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Előszó
A 19. században a fürdőzés címszó alatt nem csupán tisztálkodást, felfrissülést, testedzést,
gyógyulást, hanem a szabadidő kellemes eltöltését, pihenést, szórakozást és nyaralást értettek. A
„fürdőbe menés” kultusza a vizsgált időszakunk alatt társadalmilag elvárt viselkedési formának
számított. Dolgozatomban a 18. század utolsó harmadától az első világháború befejezéséig
virágzó-hanyatló gömöri fürdőkultúra bemutatására vállalkozom. Ezen belül a kiegyezést követő
hazai fürdőélet fénykorát állítom középpontba, mintegy ízelítőt adva a történelmileg sokszínű
Gömör-Kishont vármegye természeti, balneológiai, kulturális és épített kultúrát jelentő
gazdagságából, amely a magyar fürdők aranykorszakában e régiót is kiemelten érintette.
Bemutatom a vármegye balneológia terén tett kezdeti lépéseit, az első ásványvíz-elemzések
eredményeit, fürdőtannal foglalkozó „orvostudorait,” rámutatok a gömöri fürdőhelyeknek a
vármegyén belül és országos viszonylatban elfoglalt hol jelentős, hol jelentéktelen közéleti
szerepére. Miként nyilvánult meg Gömörben a fürdőzés kultúrája, mennyire volt jelen a polgárok
hétköznapjaiban a fürdő, s hogyan hatottak rá az országos trendek? A kitűzött célokból fakadóan
a dolgozat módszertanilag a monográfia- és helytörténetírás egyes elemeinek az ötvözésére tesz
kísérletet, a regionalitást megőrizve azonban a háttérben zajló országos balneológiai törekvéseket
is figyelemmel kísérem.
A polgári fürdőélet kultúrája gömöri viszonylatokban mind ez idáig nem került történeti
szempontból egységes feldolgozásra. A mai Szlovákia területén fekvő gömöri fürdőhelyek eddig
többnyire lexikonszerűen, pár soros jellemzésben kerültek csak prezentálásra egy-egy
balneológiával foglalkozó szakirodalom, vagy ismeretterjesztő turistakalauz hasábjain. A terület
feltáratlansága, valamint megfelelő történelmi kontextusba helyezése indokolta számomra a
témaválasztást. Figyelmem homlokterében nem a beteg, hanem a kikapcsolódni, nyaralni vágyó
fürdővendég áll, vagyis az a polgár, aki a modern értelemben vett szabadidővel kívánt
gazdálkodni. A fürdőzést minden esetben termálvizek, illetve melegvizek meglétéhez kötöttem, a
megyeszerte szép számmal megalakult városi uszodák, közfürdők és strandok nem képezték
vizsgálódásom tárgyát. Kutatásomat a vármegye határain belül kialakuló fürdőkultúrára
szűkítettem, ennél fogva a gömöri polgárok „külhoni” fürdőzési szokásaira nem óhajtottam kitérni.
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A dolgozatomat a „globálisból a lokálisba” haladó tematikai egységek szerint építettem fel,
amely az előszóval és az összegzéssel együtt öt fejezetre tagolódik. Az egyes forrástípusok
bemutatására, valamint a módszertani kérdések tisztázására az előszóban kerül sor. Az első fejezet
a téma felvezetésének szempontjából országos viszonylatban ismerteti a hazai fürdőkultúra
elterjedését, melyen belül sor kerül a fogalmi keretek magyarázatára is. A dolgozat második
fejezete szűkebb körben, csak Gömör vármegyére fókuszálva mutatja be – részletes historiográfiai
áttekintéssel párosítva – a balneológia meghonosodását, legjelentősebb képviselőit és a megye
fürdőkultúrájának magyarországi viszonylatban beékelődött helyét. A harmadik fejezetben már
konkrétan csak az egyes fürdőhelyek feltárására tevődik a hangsúly. Vizsgálatom tárgyát Gömör
hét fürdője és egy magaslati nyaralótelepe képezi, melyek hétköznapi fürdőéletének legfontosabb
mozzanatait az egyenként való feldolgozás módszerével igyekeztem rekonstruálni.
A dolgozat két nagyobb és egy kisebb forrástípusra épít. Kutatásaim során nagy hangsúlyt
fektettem a lehető legtöbb korabeli forrásanyag és szakirodalom felkutatására. Mivel Gömör 19.
századi fürdőkultúrájáról mind ez idáig nem készült átfogó elemzés, így nem állt rendelkezésemre
semmilyen korábbi tudományos jellegű, igényes feldolgozás az előző nemzedékek tollából.
Meglepően gyér iratanyagra bukkantam a témában a levéltárakban is. A korabeli fürdőügyi
dokumentumok hiánya, ill. nagy részének megsemmisülése egyrészt az 1918. évi uralomváltással
magyarázható, másrészt viszont a gömöri fürdőhelyek országos jelentéktelenségének számlájára
írható. Összesen hat magyarországi, ill. szlovákiai levéltárban végeztem kutatást. A budapesti
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában az Országos Balneológiai Egyesület, a
Kultúrmérnökség iktatókönyvei között, valamint a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt.
okmánytárában kutattam. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár fiókjában
elsősorban az orvosok és természetvizsgálók Rimaszombatban tartott vándorgyűlésének
jegyzőkönyvei segítették munkámat, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára pedig az
Orvostudományi Karon végzett hallgatók jegyzékében fellelhető gömöri fő- és fürdőorvosokra
vonatkozóan nyújtott kimerítő információt. A besztercebányai Állami Területi Levéltár
egységében többek közt Gömör-Kishont vármegye 1876 és 1919 között működő közigazgatási
bizottságának feldolgozott iratai, továbbá az 1803-ig létező Gömör vármegye alispáni és
népszámlálási iratainak átnézése segítették munkámat. A kassai Állami Területi Levéltár rozsnyói
kihelyezett részlegében Rozsnyó és Jolsva rendezett tanácsú városok adott korszakot vizsgáló
5

magisztrátusának fondjai álltak rendelkezésemre.1 Ma megfelelő forráskritikával viszonylag
pontos képet vázolhatunk fel Gömör fürdőhelyeinek közéletéről ezeknek a dokumentumoknak a
segítségével.
A fő forrásbázist dolgozatom elkészítéséhez a bőséges sajtóanyag, elsősorban a regionális
újságok és a balneológiai lapok alkották. A korabeli sajtó fontos véleményformáló szereppel bírt,
melynél fogva megkerülhetetlen forrást jelent a gömöri fürdőélet rekonstruálásához. Az elsődleges
célom éppen ezért a helyi sajtó feldolgozása volt. Átnéztem a 19. század második felétől 1918-ig
Gömör-Kishont vármegye területén megjelent összes – szám szerint 13 – hetilap valamennyi
évfolyamát. A legnagyobb tételt kétségkívül az 1880-tól megjelenő, a megye hivatalos
„vezérközlönyének” számító, Gömör-Kishont c. folyóirat alkotta. A másik tetemes forrástípust a
korabeli, az orvosi szaktanulmányoktól a vendégtoborzó reklámfüzetekig széles skálán
elhelyezkedő fürdőügyi szakirodalom alkotta, melynek szerzői a kor neves balneológusai,
fürdőorvosai, egyetemi tanárai, vagy kórházi főorvosai voltak. Munkámat ugyanakkor segítették
a múzeumok mélyén őrzött tételek, aprónyomtatványok és műtárgyak áttanulmányozása is.
Az anyag feldolgozásában elsőként szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Géra
Eleonóra tanárnőnek, aki tanácsaival, javaslataival segítette a doktori értekezésem létrejöttét,
valamint

Kósa

László

professzor

úrnak,

akinek

„Fürdőélet

a

Monarchiában”

c.

művelődéstörténeti monográfiája ihletett adott a témaválasztáshoz. Dolgozatom elkészüléséért
óriási köszönettel tartozom jelenlegi munkahelyemnek, a rimaszombati Gömör-Kishonti
Múzeumnak és valamennyi múzeumi, ill. levéltárban dolgozó, határon innen és túli kollégámnak,
akik révén közgyűjtemények féltve őrzött forrásai és műtárgyai közvetlenül is kutathatóvá váltak
számomra. Kutatásaim pártfogásáért különösen hálás vagyok családomnak, amely mindvégig
támogatott a munkámban, türelmükkel és buzdításukkal megteremtették annak feltételeit, hogy
megírhassam az értekezésemet.

1

Fontos megjegyeznem, hogy mindkét szlovákiai levéltár a Gömör megyére vonatkozó feldolgozatlan iratok
problémájával küzd, megnehezítve ezzel a jelenlegi és a jövőbeli kutatás lehetőségét. Az egykori Gömör-Kishont
vármegye iratanyaga túlnyomórészt továbbra is feldolgozatlan.
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I.

