésére 

• megismerni a fejlesztési stratégiák közötti különbségeket 

• megérteni hogy hazánk számára a fürdőfejlesztés kitörést jelentett a nemzetközi elszigeteltségből 

1. 12.1 Budapest fürdőváros 

Budapest fürdővárossá válása már a török időkben elkezdődőt. Vahot Imre, aki a Pesti Divatlapnál Petőfi 

Sándort is alkalmazta tekintélyes publicista volt az önkényuralom időszakában. 1864-ben jelentette meg a 

Budapesti Kalauzt. (Vahot Pest 1864). A főváros ekkor még hivatalosan nem viselte ezt az elnevezést ugyan, de 

a fejlődés első jelei már az 1860-as években szembetünőek voltak. A könyvben az újjáalakított Császárfürdőt is 

bemutatta. Természeti és ásványos és gőzfürdőnek mondta. A központi épület udvarán található a gyógyforrás, 

amely nem csak ivásra szolgál egy kőből készült pinceszerű üregben, folyik a víz és ezt fiatal leánykák, merítik 

ki és nyújtják fel, hogy a vendégek minél melegebben ihassák meg. A betegek minden pohár elfogyasztott víz 

után kis testmozgást végeztek és így izzasztó hatást értek el. A kő vagy tükörfürdő modósitható hőmérsékletű 

volt számszerit 58 kőfürdő zuhanyzókkal felszerelve ált a vendégek rendelkezésére. Nagyon keresettek voltak a 

18 török fürdő szolgáltatásai. A kő vagy kádfürdők 21 fürdőszobában 36 horganykád aláható továbbá van, írja 

Vahot 26 fürdőszoba még 28 márványkáddal így összesen a kádak száma 64. Ezenkivúl 6 horganyzott 

iszaptároló kád várja a reumásokat kezelésre. A ritka növények közt pompás karszékek szolgálnak pihenőül 

ezzel szemben gimnasztikai készletek zuhanyzókkal. Oldalt 65 öltözőszobácska nyílt. Az Olympnak nevezett 

hölgyuszoda 24 fokos volt a víztükre 15 öl hosszú 6 öl széles és 4 láb mély a besátorozott férfi uszoda 

kétszerese a nőinek és 9 láb mélységű úszó részére úszómesteri felügyelettel. (1 öl= 1852 mm 1 láb= 305 mm) 

A köz és népfürdő rész vize 32 fokos volt és 200 –an fértek el egyszerre. Összesen a Császár fürdő épületében 

egyszerre 1000 ember fürödhetett kényelmesen. A fedett női uszoda bizarr bizánci stylben Pazar fénnyel van 

kívülről és belűről kiállítva a bejáratnál két rejtélyes sphynx őrködik. A fővárosi fürdők látogatószámai 

nagyságrenddel több vendéget fogadtak, mint vidéki sorstársaik. A XIX század végére vitathatatlanul az ország 

elsőszámú idegenforgalmi centruma az 1873-ban egyesült világváros. Budapest életében egyre fontosabb a 

tudományos központ szerepe. A főváros egyetemének kémia tanszékének mérései a gyógyvizek összetevőinek 

tekintetében minden hatóság által elfogadottá váltak. Valamennyi vidéki fürdőhely jelentőségét felülmúlta, a 

Fővárosiak számára a Balaton gyorsan elérhető kellemes hétvégék színterévé vált. Trianon után a főváros 

hirtelen túlméretezett nagyvárosként telepedett a maradék országra. Igazából a fővárosnak semmilyen teintetben 

nem maradt vidéki ellenpontja. Természetesen a legtöbb fejlesztést is Budapest valósíthatta meg. 

2. 12.2 Trianon hatása a magyar idegenforgalomra és 
fürdőkultúrára 
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A Rudas nyitotta a városi kezelésű fürdők sorát még a török kiűzése után. A király fürdő a XVIII században 

kapta barokk főépületét. A Rác fürdő átalakítását Ybl Miklós irányitotta.A Király fürdő nem forrásra épült a 

szükséges vizet már a törökök is a Lukács fürdő környékéről vezették helyszínre. A XIX század végén kiépült 

Lukács és az ugyancsak Ybl által tervezett Margitszigeti épületegyüttes. A Széchenyi és a Gellért már a XX 

század első éveiben vált közkedvelté. A Széchenyi építését Zsigmondi Vilmos ártézikút –furása tette lehetővé. 