Bevezetés

1. Fürdőtörténelem dióhéjban
A különleges földtani és földrajzi viszonyoknak köszönhetően a Kárpát-medencében
nagyon sokféle gyógy-és ásványvízforrás volt fellelhető. Hála a természet bőkezűségének a
fürdőélet fellendülése Magyarországon nagyban összefonódott az ország gazdasági helyzetével. A
víz mint éltető elem már a rómaiak óta ismertté vált a Kárpát-medencében, gondoljunk csak a
római fürdő-hagyományokra Aquincum romjain, vagy Herkulesfürdő eredetére. A korábban itt
tartózkodó légióknak és polgárvárosoknak kiépített fürdőket és fürdőházakat vette át a középkor
elején a kereszténység, ezen belül is a gyógyító rendek. A hazai fürdőügy megteremtése és
virágzásnak indulása a szerzeteseknek (bencések, keresztesek, ciszterciták) volt köszönhető, akik
a szent forrásoknak tartott gyógyvizek csodákat művelő hatását kellő szakértelemmel terjesztették.
A világi uralkodók, főurak és nemesek haladó gondolkodású tagjai egyaránt érdeklődéssel
fordultak a földbirtokaikon feltört hévvizek és ásványforrások felé. Világi fürdőről azonban a 13.
századig kevés nyomot találunk - ha elő is fordultak okmányokban, leggyakrabban forrásokként
említették őket.2 A termálvízzel bíró települések a 13–15. századi iratokban rendszerint „töplitz”,
„töblitz” vagy „villa tapolcha” helységnévalakban szerepeltek,3 utalva ezzel a népvándorlás
korára, s arra, hogy a délre vándorló szláv törzsek birtokukba vették őket.4 Ekkor még igencsak
kezdetleges állapotban léteztek, használatuk legtöbbször összefonódott a hajnyírással és a
borotválkozással, ez azonban nem akadályozta meg az előkelő réteget abban, hogy társas
gyülekezőhely váljon belőlük.5
A középkorban s a kora újkorban a magyarországi fürdők a társadalmi rendnek
megfelelően feudális tulajdonban voltak, ez lehetett arisztokrata családi birtok, egyházi birtok,
szabad királyi város tulajdona.6 A magyar főurak kastélyaiban majdnem mindenütt volt fürdőház
(“feredő”), s a gyógyhelyeket is gyakorta fölkeresték - a külföldi fürdőket nem igazán látogatták,

Vámossy 1897: 4.
Kostelník 2013: 4.
4
Kósa 1999: 8.
5
Vámossy 1898: 128.
6
Kósa 1999: 61–62.
2
3
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inkább a hazaiakat részesítették előnyben.7 Utóbbi csak nagy nehézségek árán sikerült, többnyire
módosabb emberek számára vált elérhetővé, akik egy-egy kúrára nem 4–6 hetet, hanem akár fél –
1 évet is szántak, elutazásukat pedig fényesen megünnepelték. Míg Thököly Pöstyén, Rajec és
Lubló hűs árnyaiban pihente ki a közélet nehéz küzdelmeit, addig Verbőczi szliácsi magányában
vetette papírra a korabeli Magyarország szokásjogait és jogszabályait. A Thurzó család
pártfogásában lévő bajmóci meleg forrásokat Pálffy Pál országbíró látogatta,8 Illésházy nádor
Trencsénteplic fölvirágzásának alapjait rakta le, a Csákyak a Tátra kiépítésében munkálkodtak,
Stubnya Wesselényi Ferenc nádor és Széchy Mária megismerkedésének vált néma tanújává,
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Vihnye Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós téli pihenésére szolgált, 10 Bártfa pedig a hazai
arisztokrácia fészke lett: a Czartoriszky, a Larpesti, az Eötvös, a Dráveczky, a Szapáry, a Barkóczy,
a Szirmay, a Klobusiczky és a Csáky családok siettek állandó hajlékot teremteni maguknak a
fürdőtelepen.11 A gyógyfürdők nem csupán érvágás és köpölyözés színhelyei voltak, hanem
valóságos társaséleti központokként funkcionáltak.12 A korabeli útviszonyok és közbiztonság
miatt egész “katonai expedíció” kellett ahhoz, hogy valaki az újkorban egy jó nevű magyar
fürdőhelyet felkeressen, ráadásul igen ritkán volt fürdőhelyen még akkor orvos. Többnyire
egymást kúralgatták a vendégek, mint ahogy a napi szükségletekről és a kényelmükről is
önmaguknak kellett gondoskodni.13
Igazi fürdőéletről csupán a 16–17. századtól beszélhetünk, hiszen ekkor kezdtek a források
mellé egyszerű, fából emelt fürdőházakat vagy vendéglőt is építeni, a forrásokat pedig fával bélelt
medencékbe foglalni.14 A korabeli Magyarország területén jelentős európai fürdőkultúrák
érintkeztek: a nedves gőzkamra (szauna), a száraz légkamra, a kádfürdő, a kisebb-nagyobb közös
medence, zuhany és sorolhatnánk tovább valamennyi fürdési formát, melyek egyidejűleg egymás
mellett sehol máshol nem fordultak elő.15 Úgyszintén a 16. századtól datálhatjuk az ivókúra