A fürdő Czigler Győző féle épülete1913ra készült el a szabadtéri medencék és a külső rész csak 1927-ben 

készült el. Európa egyik legnagyobb fürdőépítménye volt. A Gellért a főváros beruházásában 1918-tól fogadta 

vendégeit. A Hungária fürdőt 1893-tól építették és 1908 –ban adták át. Az igényes intézmény 15 évig működött 

majd mozivá, később Színházzá alakítatta a főváros. Ezek az intézmények gyógyfürdőként illetve tisztasági 

fürdőként funkcionáltak. A fürdők. Gőzfürdők a társasági élet színtereivé alakultak, ahogy a kávéházak és a 

vendéglők. Az írók és újságírók a Rudast és a rácfürdőt részesítették előnyben. A sportolok a kimondottan 

uszodai szolgáltatást nyújtó Császár Rudas és Lukács vendégei voltak, a Nemzeti Sportuszoda csak a két háború 

közötti időszakban lett kész. Az elsőként Athénban rendezett újkori olimpia két aranyérmet szerzett úszója 

Hajós Alfréd edzéseit a Balatonban illetve a Rudasban végezte. A Rudas fürdő igahatója dr. Sas István 

lehetővétetté, hogy Hajós Alfréd olimpiai felkészülésekor díjmentesen látogathassa a Rudast. A dunai uszodák a 

nyara üde színfoltjai voltak. A főváros szolid anyagi lehetőségekkel rendelkező lakosai gyakran egész éven át 

nem hagyták el lakóhelyüket. A Monarchia felbomlás követően az egykor kedvelt fürdőhelyek elérésére már 

útlevélre és valutára volt szükség, hiszen a Felvidéki és Erdélyi területek elcsatolásával leghíresebb 

gyógyfürdőink például Trencsén- Teplic, Szliács, Pöstyén, Herkules és Tusnádfürdő a határokon kívülre 

kerültek. A megrendült anyagi helyzetű, de nyaraláshoz szokott középosztály számára a Balaton mellett a hazai 

fürdőhelyek közül a fővárosiak áltak rendelkezésre. A Fővárosi Gyógyfürdő Bizottság létrehozásakor 

megfogalmazott fürdőprogramban nagy szerepet játszott a szociális gondolat. Egységes és átgondolt 

fürdőpolitikát alakítottak ki, ezt példázza a Betegség és Baleseti Kötelező Bíztosításról hozott 1927-es rendelt, 

amely a gyógyfürdők és gyógyvizek használatát bevonta a táppénzes ellátás körébe. 

A strand modern intézményként a húszas években válik népszerűvé. A Palatínus a Csillaghegyi strand a Római 

fürdő gyorsan átalakitoták a főváros fürdőéletét. Valóságos strandgyürü jött létre a nagyváros körül Csepel 

Pünkösdfürdő Cinkota Kispest voltak a legismertebb létesítmények ebben a műfajban. 1922-ben a Vass József 

népjóléti miniszter a fürdők fejlesztésével foglalkozó terveket készíttetett. Különös figyelmet fordítottak a 

gyógyfürdők és nyaralóhelyek egészségügyi viszonyainak javítására, hiszen a háború idején és azt követően a 

fürdőlétesítmények karbantartására a szükségesnél kevesebb anyagi erő jutott. A fürdő és nyaralóhelyekre 

kiküldött közegészségügyi felügyelők nem csupán a medencék és fürdőberendezések állapotát de a 

nyaralóvendégek részére kiadott szobák állapotát és a vendégházakat is tüzetesen vizsgálták. Az ellenőrzés 

kiterjedt a kutakra, vízvezetékekre, illemhelyekre, csatornákra. A talált hiányosságok rögzítése után után a 

hiányosságok pótlására határidőket tűztek ki. 1924-ben Pávai Vajna Ferenc és Pekár Dezső vezetésével 

gázkutatás közben feltárták a hajdúszoboszlói termálvizet. Itt egy sikertörténet vette kezdetét és az ilyen 

sikerekre már régóta éhezett a hazai közvélemény. A fürdők karbantartása ügyében és az üzemeltetők részére 

ingyenes egészségügyi és műszaki tanácsadó szolgálatot biztosított a minisztérium. Az intézményi 

törzskönyvekben a gyógyfürdők és nyaralótelepek minden változását rögzítették és nyomonkövethetővé tették. 

A felmérés tapasztalatai alapján készült az 1929. évi XVI törvény, amely a fürdők gyógyhatásának minősítését 

is a népjóléti és munkaügy tárca hatáskörébe utalta. Szabályozta a fürdők és felszereltségük nyilvántartását. A 

megfelelő színvonalú infrastrukturális hátteret és a fürdőorvosi ellátás megszervezését. Gondoskodott a törvény 

a környezet védelméről védőövek létrehozását írta elő. A források környezetének védelmét szigorította. 

Szabályozta fürdőlétesítés engedélyeztetési folyamatát. Gyógyfürdőt és éghajlati gyógyintézete a miniszter 

engedélyével lehetett nyitni. A fontosabb feltételek. A megfelelő épület a gyógyvíz minősége a fürdő 

berendezése képzett orvos alkalmazása valamint megfelelő házirend használata. A törvény szabályozta az 

egészségügyi felügyelői hatóság működését. Ha valamelyik fürdő esetében a hiányosságok nem szűntek meg 

úgy a miniszter annak működését az Országos Közegészségügyi Tanács és az Országos Forrás és Fürdőügyi 

Bizottság véleménye alapján annak a működését, megtilthatták. Szabályozta és szigorúbb feletelekhez kötötték a 

gyógyhely elnevezés viselését, újraszabályozták a Fürdő Bizottságok működését. A kétségtelenül szigorú de 

végrehajtható szabályozás különösen Budapest fürdőinek szolgáltatásainak minőségét javította, hiszen a hazai 

turistaforgalom zöme is a fővárosra összpontosult. A törvény a gyógyhelyeken mérsékelt gyógyhelyi díjak 

szedését engedélyezte, azok számára, akik a fürdőévad tartalma alatt a gyógyhelyen nem kereső foglalkozás 

gyakorlása miatt három napot, meghaladó időt töltenek. Őket a gyógyhely látogatók kategóriájában illetik a 

továbbiakban. A Belügyminiszter a törvény szövegében rögzítetti, hogy az egyes közösségekben 

gyógyhelyekből befolyó községi pótadó 30 – 50 %-át gyógyhely közcélú (közegészségi, útépítési és fenntartási, 

világítási, köztisztasági, kiadásokra fordítsák.) A város mindegyik nagyforgalmi létesítménye sajátos egyéni 

szubkultúrát képviselt más a Palatínus a Gellért vagy a Rudas törzsközönsége. Valamennyi korcsoport szellemi 

áramlat és alkotói közösség megtalálta saját kávéházi törzsasztalát, gőzfürdőjét és uszodáját. A főváros ezzel a 

divat a viselkedéskultúra a művelődés világát alapvetően meghatározta. Budapest 1934-ben nemcsak a 
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fürdőváros címet kapta meg, hanem 1937-ben megrendezhette a nemzetközi fürdőügyi kongresszust. A 

kongresszus budapesti székhellyel létrehozta a Nemzetközi Fürdőügyi Szövetséget. A döntést a kongresszus 

termálvíz kincsünk gazdagságával és a magyar illetve budapesti fürdőorvosi kar felkészültségével indokolta. Ez 

a döntés a hazai diplomácia hatalmas sikere volt, hiszen a tudományos és sport eredmények mellett a fürdőügy 

is Magyarországra irányította a világ figyelmét. A fürdőügy a sport a cserkészet sikerei és a Szent István év 

rendezvényei segítettek kiemelni hazánkat diplomáciai elszigeteltségéből. 1938-ra a dualizmus korában még 

alig becsült fürdőorvosi kar Budapest idegenforgalmi húzó ágazatának hiteles minőségbiztosítását végezte 

sikeresen. 

A második világháború pusztításait több évtized alatt heverte ki az ország. Turista forgalmunkban újra előkelő 

helyet szereztek fürdőink. A gyógyturizmus mellett a minőségi szolgáltatásokkal rendelkező élményfürdők 

jelentik az egyes hátrányos helyzetű kistérségek kitörési pontjait. Hévíz Hajdúszoboszló Sárvár sikerei újra a 

vidékfejlesztés kulcsfontosságú lehetőségévé tették évezredes múltú fürdőkultúránkat. Nagyon jellemzőnek 

találom, hogy az utolsó békés perceket, bemutató filmhíradót 1944 augusztusában a Budapesti fürdőszezonról 

készítették. 1948-ban, a nemzetközi kapcsolataiban gyámság alatt álló ország egyetlen igazi tudományos sikerét 

a Balneológiai Kogresszus megrendezésével aratta. Érdekesek a Hajdúszoboszlói gyógykezelési lehetőségeket 

ismertető képkockák melyek egy egész nemzet felgyógyulásába és boldogulásába vetett hitet sugallják. 

 

Önellenőrző kérdések a tananyaghoz: 

1. Mutassa be Budapest fürdővárossá válását néhány mondatban! 

2. Milyen események fűződnek az 1929, 1934. 1937 esztendőkhöz? (hiradók 1929 34 37) 

3. Technikai újdonságok fürdőinkben 1920-1944. 

4. Mutassa be fürdőkulturánk fejlesztésének főbb eredményeit! 
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13. fejezet - Viselkedés és illem a 
fürdőben 

A XVII. századról szóló leírásokban gyakran olvassuk, hogy a különféle rangú személyek külön fürdőket 

használtak. A fürdővendégek nemek szerint is elkülönültek, különösen Közép- Európában és Spanyolországban. 