Várkonyi 1993: 106.
Várkonyi 1993: 112.
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Gortvay 1953: 133.
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bevezetését,16 amely általánosan majd csak két évszázaddal később terjedt el,17 valamint az iszap
gyógycélokra való alkalmazását.18 A török hódoltság hatással volt a hazai fürdőéletre. Elsősorban
a budai hévforrásoknak kedvezett, melyek bár az Árpádok korától ismeretesek voltak, jellegzetes
berendezésüket (ilidje) a hódoltság idején nyerték,19 mint ahogy a táptalajra lelt gőzfürdők
(hammam) is.20
A rendszeres, államilag szabályozott gyógyfürdőügy és az idegenforgalom a felvilágosult
abszolutizmus korszakában kezdődött meg hazánkban, amikor az egyes ásványvizeket a föld
gyomrában fölfedezték.21 Ezek gyógyító ereje egyes betegségekben kiválóan hathatósnak
bizonyult, de alapos megismerésükre csak a kémia fejlődésével kerülhetett sor. A fürdőhagyomány
ellenére aránylag későn születtek meg az első ásványvíz-elemzések. Az ország természeti
kincseinek számbavételét a magyar orvosok csupán a 18. század második felében kezdték meg az
elszigeteltség és a korszerűtlen orvosi felszereltség következtében.22 A 18. századi
természettudományos kutatások kiterjedtek Magyarország korábban jórészt csak hírből ismert
gyógyvizeinek aprólékos elemzésére – először 1763-ban Mária Terézia rendelte el a hazai
gyógyvízforrások részletes felmérését,23 azonban hasznosításukkal már fia, József foglalkozott,
aki utasítva a Helytartótanácsot fürdőügyi rendeleteket bocsátott ki, ettől remélve birodalma
felvirágoztatását.24
A természet utáni vágyakozás, amely erőt ad, gyógyít, ugyanakkor pihentet és
gyönyörködtet, lassan az európai társadalmi gondolkodás részévé vált. A felvilágosodás
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fel a Helytartótanács a vármegyéket, hogy utasítsák tiszti orvosaikat a megyéjük területén levő ásványvizek
tanulmányozására és tétessenek velük jelentést. In: Demkó 1894: 512.
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Elsőként 1784-ben a gyógyvizekről szóló rendelkezése jelent meg, amely importvámmal védte a hazai palackozott
vizeket. 1785-ben Bécs elrendelte az ország ásványvizeinek megvizsgálását. Ezt a felhívást később többször is
kibocsátotta. In: Kapronczay 2008: 20.
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eszméinek terjedésével az eddig hagyományosnak nevezhető búcsújárás helyett a 19. század elején
megjelent a fürdőbe utazás divatja.25 Vajkai Aurél párhuzamot vélt a katolikus búcsújáró helyeken
található szent kutakhoz fűződő csodás esetek és a fürdőkről keringő meglepő gyógyulási
történetek között.26 Az elkövetkezőkben látni fogjuk, hogyan kapcsolódott össze mesterien az
orvoslás, a gyógyulásba vetett hit, a szabadidő és a kikapcsolódás négyese.
Kósa megállapítása szerint a 19. századi fürdőkultúra alapjait a földtani viszonyok, a
kedvező éghajlat, a természettudományos gondolkodás, a kémia, a geológia és az orvostudomány
nagy léptékű fejlődése képezte.27 Utóbbi téren kiemelkedett a hidegvíz-kezelés fölkarolása - amely
Vincenz Priessnitz és Sebastian Kneipp nevéhez fűzhető-, ugyanis nem kötődött föltétlenül
ásványvizekhez, s vezetett ezzel számos hidegvíz-gyógyintézet alapjainak lerakásához. A fürdők
kiépülésének és megerősödésének kora a 18. század vége és az első világháború közötti időszakra
tehető. Ehhez a fejlődéshez kétségkívül hozzájárult az állami apparátus (király, főurak, egyház,
polgárvárosok vezetői) szándéka, a kamara tagjainak egyetértése és a fejlesztési pénzek biztosítása
mellett a vasút, az ipar és a kereskedelem nagy arányú fejlődése is, ugyanakkor a 19. század utolsó
harmadában elterjedt polgári tulajonviszonyok (családi vállalatok) és kapitalista vállalkozási
formák (részvénytársaságok) szintén egyfajta szelekciót produkáltak a fürdőhelyek ranglétráján.28
Nem utolsó sorban a technikai fejlődés is beleszólt a fürdőéletbe, elsősorban Zsigmondy Vilmos
mélyfúrásainak köszönhetően, mellyel 100–120 méter mélyen lévő források feltárására egyaránt
lehetőség nyílt.29
Míg a 18. század végén még valóban a gyógyulást keresők látogatták a gyógyforrásokat, a
19. század elejére már kialakult egy újfajta idegenforgalmi mobilitás Magyarországon, amely a
polgárosult életformát prezentálta. Egy-egy üdülőtelepet már nem kizárólag egészségügyi
szempontok miatt kerestek fel az emberek, hanem üdülés céljából is. Igaz, akkor még csupán a
főrendek és a nemesség hódolt e szenvedélynek, a századfordulón azonban már a legszerényebb
városi polgárnak is elengedhetetlen életszükségletévé vált a “fürdőzés.”30 A reformkor kezdetén,
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az 1830-as években felélénkülő társadalmi élet folytán megindult utazási kedv a nagyobb
központoktól a vidéki városok felé a “nyaralás” és “szabadidő” fogalmát honosította meg a
közéletben. Ez idő tájt épültek ki a magyar fürdőkben a szállodák és a fürdőberendezések, amelyek
lehetővé tették a hosszabb ideig tartó fürdőkúrát, amellett pedig a jobb ellátásról és orvosi
kezelésről is gondoskodtak.31 A 19. század első felére a hazai gyógyfürdők a belső idegenforgalom
központjává váltak, s nemcsak a kulturális, hanem a politikai élet agórái is voltak – gondoljunk
csak Blaha Lujza vagy Jókai Mór balatonfüredi rezidenciáira, Mikszáth Kálmán cirkvenicai
nyaralásaira, vagy Kossuth Lajos szliácsi pihenőjére. A napos tóparti fürdőzés ellentéteként a
hegyvidék klímája egyaránt felkeltette az emberek érdeklődését, bár 1850 előtt még ismeretlen
volt nálunk a magaslati nyaralóhely fogalma.32 Kiemelt helyen szerepelt a Tátra, amely nemcsak
a hegymászók, túrázók és a téli sportok szerelmeseinek találkozóhelyeként vált ismertté, hanem
fürdőhelyeiről is. Népszerűsítése érdekében alapították meg a Magyar Kárpát Egyesületet,33
megalapozva ezzel a magas hegyi tátrai üdülés lehetőségét.
Bevezetőként megismertük a fürdőkultúra hullámvölgyszerű, fokozatos kialakulását és
meghonosodását Magyarországon, amellyel a termálvízek gazdagságára való tekintettel mind a
mai napig prioritást élvez Európán belül.
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2. A fürdők típusai, berendezése és személyzete
A “gyógyfürdővé” minősítést az 1876. évi XIV. törvénycikk 100. §-a szabályozta. Ezt a
jelzőt azonban számos fürdőhely használta vendégcsalogatás céljából, hivatalosan nem minősítve
a telepet azzá.34Gyógyhelynek olyan ásványos vizű fürdőt tekintettek, melyek forrása megbízható
hazai vegyelemzésre alapított szakértői vélemény szerint gyógycélokra alkalmassá vált, továbbá
olyan vízfürdőtelepet, mely kellő mennyiségű tiszta és üde forrásvízzel bírt s vizét gyógycélokra
alkalmazták, továbbá olyan helyet, melynek éghajlatát gyógycélokra használták.35 Egy fürdő
többféle betegség gyógyítására is alkalmas volt, ugyanakkor egy bizonyos betegség több fürdő
gyógytényezőinek hatására volt orvosolható. Minden gyógyhelynek az egészség és kényelem
igényeinek megfelelő épületekkel, gyógyhelyi szabályrendelettel,36 állandó vagy rendszeresített
fürdőorvossal, önálló, házi vagy kézi gyógyszertárral, kellőképpen befedett és tisztán tartott
forráskúttal, a vendégek élelmezését ellátó vendéglővel s a fertőző betegek részére elkülönített
épülettel kellett rendelkeznie - az egész gyógytelepet a közegészségügyi követelményeknek
megfelelően karban kellett tartani, nem utolsó sorban pedig a meteorológiai mutatókra is ajánlatos
volt odafigyelni.37
A jellegzetes 19. századi magyarországi fürdőhely nagyobb településektől távolabb esett,
általában vidéken – völgyekben, erdők lágy ölén, patakok mentén – épült ki. Gyógyintézet vagy
üdülőház létesítéséhez a belügyminisztérium engedélye volt szükséges. Építészeti elrendezését
tekintve a fürdőhely központja mindig a gyógykút és a fürdőház (Kurhaus)38 volt, a fürdőépületek
pedig jellegzetesen fából épültek, a kőépítkezés, ill. a gyógyforrások befedése a 19. század első
harmadában kezdett csupán teret hódítani. A fürdőkomplexum elmaradhatatlan részét képezték a
nagyszállók, fürdőházak, kávéházak, éttermek és a fürdőkápolna – nagyobb helyeken az adott

Az 1876. évi XIV. törvénycikk a közegészségügy rendezéséről. I. rész. Egészégügyi intézkedések. XIV. fejezet.
Gyógyfürdők és ásványvizek.
35
Uo.
36
A törvényhatóság által alkotott fürdőszabályzat némely pontja mai mentalitással végiggondolva már-már
megmosolyogtatónak bizonyul: ilyen például az, hogy a közös fürdőben csak színes úszóruhákban volt szabad fürdeni,
vagy pedig az elhasználatlan fürdőjegyet borravaló gyanánt tilos volt a szolgáknak adni. In: Preysz 1900: 74.
37
Törvényjavaslat-tervezet a közegészségügy-rendezéséről szóló 1876. évi XIV. tcz. a gyógyfürdők és ásványvizekről
szóló XIV. fejezetének módosításáról és kiegészítéséről. In: Balneológiai Értesítő 1900: 17.
38
A fürdőház magában foglalta a szálloda és a fürdő együttesét, ez az épülettípus a 19. század második feléig élt. In:
Kósa 1999: 137.
34