A japán fürdőzési szokások nem tiltották a férfiak és a nők együttes, ruhátlan fürdőzését. 

A fürdőbe igyekvő polgár vagy polgárnő köpenyét fürdőtisztesség néven emlegették. 

A XVIII. századi leírásokban az illendő fürdőruha viselet alkalmazása mellett két társalgási témát nem tartottak 

fürdőhelyre valónak, ezek a politika és a vallás dolgai. Meg kell jegyeznünk, hogy időnként eltértek ettől az 

elvtől, például Stubnyafürdőn szövögették a balvégzetű Wesselényi összeesküvés szálait. 

A XIX. század szokásai eleinte kizárólag a jó erkölcsökre ügyeltek. Gondoskodni kellett a tengerparton a 

hölgyek számára öltözőkabinról, melynek egyes változatait kerékre szerelve jutatták el a víz közelébe. A külön 

napozóhelyek felállításával szintén találkozunk a tengerparti fürdőhelyeken. Az emberi érintkezés szabályaira. 

rendjére, formaságaira az etikett és a protokoll megnevezést kezdték használni. Az etikett a társasági érintkezés 

megszabott rendszere, más megközelítésben, az udvariassági szabályok, illemszabályok összessége. A protokoll 

bizánci eredetű kifejezés. A protosz elsőt jelent, a kolla enyvet, ebből alkották a protokollon szót, mely a 

papirusztekercsekre ragasztott előzéklapot jelentette, erre írták a tekercs adatait és a hivatalos jóváhagyás 

dátumát. A diplomácia világán kívüli területen a protokollumon egyszerűen jegyzőkönyvet értettek. Illemen 

főként az egyes korok viselkedési szabályait értjük. Az illem sokat változott, egyes elemei örök életűek, míg 

más dolgokat ma már nem tartunk érvényesnek. 

A Balaton fürdőhelyein tilalmazták a nők részére kijelölt fürdőhelyek felé történő úszást. 

A század második felében megjelentek már a környezetvédelmi szempontok, így mint már írtunk róla 

tilalmazták az ebek és lovak fürdetését nyilvános balatoni fürdőhelyeinken, illetve tilos volt mosásra használni 

ezeket a vizeket. Az egyes fürdőhelyeken az érkező vendég elsőként legalábbis Magyarországon a 

fürdőbiztossal találkozott. Itt feljegyezték a foglalkozását, illetve azt hogy honnan érkezett. Az itt regisztrált 

vendégek neve szerepelt az évenként kinyomtatott kúrlistákon. Ezek a névsorok nyújtanak támpontot a jelen 

kutatói számára az üdülő közönség társadalmi összetételére. 

A következő személy, akivel illendő volt személyesen találkozni a dualizmuskori fürdőhelyeken a fürdőorvos 

volt, aki gyógyító munkája mellett közösség szervező funkciót is ellátott. Elég itt Mikszáth ragaszkodását 

megemlíteni a Gleichenberg fürdőorvosához. 

A köszönés, az ismerkedés, a megszólítás sokszínűsége jól érzékeltette az egyes társadalmi rétegek és a külön 

neműek bonyolult viszonyrendszerét. A római szenátorok sétáikon egy jó memóriájú rabszolgát vittek magukkal 

ő volt a névkikiáltó (nomenclator) és figyelmeztette gazdáját a közeledő magasabb rangú járókelőkre, hogy 

rangjának kijáró üdvözlésben részesíthessék. Másfajta megszólítás és köszöntés járt a feudális világ minden 

társadalmi rétegének. Napjainkban a napszaktól, érkezéstől vagy búcsúzástól meghatározott köszönési formák a 

legelterjedtebbek. Mindig a férfi köszön előre a nőknek. A köszönés dramaturgiája lényegesebb egyszerűbb, 

mint egykor, nem divat a meghajlás, kalapemelés. A rövid, gyors kézfogás azonban ma is gyakran a köszöntés 

része. 

A férfiak mindig előre engedték a nőket, kivételt csak a vendéglők bejárata képezett, minden esetben a nő 

választott asztalt és ülőhelyet. Illendő volt a széket a hölgy mögé tolni. A rendelésnél először a hölgy mondott 

véleményt. Italbontáskor bor esetében a férfi poharába illet önteni egy keveset, majd a hölgyébe, így a parafa 

dugó morzsák nem kerültek az utóbbiak poharába. Ezeket az illemszabályok ma is érvényesek fürdőink 

éttermeiben és sétányain. 

Nagy illetlenségnek számított, ha valaki nem figyelt arra, hogy vele sétáló hölgy a jobb oldalán legyen, hiszen a 

baloldal és balkézről való dolgok a nők számára megalázónak számítottak. 

Gondosan ügyeltek arra, hogy bemutatkozásnál mindig a férfit mutatják be a nőnek, a nő nyújtja a kezét, majd a 

férfi után mondja a nevét. 
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Napjainkban az ún. Angol-szász viselkedési modell uralmát éljük, így a kézcsók erőteljesen visszaszorult, de 

például Lengyelországban ma is gyakran használatos. Ilyen esetben a férfi a hölgy feléje nyújtott kezét a 

tenyerénél finoman fogja és a kézfej a kézcsók illendő helye. 

A kézfogás sajátos szerepet tölt be a társadalmi érintkezésben. Már említettük, hogy mindig az idősebb férfi 

vagy rangban jóval magasabb állású nyújt először kezet, illetve határozza meg a megszólítás mikéntjét. 

A XVI. századig magyar nyelvben kizárólag tegező formák léteztek. A magázás főként német hatásra terjed el. 

Az udvarias viselkedés szabályai a maga, megszólítás helyett az önt javasolják. 

A beszédet kísérő testbeszéd egyes formái kultúránként változóak. Egy skandináv számára a kezek beszéd 

közbeni mozgása nehezen elfogadható, míg egy olasz esetében teljesen természetes a beszéd közbeni erőteljes 

gesztikuláció. Az európai konvenció általában a kevés kézmozgást részesíti előnyben. Néhány kézjelnek 

azonban, egészen vaskos vagy lelkesítő jelentése alakult ki a közéleti kommunikációban. Ezek a jelek a 

magánérintkezés területén udvariatlan jelentéstartalmúak. 

A beszéd mutogatással történő kiegészítése az iszlám világban is egészen rendhagyó, emlékezzünk, arra hogy 

Vámbéry Ármin, hogy leleplezését elkerülje kéztörést színlelve viselt kötést a kezén. 

A hanghordozás és hangerő szintén fontos elemek, hiszen a fejhang és üvöltés mindig agresszivitást feltételez. A 

hangerő függ a beszélgetők távolságától is, természetes, hogy egy udvarias ember nem kiabál messziről, hanem 

megközelíti társalkodó partnerét. A távolság, melynél megállapodnak, utal a kapcsolat intimitására is. 

A jelenkor öltözködése jóval sokszínűbb a régi időkénél. A ruha rangjelző szerepe a polgári világban alapvetően 

megszűnt, inkább a programhoz és napszakhoz alkalmazkodik. 

A fürdők világában az illendőség és a higéniára való törekvés határozza meg a ruházkodást, öltözködést, sajátos 

színfoltot képvisel a meztelen strandolás mozgalma, a nudizmus. A nudizmus Németországból terjedt el, 1902-

ben alapította Paul Zimmerman a Balti-tenger partján, Lübeck közelében első központját. Berlinben, 1902-ben 

már létrejött ugyan Adolf Koch irányításával egy meztelen tornaklub. A nudizmus alapítóatyjának mégis 

Richard Ungewittert tartják. A Freikörperkultur mozgalom híveként 1906-ban megalakította a Német Nudó-

Naturista Szövetséget. 

A nudizmus a II. világháború után az azóta megszűnt NDK-ban volt különösen népszerű. Hazánkban 

Balatonberényben és a Délegyházi tavaknál, Szeged környékén alakultak ki jelentős bázisai. Nálunk 

naturistának nevezik magukat. A legfontosabb szabály, hogy csak úgy és ott szabaduljanak meg teljesen 

ruháiktól, ahol ez nem képez vétséget a közszemérem ellen, vagyis ahol a nudizmus elfogadott, szokás és 

törvény nem tiltja .A hazai naturisták a meztelenség, tiszteletadás, közösség összefogás jegyében fogalmazták 

meg viselkedési szabályaikat, melyet a ( Naturista strand és kemping Szeged) internetes oldalukon közreadtak. 

Illetlenségnek számít nudisták között egymás túlságosan tüzetes megbámulása. Hasonlóan vaskos 

modortalanság megjegyzést tenni a többi strandolókra. 

A mezítelen testtel napozók helyenként nem gondolnak arra, hogy bizonyos életkoron túl a nudista 

szenvedélynek való hódolás már csak esztétikai okból is némi önmérsékletet kíván. 

Természetesen a fürdők lengébb viselete is tükrözhet eleganciát. Egyes fürdőhelyek egyen fürdőköpeny és 

papucs használatával törekszenek egyediségük hangsúlyozására. 

Természetesen a fürdőszemélyzet egyöntetű egyenruhaszerű viselete nemcsak elegánsabbá teszi a fürdőhelyet, 

hanem az egyes szolgáltatások kivételezéséhez hívatott személyeket is rögtön felismerhetővé teszi. Külföldi 

nyaralások előtt érdemes tájékozódni az egyes területek fürdőruha viselési szabályairól. Olaszországban például 

a monokini viselését az adriai strandokon pénzbüntetéssel jutalmazzák, tekintet nélkül a hölgy esztétikai 

értékeire. 