12

felekezetnek megfelelő templom, továbbá az egyéb hivatali-gazdasági épületek, mint például a
fürdőigazgatóság székhelye. Az állandó épületek külseje általában egyszerű, klasszicista jelleget
öltött, a gyógykutak esetében pedig tudatosan éltek az antikizáló, ókori templomokra emlékeztető
elemekkel.39 A földszintes és emeletes villákat, valamint kisebb szállókat előszeretettel építették
ún. „svájci stílus”-ban, melynek jellegzetes elemei közé tartozott a tornyocska, a nyitott tornác és
erkély, illetve a fűrészelt és faragott deszkadíszekkel zsúfolt oromzat.40 A polgári fürdőélet
legfontosabb helyszíne a gyógyterem (Kurszalon) volt, ami nevével ellentétben nem gyógyításra,
hanem a vendégek napközbeni tartózkodására biztosított helyet, s rendszerint betöltötte a
reprezentatív helyiség szerepét: itt kapott helyet a kávéház, a hírlapolvasó, a kölcsönkönyvtár, a
bálterem, a zongoraterem, a kártyaszoba és sorolhatnánk tovább.41 A gyógyforrás közelében
mindig volt promenád, jobb esetben fedett sétálófolyosó, ahol a fürdőközönség a reggeli ivókúra
során gyógyvizét szürcsölgetve sétálhatott. A fürdőkúrának kiegészítő részét képezte a szabadban
való mozgás, a korzózás, ezért a fürdőtelepeken gondozott angolparkokról, romantikus kertekről,
elegendő sétahelyekről egyaránt gondoskodtak.42
A fürdői évad legtöbb fürdőben 6–8 hétig tartott és a nyári évszakokra esett: leginkább
május 1-jén vagy 15-én nyitottak, és szeptember 15-én, esetleg október 1-jén zártak. A főszezon
általában június 15. és augusztus 20. között tartott, az elő- és utóidény pedig 20–30%-os
kedvezményekkel járt.
Érdemes pár gondolat erejéig szót emelnünk a fürdői személyzetről is, amely alatt az
igazgatóságot, a szállók és vendéglők, a fürdőházak és gyógyintézetek, a közszolgálat (vasút,
bérkocsi, közbiztonsági és egyéb hatóságok), valamint az üzletek személyzetét kell értenünk, de
ide sorolható még a fürdőorvosi testület és a gyógyszerész is.43 Egy fürdő életében a legfontosabb
embernek a fürdőigazgató számított, mint az egész gépezet irányítója és felügyelője. Nagyobb
helyeken a tulajdonos fizetett alkalmazottja, kisebb fürdőkön maga a tulajdonos vagy a bérlő, sőt
orvos is volt egy személyben. Az 1876. évi XIV. t.c. értelmében egy gyógyintézetnek vagy
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üdülőháznak szakképzett orvosi, ápolói és segédszemélyzettel, valamint rendeltetésének
megfelelő felszereléssel kellett bírnia.44 Még az évad megnyitása előtt rendszeresen kijelölték az
évi fürdőidény fürdőbiztosait,45 akik a polgári közigazgatást képviselték a fürdőkben, s azok feletti
felügyeletet gyakorolták. A fürdőorvos46 a fürdőhely higiénikus viszonyainak ellenőrzőjeként
szerzett érdemeket.47 Az 1876-os közegészségügyi törvény nemcsak kötelezővé tette a fürdőorvosi
tisztséget, hanem kinevezéséhez főispáni megerősítést is előírt, gyógyhelynek nyilvánított
fürdőben pedig ott is kellett laknia az idény alatt. Gömör esetében 1889-ben Rozsnyóra Kubinyi
Géza rozsnyói járásbeli főszolgabírót és Maurer Arthur tiszteletbeli megyei főorvost, Lévártra
Szontagh Zoltán tornaljai járásbeli főszolgabírót és Török János megyei tiszteletbeli főorvost,
Ajnácskőre Almássy Arthur grófot mint rimaszécsi járásbeli szolgabírót és Szabó Samu megyei
főorvost nevezték ki fürdőbiztosi, ill. fürdőorvosi tisztségbe.48 A fürdőbiztoson és a fürdőorvoson
kívül leggyakrabban kútleányok,49 fürdősök, masszőrök, fürdőszolgák, húzólegények, vízhordók,
betegszállítók személyével találkozhatott a fürdőző-nyaraló közönség egy-egy fürdőhely
meglátogatása során, rajtuk kívül azonban még dolgozott ott szállodai személyzet, bérkocsis,
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időközönként látogatta csak a fürdőt, mint ahogy történt az legtöbb gömöri fürdőhely esetében is. Gyakran előfordult,
hogy egyes fürdőhelyeken orvosi készenlét helyett borbélyok, jobb esetben diploma nélküli, mesterlevéllel rendelkező
fürdőmesterek, felcserek, seborvosok, sebészek álltak a vendégek szolgálatára, mint egészségügyi személyzet. In:
Kósa 1999: 26.
47
A m. kir. belügyministernek 44.404. szám alatt valamennyi törvényhatósághoz intézett körrendelete a fürdők és
gyógyhelyek felügyelete, a fürdők, gyógyhelyek és ásványvizek kimutatásai, a források foglalása és az ásványvizek
kezelése tárgyában. Magyarországi Rendeletek Tára 1893: 1548.
48
Gömör-Kishont. 1889. május 23.
49
A kútleányok nagyobb fürdőhelyeken a fürdő gyógyvizét felszolgáló női alkalmazottak voltak.
44
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felszolgáló, eladó és kertész is.50 Időközönként a belügyminisztérium közegészségügyi felügyelőt
bízott meg egy-egy törvényhatósági terület ellenőrzésével, mint például tette azt 1892-ben is,
amikor Téry Ödön közegészségügyi felügyelőt ruházta fel erre a feladatra a Gömörben létező
gyógyfürdők és ásványvíztelepek aktuális egészségügyi állapotának ellenőrzésével.51
Az ún. üdülőhasználati díjnak számító gyógydíjat (kurtaxát) 1850-ben tették általánossá az
osztrák birodalomban,52 melyet a fürdő fejlesztésére kellett fordítani, 53 ezen kívül pedig még
zenedíj fizetésére vált kötelessé a látogató. A vendégek érkezését és távozását – saját fogatokon
kívül – először postajáratok biztosították, később a vasút54 játszott szerepet az utasszállításban, az
első világháború előtt pedig megjelent az autómobil is. A fürdőre érkező vendégek többsége akkor
is vállalt valamilyen kúrát, divatból vagy társadalmi konvencióból, ha makkegészségesnek érezte
magát, ami kétségtelenül a nyaralás és a gyógyulás szoros kapcsolatára utal. A klimatikus
gyógyhelyek55 földrajzi fekvés szerint különültek el (tengeri, hegyvidéki vagy erdei). A
vízintézetek mind belső, mind külső használatban alkalmazták az ivó-illetve fürdőkúrát, a
fürdőhelyek pedig az ásványvizek gyógyerejében bíztak. Utóbbiak hideg-, illetve hévvizekre
osztódtak, míg a hideg ásványos vizeket összetételükben savanyú, kénes, sós, szulfátos és szikszós,
a hévvizeket tiszta, földes, kénes, lúgos, lúgos sós, lúgos szulfátos és vasas hévvizekre
oszthatjuk.56
A fürdővendég napja rendszerint ivókúrával kezdődött. Általában éhgyomorra reggel 6
órakor ivott a forrásból, melyet aztán két órán keresztül a kút körül és a fedett sétányokon, zeneszó
alatt andalogva, részletekben elkortyolgatott. A gyógyvíz napi bevitele 2 és 8 deci között

Arányi 1909: 11.
Rozsnyói Híradó. 1892. július 17.
52
Kósa 1993: 210.
53
Az orvosok, a hadsereghez és az állami tisztviselői karhoz tartozó személyek családtagjaikkal együtt mérséklésre
vagy ingyenes belépésre számíthattak, mint ahogy a hatósági szegénységi bizonyítvány is díjmentességet biztosított
alóla. In: Az 1876. évi XIV. törvénycikk a közegészségügy rendezéséről. I. rész. Egészégügyi intézkedések. XIV.
fejezet. Gyógyfürdők és ásványvizek.
54
A MÁV az 1880-as években kezdte bevezetni Magyarországon a fürdő-és nyaralóhelyekre szóló vasúti
kedvezményeket. Ez nagyjából 33%-os jegyár-csökkentést jelentett. In: Kósa 1999: 100.
55
Magaslati és tengerparti fürdőhelyek esetében ún. „levegőkúráról” beszélhetünk, amely a sós tengeri levegőben,
illetve a fenyőerdők gyógyító erejében hatott. In: Kósa 1999: 127.
56
Hankó 1895: 11.
50
51
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ingadozott. A reggelizés után, a délelőtti órákban került sor a fürdőkúrára.57 A legtöbb esetben
naponta egyszer kellett a fürdőt alkalmazni, általában a reggeli ivókúra s az ezzel járó séta után két
órával.58 A kádfürdőt általában egyszerre csak egy, ritkábban két személy vehette igénybe. A 19.
század elején még felbukkanó fakádakat fokozatosan felváltották a kőburkolatú kádak, a
fémkészítmények és öntvények. A kádfürdőhöz alkalmazott balneotechnikai módszerek szerint
megkülönböztettek iszap-, láb-, fenyő-, gáz- és elektromos fürdőt, a nagy úszómedencéket pedig
„tükörfürdőnek” nevezték.59 A rendes kúrát rendszerint 21 fürdő jelentette három hét alatt
használva, 30–40 fürdő pedig a 6–8 hét alatt tette ki az elégségeset. A fürdő tartama néhány perc
és egy óra között ingadozott, az időtartama a beteg természetétől és betegségétől függött, a
fürdőzést pedig rendszerint nyugágyon való pihenés követte.60
Egy fürdőhely megítélésénél az egészséges szobán és kényelmen kívül a jó és olcsó ellátás,
nem utolsó sorban pedig a rend egyaránt mérvadóak voltak.61 Fontos alkotóelemévé vált egy-egy
fürdői kiruccanásnak az étkezés kérdése, hiszen a 19. század derekáig szinte természetes volt, hogy
fogadós híján sok helyen önellátó formában oldották meg a vendéglátás nehézségét. Ez azt
jelentette, hogy a fürdőbe igyekvőnek élelmiszereken kívül saját konyhaszemélyzetét és
konyhafelszerelését is magával kellett vinnie.62 Ezzel párhuzamosan kezdtek meghonosodni a
fürdővendéglősök, akik a vendéglátásnak egy európai, polgárosult formájával hódítottak: a “table
d´hote”, vagyis az egy asztalnál egy időben étkezés módszerével,63 mígnem a századfordulón meg
nem jelent a piacon a penziórendszer.64 A fürdőtulajdonosok rendszerint bérbe adták a vendéglátói
regálé jogot a nyertes vendéglősnek, aki az évad tartama alatt – normális esetben a fürdőorvos
felügyelet alatt – gondoskodott a páciensek és nyaralóvendégek élelmezéséről.
A gyógyfürdő páciense a mindennapi kúrán kívül szórakozásokat is bőven talált a telepen:
a kultúra ágában olvasószoba, hírlapok, kölcsönkönyvtár, nagyobb fürdőhelyen állandó kőszínház

Mángold Henrik, balatonfüredi fürdőorvos ebből ötfélét különböztetett meg: hideg fürdőt (5–9 R), hűvös fürdőt
(10–20 R), langyos fürdőt (21–25 R), meleg fürdőt (25–30 R) és forró fürdőt (30 R felett). In: Mángold 1902: 67.
58
Rozsnyói Híradó. 1879. június 8.
59
Kósa 1999: 121.
60
Mángold 1902: 67.
61
Hankó 1911: 9.
62
Petneki 1982: 154.
63
Petneki 1982: 155.
64
Hankó 1911: 10.
57
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is szolgált, a kisebb fürdőkben billiárdasztal, kártyaszoba, kuglizó, csónakázó tó és teniszpálya
csábította játékra és egyben sportra az embert, a fürdő környéke pedig a kirándulni és felfedezni
vágyóknak kedvezett. A gyógyforrásnál vagy a promenádon gyakran zenekar szórakoztatta a
közönséget. A fürdőidény társaséletének fénypontjai pedig kétségkívül az Anna-bálok, a
műkedvelő-szórakoztató estek és hangversenyek voltak, melyeken nem csupán a fürdővendég,
hanem a környék ifjúsága is éppolyan vidáman szórakozott. A gyógyfürdők kereskedelmi élete
szintén a vendégek kényelmét szolgálta – a bazársor ajándéktárgyai közül különösen a környékbeli
üveghutákban készített fürdőpoharak és ivókancsók,65 ízes ostyák és képes levelezőlapok
örvendtek nagy népszerűségnek. A posta-és távírdahivatalok fölállításánál a forgalomnak a
látogatók számából következtetett nagysága volt az irányadó szempont.66
Egy-egy fürdő minden igényt kielégítő berendezése és szolgáltatásainak gazdag tára sem
tudta azonban megakadályozni azt, hogy a honi vendégek a határon túl keressenek gyógyírt testüklelkük bajaira.