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy az udvariasság a vízben is kötelező, ahol tábla tiltja a labdázást, vízbe 

ugrálást, ott ezt tartsuk be. Fontos, hogyha előírás az úszósapka használata ezt mindig be kell tartani. A hangos 

rádiózás, harsogó beszéd, hangos társalgás mindig visszatetsző. Ügyelni kell arra, hogy a strand, fürdőhelyek 

tisztaságára vigyázzunk, hiszen az ételmaradékok vonzzák a legyeket és más rovarokat. A strandon nem 

célszerű alkoholt fogyasztani, habár ezt nem tiltja semmi, de az alkohol hatása növeli a baleset veszélyt. A 

folyóinkban, tavainkban, vízbe fúltak jelentős része az alkohol tudat módosító hatásának köszönhette 

balvégzetét. 
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A Danubius Health Spa cég etikett kihangsúlyozza, annak érdekében, hogy a vendégek elégedetten térhessenek 

haza, szabályokat ajánl vendégei figyelmébe. 

• Viselje papucsát a fürdőrészleg teljes területén! 

• Mindig zuhanyozzon le, mielőtt használná a fürdőrészleg szolgáltatásait. 

• Egyes vendégek előnyben részesítik a fürdőruha nélküli szaunázást. Mi igyekszünk alkalmazkodni a 

különböző kultúrák szokásaihoz, ezért kérjük, figyeljen a különböző információs feliratokra. 

• Higiéniai okokból kérjük, hogy a szaunában a törölközőjén foglaljon helyet, és fürdőzés előtt ne feledje a 

tusolók használatát. 

• Kérjük, időben érkezzen a kezelésekre, mivel terapeutáink gyakran egész napra foglaltak, és késés esetében 

elmaradhat kezelése egy része, vagy idő hiányában akár az egész kezelést törölni kényszerülünk. 

• A kezelés kihagyása vagy késői lemondása esetén gyógyfürdőink szabályzatának értelmében a megrendelt 

kezelés árának egy része, vagy akár a teljes ár kiszámlázásra kerül. 

• Szolgáltatásainkkal kapcsolatban örülnénk, ha megosztaná velünk véleményét, ezért kérjük, töltse ki 

vendégkérdőívünket, vagy kérje vendégkönyvünket a gyógyászati recepción, vagy keresse közvetlenül a Spa 

vezetőjét. 

Ez tipikusan egy elegáns fürdő vendégkörének szóló ajánlás. 

Strandokon vagy természetes vízfolyásnál fürdésre használatos helyeken fürdőzési szabályok, szabályzatok 

illetve házirendek szabályozzák a vendégek viselkedését. 

A zuhanyzó a medencébe történő lépés előtt kötelező, illetve a fertőtlenítő lábmosó használata általában 

kötelező. Tilalmasok még a medencébe oldalról beugrálni, belepiszkítani, ételt és italt a medencében 

fogyasztani, illetve agresszív módon viselkedni. 

Személyes érintkezés formáiról általában nem készítenek írott szabályzatokat. Az interneten hozzáférhető 

gyógyfürdő és rekreáció központok működési szabályzatai közül Barcs városé az egyik legtipikusabb (1995.), 

melyben felhívja a vendégek figyelmét az udvariassági szabályok betartására. Kanizsa strandfürdőjének 

házirendje szerint a belépőjegyet vásárló látogató ezzel automatikusa elfogadja a szolgáltató fél viselkedésre 

vonatkozó előírásait. 

A strandok úszómestereinek figyelmeztetései, időnként utasításai életvédelmi céllal történnek. A strandokon a 

látogatók különféle zajkeltő eszközök arzenáljával jelennek meg. A különféle zeneszolgáltató egységek 

mostanság már fülhallgatóval egészültek ki. 

Egy fontos hangot adó tárgy a mobiltelefon azonban ott lapul minden zsebben, hogy időnként kemény 

csengőhangjával riasszon boldogot és boldogtalant. Érdemes néhány mondatban a telefonálás illeméről szólni. 

A jelenkor világában nagy szerepe van a telefonnak. A mobil telefon elterjedésével a kapcsolat pillanatok alatt 

megteremthető. Illik a hívó félnek bemutatkoznia, ha az első hívás természetesen teljes hivatalos néven és 

megkérdezni alkalmas-e a helyzet rövidebb beszélgetésre. A mobil telefon használók körében nem számít 

udvariatlanságnak, ha a hívott fél későbbi hívást kér, hiszen a beszélgetés folytatása esetenként kellemetlen 

helyzetet eredményezhet. 

Illik és célszerű megemlíteni, ha a telefonszámot kaptuk valakitől, annak a nevét is, így a bizalomépítés 

folyamata gördülékeny. Igyekeznünk kell lakonikusan, a lényeget jól hangsúlyozva közölni mondanivalónkat. A 

sokszoros ismétlés csak a fizetendő percek számát és nem érthetőség esélyét növeli. 

Illik a beszélgetés végén elköszönni, ebből tudni fogja, hogy kapcsolatunkat megszakítjuk abban az esetben, ha 

a minket hívó fél erős közlési vággyal és kínos beszédkényszerrel rendelkezik, hivatkozhatunk minden sértő 

szándék nélkül arra is, hogy vendégünk érkezik illetve más kommunikációs csatornán keresnek bennünket vagy 

éppen autóvezetés közben életveszélyes forgalmi szituációba kerültünk. A mobiltelefon használók közt akad 

olyan akinek állandóan csörög a készüléke. Ez koncerteken, egyházi szertartásokon kellemetlen. 
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Ne felejtsük el a mobiltelefon, rendelkezik két fontos tulajdonsággal lehalkítható illetve ki kapcsolható. 

Vélelmezhető, ha valaki használni képes a készülékét ráérez mely helyzetben nem kívánatos a telefoncsörgés. 

A kapcsolatfelvétel praktikus és a bemutatkozáskor is hasznos segédeszköze a névjegy. 

A névjegykártya régóta ismert, talán a kínaiak alkalmazták először évszázadokkal ezelőtt. A rómaiak chartula 

salutatrix vagy salutatoria azaz vizitkártyaként emlegették. Európában a XVIII.-XIX. század óta használatos a 

változó nagyságú papírlapocska, a szolgálatot teljesítő személy eljutatta a ház urához vagy úrnőjéhez, aki 

mérlegelhette, hogy fogadni óhajtja vagy sem a jelentkezőt. A névjegy a hivatalos érintkezés széleskörűen 

elterjedt és nélkülözhetetlen eszköze. Feleslegessé teszi a magyarázkodást a nevek írásmódját illetően, 

tartalmazza a hivatali beosztásra vonatkozó legfontosabb információkat. Mostanság a kilencszer öt cm nagyságú 

névjegykártya tekinthető általánosnak. Alapvetően a teljes név, a foglalkozás, esetleg beosztás és elérhetőség 

szerepel rajta. Egy névjegykártya akkor tesz jó benyomást, használójáról, ha pontosan kiderül ki az illető, mely 

területen tevékenykedik és fellelhetőek a telefonos, illetve e-mail elérhetőségei. A névjegykártyák tartalmaznak 

egyéb kommunikációs jeleket is, például települési tisztviselőké, képviselőké települési címert. A parlament 

képviselői névjegykártyáikon az állam címert használják. Érdemes megjegyezni, hogy az egyes államigazgatási 

szervezetek szervezeti és működési szabályzata meghatározza a címer használatra jogosultak körét. Egyes 

települések vállalkozóik és területükön lévő ipari üzemek számára engedélyezik saját szimbólumaik használatát, 

például a jászságban a Lehel kürtöt. 

A névjegykártyák némelyikén régi időkre emlékeztető nemesi előnevek esetleg öröklött címek is előfordulnak. 

A magánérintkezésben ezek a jelzések növelhetik a névjegykártya tulajdonos elismertségét. A foglalkozás 

megjelölésénél törekedni kell a mindenki számára érthető terminusokra. Például a balneológus foglalkozás 

helyett célszerű fürdőmenedzser megjelölést alkalmazni. A leggyakoribb foglalkozásjelző valamilyen 

menedzser, az elegáns portás mostanság már beléptetési menedzser. 

A meghívók szerepe a hivatali és magánéletben is felértékelődött, hiszen a jelenkor technikai lehetőségei 

fejléces, lógóval ellátott formákat is lehetővé tesznek mindannyiunk számára. Általános szabály, hogy a 

meghívó tartalmazza a meghívó fél pontos nevét, az esemény megjelölését esetleg célját, melyre elvárnak 

bennünket, a pontos helyszínt és időpontot. Egyes esetekben a meghívón szerepel a rendezvény zártkörű 

jellegére utaló belépés csak meghívóval kitétel, illetve ritkábban a megjelenéskor elvárt öltözék, például tűzoltó 

egyesületi közgyűlésnél a forma ruha. Hivatalos fogadásokra küldött meghívókon előfordul a rendezvény 

befejezésének időpontja is. Fontos, hogy valamennyi résztvevő számára azonos szövegezésű meghívókat 

küldjünk ki. Így senkivel sem éreztetjük a bennfentességét vagy kívülállóságát. Magánjellegű meghívások 

esetében névnapi, születésnapi ünnepség, esküvő illik tűrhető pontossággal maximum 10 perces késéssel 

megjelenni. 