Magyarországon 1820 körül tűntek fel első ízben a kehely alakú, talpas, a fürdőépület képével és fölirattal ékesített
fürdőpoharak. Ezen fürdői motívumok egyéb kerámiákon és használati tárgyakon egyaránt megfordultak. In: Kósa
1999: 148.
66
Preysz 1900: 74.
65
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3. Hazai fürdő kontra külhoni67
A századelőn Magyarországon mintegy 210 fürdő létezett, ebből 80 kínálta az üdülésnek
és az egészség fenntartásának kényelmes módját. Ez a 210 fürdő 1906-ban 114 946 állandó vendég
költekezésén gyarapodott.68 A számoknál maradva, a 11 legnépszerűbb hévvizű fürdőhelyen 1877ben 13 328, 1885-ben 16 534, 1895-ben pedig 22 966 fürdővendég járt. Az elmúlt 18 év alatt ez
18%-os gyarapodást mutatott, míg 22 hideg ásványvizű fürdőben ugyanezen években 7228–9823–
11 933 vendégszámú 65%-os emelkedés mutatkozott meg: „1895-ben 154 fürdőhelyen 73.354
állandó vendég tartózkodott, ebből 62.048 belföldi, 11.306 külföldi, míg ideiglenes vendég volt
55.746 belföldi és 13.191 külföldi, akik leginkább Trencsén-Tepliczet, Pöstyént, Herkulesfürdőt,
Tátrafüredet, Tusnádot, Lipiket és Buziást látogatták meg.”69 Tíz évvel később, 1903-ban Bókai
alapján az összes magyar fürdőben 102 352 állandó fürdővendég tartózkodott, mely 15 392-vel
többet jelentett az előző évnél. A nevezett évadban az összes idegenforgalom 210 313 főt számlált,
ami szintén 33 707-tel jelentett többet az 1902. évnél. A külföldi vendégforgalmat illetően Bókai
15 381 fővel többet számlált, mint ez előző évben, az állandó külföldi vendégek száma pedig 2019cel növekedett 1902-höz képest.70
Petneki Áron szerint a 18. és a 19. század fordulóján még a hazai turizmus jellemezte a
magyar fürdőket, mivel azok általában jóval olcsóbbak voltak az osztrák birodalom
gyógyfürdőinél, mind pedig a nyugat-európai világfürdőktől. Bár ezen olcsóság a gazdasági
elmaradottságot, s a szolgáltatások alacsony színvonalát jelentette, melyben szerepet játszottak a
vámhatárok és a pénzváltás körüli bonyodalmak is, ugyanakkor a nem lévő propagandahadjárat
lévén a magyarországi fürdőhelyek sem voltak ismertek a nyugati közönség előtt. 71 A 19. század
első felében megindultak a politikai reformok, így a nemzetiesedés korszakában továbbra is a honi
fürdők vonzották a magyar fürdőközönséget. A reformkorban a magyar arisztokrácia előszeretettel
választotta az olyan külhoni fürdőhelyeket – Badent, Karlsbadot, Gräfenberget – ahol a császári

A Magyarországon belül fellelhető fürdőket vizsgált időszakunkban a „hazai”, annak határain túlra esőket pedig a
„külhoni” jelzővel illették.
68
Magyar Balneológiai Értesítő. 1908. március 15.
69
Nemzetközi Fürdő-Lapok. 1896. szeptember 20.
70
Bókai 1905: 3.
71
Petneki 1982: 147.
67
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udvar tagjaival is összefuthatott. A felső tízezer életstílusának követése a hazai nemesség, majd
polgárság fokozatos „masírozását” eredményezte a határon túlra.72
A fogyatékosságok kiküszöbölésére és a helyzet normalizálódására sorra láttak napvilágot
a különféle „útmutatók”. Chyzer,73 aki elsők között vallott őszintén a magyar fürdőügy helyzetéről,
a fürdőtulajdonosok, az orvosok, a nagyközönség összefogásával, s a kormány támogatásával látta
megoldhatónak a hazai balneológia felvirágoztatását.74 Sajnos a legtöbb magyar fürdőhelyről
hiányzott a kényelem, a szórakozási lehetőségek tára, a kiépített közlekedés, nem utolsó sorban
pedig a korszerű lakó- és egészségügyi berendezés, ugyanakkor az is negatívan hatott, hogy a
magyar fürdőtulajdonosok a telephelyeket csupán üzletszerűen kezelték, a fürdőigazgatóságok
szeme előtt pedig elsődlegesen a vállalati nyereség lebegett, nem pedig a fürdő renoméjának
emelése.75 A Magyar Gyógyterem (Ungarischer Cursalon) megkísérelte felsorolni azon okokat,
melyek következtében a hazai fürdők az orvosok és a közönség részéről mellőzésre kerültek. A
számlán a hiányos vegyelemzés, a szakszerű orvoshiány, az ásványvizek primitív melegítési
módja, a fürdőkádak és kabinok siralmas állapota, az ivókutak nem szakszerű higiéniai ellátása, a
palackozott ásványvizek hanyag töltése, az egészségtelen elszállásolás, valamint a lármás fiatalság
szerepeltek.76 Utóbbi tényezőre Preysz Kornél is rámutatott, miszerint sokan a fürdőket egyes
társadalmi osztályok nyári találkozó- és mulatóhelyének tekintették.77 A balneológia másik jeles

Hankó Vilmos a 19. század végén 29 olyan, Magyarország határain kívül eső fürdőhelyről tudott, amelyet a hazaiak
különösen kedveltek – ezekből tíz osztrák, négy csehországi, további három más monarchiabeli, tizenegy a Német
Császárság és egy Belgium területén volt fellelhető. In: Kósa 1999: 83.
73
Chyzer Kornél 1883 nyarán írt „Úti levelek” c. munkájában, melyben a berlini egészségügyi kiállításról és 14nyugateurópai fürdőben tett látogatásáról számolt be, arról is „lelkesen” cikkezett, hogy 33 magyarországi fürdő-és
ásványvízforrás képviseltette magát Berlinben: bemutatójuk silánynak és szegényesnek tűnt a többi európai fürdő
prezentálása mellett. In: Tátra-vidék. 1883. július 29.
74
Vida 1987: 202.
75
Chyzer itt konkrétan Csízt is megjelöli, mint együttműködésre képtelen intézményt. Chyzer ugyanis nyomtatott
körlevélben megkereste több magyar ásványvizforrás és fürdő igazgatóságát – többek közt Csízt is - , hogy saját
érdekükben válaszoljanak az általa feltett kérdésekre, melyben a fürdőügy előrehaladása végett a következőkre volt
kiváncsi: Képez-e ásványvize kereskedelmi cikket? 1881-ben hány üveggel küldetett szét? Van-e elemezve, mikor, ki
által s elemzésének eredménye? Ha a forrás bérben van, mily bért fizetnek érte? Használtatik-e fürdőknek? Milyen a
forrás bősége, hány fürdőt szolgáltathat naponkint? Hány volt a fürdővendég az utóbbi 5 év alatt átlag, s hány 1881ben? Milyen nagy a fürdő, hány házzal és szobával rendelkezik? Van-e meteorologicus állomása? Van-e postája,
távirdája? Van-e leszállitott áru fürdői jegy a vasúton oda? Ha a fürdő bérben van, milyn bért fizet érte? Mily összeg
jött be 1881-ben a gyógydijból? Csíz is az egyike volt azon hazai fürdőknek, melyek válaszra sem méltatták az orvost.
In: Chyzer 1882: 8–9.
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Magyar Gyógyterem. III. évfolyam. Melléklet a „Közegészségügyi Kalauz” 11. számához. In: Közegészségügyi
Kalauz. 1880. június 1.
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Preysz 1896: 26.
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képviselője, Bókai Árpád a hazai – főleg vidéki – fürdők népszerűtlenségének okát nemcsak a
forrás- ill. fürdőtulajdonosokban keresi, hanem bűnbakként kezeli a fürdőorvost is, aki a hazai
ásványvíz helyett a külföldit ajánlja páciensének és a kereskedőt, akinek boltjában nagyobb kínálat
rejtőzik külföldi ásványvizben, mind hazaiban. A csízi fürdő konyhasós vizét konkrétan Halle,
Baden-Baden, Wiesbaden, Dürkheim, Ischl, Kreuznach, Homburg, Gmunden, vagy a hazai nagy
fürdők közül Herkulesfürdő és Szobránc vizével helyezte párhuzamba. Ugyanúgy rámutatott
Pyrmont, St. Moricz, Schwalbach, Marienbad vagy Franzesbad hasonló vasas jelleggére, amely
olyan volt, mint Ajnácskő, Lévárt, Rozsnyó és Várgede vize, valamint a kiépítetlen magaslati
klimatikus gyógyhely, Dobsina konkurensére a felkapott tátrai fürdőkkel.

78

Ugyanezzel a

problémával szembesíti az olvasót Hankó Vilmos vegyész is, felhívva az olvasóközönség
figyelmét, hogy Karlsbadot kivéve minden külföldivel szemben lehet egy magyar fürdőt állítani,
melynek gyógyító hatása egyenrangú azokéval.79 Ilyen megközelítésben Csíz tökéletes
helyettesítője a darkaui és a halli forrásoknak, Ajnácskő pedig a spaai (Pouhon) forrás
megfelelőjének, míg Rozsnyó a charlottenbrunni forrás vizével kel versenyre, addig a dobsinai
fürdőtelep Reichenauval vetekszik.80
A hazai fürdőügy szempontjából lényeges számunkra Russay Gábor Lajos szobránci
fürdőorvos véleménye a hazai balneológia megreformálása érdekében.81 Az egyik legalapvetőbb
problémának a közönség részéről a fürdők jellegénél fogva egy kalap alá vételét tekintette, további
faktorként az éghajlati tényezőt jelölte meg, amely jelentős befolyással bírt a rövid főszezon
drágaságára. A fürdők olcsóbbá tételét legfőképpen a háztáji termlésben látta – akadályozva ezzel
a drága élelmiszer-behozatalt –, továbbá a stabil fürdői személyzet kialakításában, legfőképpen
pedig abban a mentalitásban, miszerint a közönség, nem pedig a fürdőtulajdonos igényeit kell
kielégíteni. Szilvássy János borszéki fürdőorvos úgy vélte, hogy a drága és silány minőségű fürdő
mögött gyakran a sem tudással, sem pedig pénzzel nem rendelkező bérlő állt.82 Vértes szerint a
magyar fürdőkben jelen volt egy mentalitásbeli probléma is, mégpedig a nagyzási mánia.83

Bókai 1895: 33.
Hankó 6.
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Hankó 8-14.
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Hasonlóan gondolkodott a közismert szliácsi fürdőorvos, Hasenfeld Manó84 is, aki orvosi
praxisából adódóan őszintén vallott arról, ami leginkább mérgezi a hazai fürdőéletet: ez pedig a
rang, az állás, a vagyon, a születés, a nemzetiség, s a vallásfelelkezeti különbségek.85 Nagyon jó
példa erre, hogy a 20. század elején dívott hazafias tulipán-mozgalom hölgytagjai külföldi
fürdőhelyeken nyaraltak az „előkelőségnek” hódolva.86
A hazai fürdők fellendítéséhez szükséges tennivalókat legátfogóbban Pávay Gábor
pozsonyi kórházi főorvos foglalta össze az „Egészségügyi lapok” hasábjain, aki szerint a fürdők
kényelmének felemelésére való olcsó utazási tarifarendszer, az olcsó penziórendszer, a
fürdőtulajdonosok áldozatkészsége, a fürdőkben kialakult fényűzés és klikkesedés megszűntetése,
a fürdőbiztosok szigora a fürdői rend betartását illetően, a fürdői reklámügy fejlesztése, az
orvosokban lakozó rokonszenv fokozása a fürdők ajánlását illetően, a fürdői társasélet pezsgőbbé
tétele színházak, kirándulások, hangversenyek szervezésével, a fürdői beruházásokhoz szükséges
hosszú lejáratú kölcsönök adása az állam részéről, a kies fekvésű, de kivételes gyógyhatású
fürdőhelyen nagyszabású szállodák építése, a főurak nagyobb támogatottsága a hazai fürdők iránt,
valamint az idegenforgalom megteremtése lennének a legcélravezetőbbek.87
A megoldás kulcsát már Smialovszky Valér országgyűlési képviselő is feszegette a XI.
Magyar Balneológiai Kongresszus keretében, miszerint a magyar fürdők divatba hozását csakis az
idegenek útján lehet gyökeresen eszközölni. Úgy vélte, ha a magyar fürdők ugyanazt nyújtanák
mint a külföldiek, a magyar ember akkor is a külhont választaná, élve a világlátás érzésével,

Hasenfeld Manó a hazai gyógyhelyek érdekében emelte fel szavát, mintegy 25 év fürdőorvosi gyakorlat után 1885ben Gyógyhelyeink és ásványvizeink c. kötetében észrevételeinek adott hangot a magyarországi fürdőélet
színvonalasabbá tételéért. Javaslatai között szerepelt többek közt, hogy a fürdőhelyeken történő építkezésekre 30 évi
adómentesség adassék,84 a fürdőorvost törvény útján tegyék függetlenné a fürdőtulajdonostól, a megfelelő fürdőorvos
kiválasztását a főispán megerősítésével hagyják jóvá, a hétvégén ellátogató földműves néptömeg csak orvosi
ellenőrzés után vehesse igénybe a fürdőt, a fürdőtulajdonos az évad kezdetén a szolgabíróval egyeztetve szabja meg
az ételek-italok árát, a fürdőbiztosi intézmény állandósítva legyen a közhasznú gyógyhelyeken az adott vármegye
gondoskodásában, a gyógyalap kezelési és ellenőrzési joga kizárólag a fürdőbizottságot illesse – állapíttassék meg ez
ügyben pontos évi költségvetés, a fürdőtulajdonos gondoskodjon ragályos betegek számára felállított külön épületről,
ill. halottas kamráról, hazai vasutaink fürdőink látogatottságát nagyobb arányú árkedvezményekkel igyekezzenek
előmozdítani – olcsóság mellett a kényelem és a gyorsaság előnye is juttassék, valamint a gyógyhelyekhez vezető
vicinális utak az állami utak hálózatába vonassanak be. In: Hasenfeld 1885: 29.
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összekötve a fürdőzést a nyaralással.88 Arra a következtetésre jutott, hogy a hazai iparhoz
hasonlóan a magyar fürdőügyet is a világ, illetve Ausztria versenye tette tönkre, így
felvirágoztatásukra egyrészt a kényelem, másrészt a szórakozás költséges vívmányai szükségesek
– mint a modern szállodarendszer, a fürdői építkezések és közberendezések, a közös fellépéssel
indító fürdői reklámhadjárat, továbbá a gyógyeszközök korszerűsítése. Smialovszky főleg a Tátra,
a Balaton és Erdély kiépítésére fókuszált, a fürdőügy „tőkeszegénysége” folytán a szükséges
hitelnek egyrészt állami közvetítés útján való biztosítására gondolt,89 a pénzügyi kérdés
megoldására másrészt bizonyos szerencsejátékok luxus gyógyhelyeken való űzésének
engedélyeztetését

fontolgatta,

s

ezen

fürdőknek

az

idegenforgalom

javára

szolgáló

megadóztatásának gondolatával kacérkodott.90 Érdekes megoldást javasolt a honi fürdők
erősítésére báró Podmaniczky Frigyes is, mégpedig a magyaros konyha szervírozását a
fürdővendégek felé a nemzetközi étkekkel való villogás helyett.91
A hazai vendégforgalmi statisztikák egyértelműen a külhoni fürdők számlájára írták a
magyar fürdőhelyek gyér látogatottságát. A magyarországi fürdőügy helyzetét volt hivatott
szabályozni az 1876. évi XIV. törvénycikk, melynek életbe lépése jelentős változásokat
eredményezett a balneológia terén.