A vendég fogadását célszerű a bejáratnál megejteni, amely az üdvözléssel esetleg a kabátok, kalap, sál 

elhelyezésével veszi kezdetét. Fürdőhelyeken vagy szállodában célszerű a recepciósnak majd segítőjének a liftig 

vagy a megfelelő folyosó lépcsőjéhez kísérni a vendéget. Abban az esetben, ha a megközelítés körülményesebb, 

megengedhető, hogy a kísérő megjegyezvén mutatom az utat, és előre megyek mondatok elhangzása után 

„mutatja az utat”. 

A vendégek számára különösen nagyobb létszám esetében, érdemes ülésrendet készíteni. Az ülésrend 

jelentősége olyan helyeken domborodik ki, mint az esküvő, eljegyzés és temetés. Hiszen például az örömszülők, 

testvérek, nagybácsik, nagynénik, foglalják el mennyasszony és a vőlegényhez közeli helyeket. Más esetekben 

például névnapnál vagy születésnapnál szempont lehet vendégeink egymáshoz való viszonya, vagy az, hogy 

dohányoznak vagy sem illetve esetleges sajátos érdeklődési körük. Az ülésrendnek mindig olyannak kell lenni, 

hogy egyetlen vendégben sem keltse fel a feleslegesség érzetét. 

Illik valamennyi vendég számára azonos evőeszközről és poharakról gondoskodni. Először a hölgyeket kínáljuk, 

korszerinti sorrendben majd a férfiakkal tesszük ugyanezt. Különféle felkínált italok esetében illik megkérdezni 

az érintetteket. Gyakorta előfordul társaságban, hogy tekintettel a várható hosszú együttlétre a gépjárművel 

érkezeteket próbálják egy kis ital elfogyasztására rábeszélni vagy az alkoholfogyasztást, mellőzöket szelíd 

erőszakkal álláspontjuk megváltoztatására próbálják kényszeríteni. Általános szabályként kimondhatjuk, hogy a 

vendégeink saját akaratának tisztelete ilyenkor a legfontosabb. 

Hasonló a helyzet a dohányzással, melynek lehetőségeit egészségkárosító hatása miatt törvényileg is 

szabályozták. Ilyenkor a vendégnek illik megkérdezni, sőt szinte kötelező, hogy az épület, udvar vagy erkély, 

mely részén nyílik lehetőség dohányzásra. 
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Az ajándékot, amit átadunk, olyan csomagolással kell ellátni, hogy azt a megajándékozott fel tudja bontani. 

Csak olyan ajándékot illik vinni, melynek kibontása nem okoz kellemetlen érzést, és nem hozza kellemetlen 

helyzetbe, a megajándékoztat. 

A virág majdnem minden esetben része az átnyújtott ajándékoknak, virágot azonban csokorban, vagy szálanként 

is illendő hölgyeknek adni. A virágnyelv az európai művelődéstörténetből ismert a középkor óta meglévő 

sajátos kommunikáció volt. Sok virág rendelkezett jelentéstartalommal, a rózsa a szerelem és titoktartás, a liliom 

a tisztaság, a nefelejcs az emlékeztetés virága volt. 

Az udvarló szíve hölgye irányában vörös színű páratlan számú virággal fejezte ki szándékát, míg érettebb korú 

hölgyek részére például anyós jelölteknek páros számú fehér virágot illet átnyújtani. 

A jelenkorban ezek a jelentések már csak keveseket foglalkoztatnak általános szabályként, kimondhatjuk, hogy 

szinte minden megfelelő állapotú virág megengedhető ajándék. Illik a virágot celofánba csomagolni, ha erre 

lehetőség van, egyéb csomagolás esetén illik a megajándékozott hölgynek a virágot átnyújtó férfi előtt 

kibontani. Egyes udvariassági szokások a technika fejlődése folytán már alkalmazhatatlanok, ilyenek a 

hölgyeket hintóra és lóra felsegítő mozdulatsorok. Nem létezik a jelenkor valamennyi járművére és technikai 

csodájára kialakított illemkódex. Az udvarias mondhatnám úriemberhez méltó viselkedés alapját mindig a 

tisztelet, képezi a nők és idősebbek iránt. Fontos a szerény és gyors segítségadás képessége. Ennek a 

viselkedésformának mindig jellemzője, hogy tekintettel vagyunk környezetünk elvárásaira. Fogadjuk el, hogy az 

udvariasság gyakorlása javítja empátiás képességünket, jobb emberré tesz bennünket. 
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14. fejezet - Irodalomjegyzék 

Az irodalomjegyzékben azokat a műveket sorolom fel, melyeknek teljes címleírása nem szerepel a jegyzet 

szövegében. 
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