Smialovszky 1900: 2.
Smialovszky 1900: 10.
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4. Egyesületek, szabályzatok, törvények
Egy magyarországi fürdőegyesület kialakulásának terve már az 1880-as években felötlött,
ekkorra datálhatjuk a balneológia mint tudomány elismerését is. Az előzményeket Oláh Gyula
közegészségügyi felügyelőnek az 1884-ben belügyminiszteri rendeletre tett fürdői körútja során
szerzett tapasztalataiban kereshetjük. Oláh a hazai fürdők felemelése és a honi ásványvizek magyar
földön való elterjedése érdekében már a következő évben javasolta a legfejlettebb magyar
gyógyfürdők és ásványvízforrás-tulajdonosok egy fürdői érdekszövetkezetbe való tömörülését és
egyletté válását. Az általa elkészített „Magyarországi Gyógyfürdő-Egylet” alapszabálytervezete
elsősorban a magyar fürdőügy és ásványforrás védelmére épült a külföldi gyógyhelyekkel
szemben és ásványvizeik forgalmazása ellen, az igazi áttörésre azonban még néhány évig várni
kellett.92 Óriási lépésnek számított a fürdőügy rendezése érdekében a Budapesti Királyi
Orvosegyesület által 1882-ben életre hozott Balneológiai Bizottság,93 majd három évvel később
megszületett a forrásvédterületre vonatkozó vízjogi törvény XXIII. tc. 16.§-a, amely lehetővé tette
a gyógyforrások körüli terület elkülönítését és védelmét. 94
A magyar balneológia történetében mérföldkőnek számított az 1891. év, ekkor alakult meg
az Orvosegyesület támogatásával a Balneológiai Bizottság tevékenységére alapozva a hazai fürdők
és fürdőügy támogatására a Magyar Szent Korona Országainak Balneológia Egyesülete budapesti
székhellyel, mely a magyar ásványvizek, fürdők és gyógyhelyek ügyét volt hivatott felkarolni,
azoknak ismertetését terjeszteni, egyúttal a fürdő-és ásványvíztelepek birtokosainak útmutatással
szolgálni, miként rendezzék be fürdőtelepeiket és intézeteiket, hogy azok kifogástalanok
legyenek.95 Tagjai a Budapesti Kir. Orvosegyesület által kiküldendő egyesületi tagok, rendes és
tiszteletbeli tagok lehettek, melyek között fürdő-és ásványvíz-tulajdonosok, bérlők, ásványvízkereskedők és balneochemikusok egyaránt megtalálhatók voltak.96 Elsősorban az a cél vezérelte
az egylet tevékenységét, hogy a magyar fürdők a higiénia követelményeinek megfelelőleg
berendezett gyógyintézetek legyenek, melyeket a közönség bizalommal keres fel. Az egyesület
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eredményes működését évente megrendezésre kerülő kongresszusaik bizonyítják. Az itt
megvitatott és elhangzott tárgyakat évkönyvbe foglalva adták ki, majd 1894-től ún. „Balneológiai
Értesítő“-ben népszerűsítették a hazai fürdőügyet (ugyanennek 1899 és 1902 között német
nyelven is megjelent változata a Balneologische Rundschau). 97 Ugyancsak előrelépést jelentett az
Országos Forrás-és Fürdőügyi Bizottság 1899-es megalakulása is, melynek célja a gyógyvizek
hasznosításának országos koordinálásában rejlett.98
Fürdőügy szempontjából a legfontosabb eredmény az alkotmányos kormány által kiadott
1876. évi XIV. t.c. 100-108.§-a a közegészségügyi törvény gyógyfürdőkről és ásványvizekről
szóló rendelete volt,99 amely a gyógyfürdő fogalmának meghatározásán és annak szakhatósági
feltételein kívül kötelezte a fürdőtulajdonosokat a fürdőhely állandó karbantartására és
korszerűsítésére a befolyt bevételből (gyógyalap, gyógydíj), húsz évi adómentességet biztosított a
gyógyfürdői építkezésekhez, elrendelte a helyi törvényhatóság felügyeletét és a szegények díjtalan
ellátását, rendeletileg szabályozta az ásványvíztöltést és a mesterséges ásványvizek előállítását, a
hatóságot ugyanakkor utasította posta és távírdaállomás létesítésére, ill. a fürdőkhöz vezető utak
karbantartására.100 A századforduló szüleménye a fürdők és gyógyhelyek felügyeletére, a fürdők
és ásványvizek kimutatására, valamint a források foglalására és az ásványvizek kezelésére
fókuszáló 1893. évi 44.404. számú körrendelet volt.101 Hála ezeknek 1876 és 1893 között a hazai
fürdők vendégforgalma mintegy meghatszorozódott, 21 808-ról 135 834-re emelkedett.102
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5. Ásványvíz-kereskedelem
Az ásványvízkereskedelem fejlődése a 18. század utolsó harmadában vett lendületet,
miután felmentve a Monarchia területén a vám alól, II. József az ásványvíz-kereskedést szabaddá
tette, sőt, hogy kivitelre buzdítsa a kereskedőket, minden 1000 kivitt palack után 3 arany jutalmat
fizetett, a külföldi vizekre pedig 12 krajcár vámot vetett ki.103 A hazai vegyelemzés által
gyógycélúnak minősülő ásványvizek és egyéb forrástermékek töltését, valamint azoknak télen
fűtött vasúti kocsikban való transzportját rendeletek útján szabályozták.104 Eleinte a gyógyszerész,
később fürdőorvos felügyelete alatt történt a palackozás: belecsorgatással, a palackoknak a
forrásba merítésével, vagy a már kimerített víznek beletölcséreztetésével, majd az 1883. április
30-ai 23 328 sz.a. kelt körrendelet szerint az ásványvízzel megtöltött üvegeket vagy edényeket
külsőleg ónlemezzel kellett elzárni, s a szabályos töltés feltüntetése céljából a tulajdonosnak vagy
bérlőnek a forrás nevét és a töltés évét tartalmazó pecséttel kellett ellátnia.105 Az ásványforrások
védelme érdekében az 1885. évi XXIII.t.cz. járt el, amelynek értelmében az ásvány- és
gyógyforrásokra a földművelési, ipar- és kereskedelmi miniszter szakértők és az összes érdekeltek
meghallgatásával a helyi viszonyoknak megfelelő védterületet állapított meg, melyen belül
harmadik személynek ásatást vagy fúrást csak hatósági engedély mellett engedélyeztek, hogy a
védterületen levő gyógyforrás se minőségben, se mennyiségben veszélyeztetve ne legyen.106
Hankó alapján a századelőn mintegy 60 ásványvíz került forgalomba, s nemcsak összetétel,
de kezelés és kiállítás tekintetében is megfelelt a legszigorúbb követelményeknek.107 Mint
italcikkek, a külföldiekkel szemben szintén belföldi fogyasztásra lettek utalva, forgalmuk pedig
korlátozott volt.108 A hazai ásványvíz-kereskedelem csak a 19. század derekától tudott sikerrel
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versenyezni a külföldi, főleg osztrák és cseh import109 ásványvizekkel, vallotta Kósa.110 A
legnagyobb forgalommal bíró ásványvizek közé 1887 és 1888 eladási adatai alapján a kronthali
Apollinaris, a giesshübli, a Hunyadi János, a seltersi, a borszéki, a bilini, a karlsbadi, az emsi, a
vichy, a salvatori, a mohai Ágnes, a Ferencz József,111 a rohitschi, a Mattoni, a parádi, az előpataki,
a bikszádi, a fridrichshalli, a krondorfi, valamint a marienbadi tartoztak, míg a legelső – kronthali
- 10 millión felüli forgalommal büszkélkedhetett, a legutolsó – marienbadi – már „csak” közel 1
millióval.112 Egy ásványvíz forgalmi értéke sajnos nem annyira összetételén, mint speciális
jellegén, hírnevén és leginkább azon a bizalmon alapult, melyet a forrástulajdonos az általa
forgalomba hozott ásványvízzel magának kivívott.
Gömöri természetes ásványvizeink közül kettő - a csízi és a várgedei – került mérsékelten
forgalomba, országos viszonylatban viszont egyik sem járt a fogyasztási élmezőnyben. Ahogyan
Preysz is nyilatkozott a csízi jódos vízről, amely bár az osztrák halli forrás vizét lett volna hivatott
pótolni, fogyasztása jelentéktelennek mutatkozott, forgalma pedig csupán belföldre szorítkozott.113
A helyzet változásán a hazai orvosok jóakarata sokat lendíthetett volna, ugyanakkor a kereskedők
negatív hozzállása is felelős volt a helyi értékek kevésbé előkelő helyen való szerepléséért, akik a
helyi víz helyett a patinás magyar és külföldi ásványos vizek széles portékáját kínálták boltjaikban.
A századfordulón megrendezésre kerülő két országos tárlaton azonban már Gömör
gyógyforrásai is “rivaldafénybe” kerültek. Az 1885. évi budapesti általános kiállításon a 291
bejelentett és kiállított tárgya közül a gömöri ásványos vizekre és fürdőkre vonatkozóan a rozsnyói
vasas ásványvíz (Markó Alberttől), a várgede-fürdői és a Pocsevicze-kútból származó ásványvizek
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(Kubinyi Aladártól, a várgedei közbirtokosi igazgatótól),114 a csízi jódos forrásvíz (a csízi
jodforrás birtokosságától), továbbá orvostani iratok és naplók (Török János tornaljai orvostól)
kerültek bemutatásra.115 Külön kiemelendő, hogy a csízi forrásvíz birtokossága kiállítási
nagyérmet kapott a versenyképességért, Török János pedig a jó munkáért lett jutalmazva.116 Az
ezredéves kiállításon prezentált 91 magyar és 16 horvát fürdő-és gyógyhely, ill. ásványvízvállalat
közül Gömörből egyedül a konyhasós-haloid-ásványos vizű Csízfürdő volt jelen.117
Az általunk tárgyalt régió palackozott ásványvizei nem kerültek a magyarországi eladási
lista legnépszerűbb termékei közé, mint ahogy fürdői közül is egyedül a legfiatalabb Csíz épült ki
olyan magas fokon, hogy képviseltesse magát egy rangosabb rendezvényen. A többi gömöri
fürdőtelep jobb esetben megtartotta „parasztfürdő“ jellegét és legfeljebb a középosztály
kényelmére és annak megfelelő igényeire rendezkedett be. Ásványvizeik főleg a környék
lakossága számára jelentették a gyógyírt.

Közegészségügyi Kalauz. 1884. szeptember 15.
Közegészségügyi Kalauz. 1884. október 1.
116
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II.

Gömör fürdőügye

1. (Gyógy)fürdőink118 terítéken
A mai Szlovákia területe a történelmi Magyarország egyik leggazdagabb régiójának
számított fürdőtani szempontból. Az egykori Felső-Magyarország hévvizei és forrásai körül
keletkezett fürdők a 19. század utolsó harmadára jellemző tömeges „fürdőjárás” idején érték el
népszerűségük csúcspontját. Bártfa (Sáros vm.), Szliács (Zólyom vm.), Pöstyén (Nyitra vm.),
Trencsénteplic (Trencsén vm.), Stubnya (Turóc vm.), Korytnica (Liptó vm.), Szklenó (Bars vm.),
Vihnye (Bars vm.), Ránk-Herlány (Abaúj vm.), Rajecfürdő (Trencsén vm.), Stósz (Szepes vm.),
nem utolsó sorban pedig a Magas-Tátra üdülőtelepei fürdővendégek ezreit vonzották a Felvidékre.
A sort Gömör119 fürdői közül egyedül Csízfürdővel folytathatnánk, amely a századfordulóra ritka
konyhasós jódos-brómos ásványvizével méltó rangra emelkedett a hazai gyógyfürdő-kínálat
palettáján.
Gömör fürdőinek sorsát több tárca is feszegette a korabeli regionális sajtóban, a
legkülönfélébb jelzőkkel ellátva. Így született meg a „hattyúdalát hamar elzengő” miniszteri
tulajdonú Ajnácskő-fürdő, a Valériáról híres Várgede, a világfürdővé váló Csíz, a „magyar
Gastein” címet kiérdemlő Lévárt, a „magyar Ischlként” emlegetett Dobsina, a rögös utat bejáró
püspöki Rozsnyó, a polgári mulatókertté avanzsált nagyrőcei fürdő vagy a családias Jolsva.
Valamennyi más-más kategóriát képviselt mind a megyén belül, mind pedig országos
viszonylatban. Csíz kivételével az egyetlen közös tényezőjük mégis az volt, hogy kiváló természeti

A gyógyfürdői elnevezést a törvényhatóság meghallgatásával a belügyminiszter adta ki, e megtiszteltetés csupán
két fürdőhelyet illetett meg a vármegyében: Csízt és Rozsnyót.
119
Gömör (szlovákul: Gemer) a történelmi Magyarország Felvidéken elhelyezkedő közigazgatási egysége volt, ma
javarészt Szlovákia területén fekszik. A vármegye többféle elnevezés alatt létezett, Gömör, ill. Gömör-Kishont
névalakban fordult elő. A történelmi tények szerint Gömör vármegye és a Kishonti kerület első ízben 1786-ban
egyesültek törvényesen, ez az időszak azonban csak II. József haláláig tartott. A második egyesülésre 1803. január 1jén került sor, ez egészen 1923-ig állt fenn. A Gömör-Kishont (szlovákul: Gemer-Malohont) törvényesen egyesült
vármegye székhelyének szerepét 1803–1849, ill. 1861–1882 között váltakozva a gömöri Pelsőc és az eredetileg
kishonti Rimaszombat töltötték be, mígnem 1883-ban Rimaszombat vívta ki a kizárólagos megyeszékhely címét. A
történelmi vármegye területe vizsgált időszakunk alatt egyszerre mind Gömör, mind Gömör-Kishont névalakban
használatos volt úgy a korabeli sajtóban, dokumentumokban, mint a köztudatban, ezért mindkét névalakot használjuk
az értekezésben a jogilag fennálló egységtől függetlenül. In: Kerényi 2013: 10.
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adottságaik ellenére alacsony infrastruktúrájuk, gyér beruházásuk, hiányzó jövőképük és
minimális látogatottságuk miatt „parasztfürdőkként” vonultak be a hazai fürdőtörténelembe.
Jolsva és Nagyrőce még a vármegyén belül sem tartoztak a közismert fürdőhelyek közé,
vendégeket a városok lakóikon kívül csupán ritkán fogadtak, inkább a helyi polgárok
társaséletének központjai voltak. Ajnácskő, miniszteri tulajdonban lévő fürdőként, is inkább nyári
magánbirtokként funkcionált, a szomszédos vármegyék úri társadalmának találkozóhelyévé vált.
Valódi „gyógyító” küldetését csupán másodrangúra helyezte, pedig kénes savanyúvizével
(„csevicze”), mellyel Parádfürdő is bírt, sokra vihette volna. Várgede kiváló vasúti közlekedésének
köszönhetően a megyeszékhely, Rimaszombat polgárainak gyógy- és mulatóhelyeként szolgált.
Ezt a szerepet volt hivatott betölteni az alhavasi klímájú Rozsnyófürdő is, amely a források körül
kiépített villatelepének köszönhetően polgárcsaládok tucatját „hozta ki” a város falai közül a
természetbe. Lévárt, bár hévvizének vegyi összetétele alapján a „magyar Gastein”120 jelzővel
hirdette magát, túlnyomórészt a vidék paraszti társadalma által hétvégenként látogatott helynek
számított. Külön kategóriát képviselt Dobsina magaslati nyaralótelepe, amelyre Gömör egyetlen,
csak kimondottan klimatikus nyaralóhelyeként tekinthetünk. Elsősorban jégbarlangjának
köszönhette nemzetközi hírnevét, de képtelen volt az ahhoz mértű színvonalas kínálatot
biztosítani. Összehasonlításképp a Salzkammergut császári fürdőtelepét, az alpesi Ischlt 121 állítja
vele párhuzamba a korabeli közbeszéd, bár kétségtelen, hogy Dobsina még a közelebbi Tátramenti üdülőtelepek színvonalától is jócskán alulmaradt.
A vármegyén belül még számos olyan forrás létezett, amelyek fürdőteleppé válással sikeres
fürdőként működhettek volna a széles nagyközönség előtt. Kiaknázatlan lehetőségként rögtön
három fürdőt is kiemelhetünk példaként. Ratkó földes savanyúvizű ásványforrása körül 1887
májusában nyitotta meg kapuit a Král András tulajdonában álló ún. Király-fürdő.122 Elsősorban
csúzos betegeknek vált (volna) hasznára, azonban csak lokális érdekeltséggel bírt, így

Gastein az alpesi Salzburg tartományban elhelyezkedő fürdőhely volt, 1047 méter magasan az Ache völgyében.
Számos hévforrással bírt, melyek közül a legmelegebb 48,4 C fok, a leghűvösebb pedig 35 C fok értéket mutatott.
Magyar megfelelőjének Stubnyát is tartották, annak 46,5 C fokos hévvizével. In: Boleman 1884: 54.
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Ischl 484 méter magasan a Traun folyó partján, völgykatlanban feküdt mintegy 2000 méter magas hegyekkel
övezve. Zúgó patakok, számtalan hegyi tó, fenyvesek, sziklakúpok vették körbe, enyhe éghajlattal bírt. Sósfürdője és
természeti környezete révén Ferenc József kedvenc nyári tartózkodási helyéül szolgált. In: Boleman 1884: 236.
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A szlovák “Kráľ” magyarul “Király”-t jelent. In: Gömör-Kishont. 1887. április 24.
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megkérdőjelezhető volt, hogy Gömör megyén belül általánosan ismert lett volna. A másik fürdőés nyaralólehetőség Tiszolcon bukott meg. Itt 1889 tavaszán vetődött föl először fürdő-és
turistatelep létesítésének gondolata a város határában lévő vasas savanyúvízforrás körül, melyért
rögtön két vállalkozó is összecsapott bérlésigénylés címen.123 Egy évvel később a kút
savanyúvizének értékesítése került a figyelem középpontjába, a tervek azonban ismét csak tervek
maradtak.124 A harmadik kiugrási lehetőség a putnoki helyi érdekű fürdőben rejlett, amely már az
1870-es években is működött.125 A Serényi Béla gróf tulajdonát képező és állítólag csúzos,
köszvényes bántalmakban használatos fürdő a századfordulón kádakkal, hideg zuhanyokkal és
kényelmes bútorzatú vendégszobákkal berendezve várta látogatóit, a közönség részére szép park,
tekepálya, cigányzenekar állt rendelkezésre, ételek és italok szolgálatában.126 Bár a fürdő a
kisváros társaséletének kulcsfontosságú színtere lett, egyleti akciók, bálok, műkedvelő estek,
díszlakomák megrendezésére ideális helyszínül szolgált, sajnos azonban meg is rekedt ezen a
körön belül, vizét ugyanis a balneológiai szakirodalom szerint nem elemezték, bizonytalan
eredetűnek titulálták.127
Bevezetésképp rámutattunk arra, hogy Felső-Magyarország egyik legnagyobb értéke az
ásványvizében rejlett, melynél fogva a 19. században virágzó fürdőkultúra részeként területén több
híres fürdő is keletkezett. Az „élfürdők” mellett Gömör fürdőit leginkább a helyi lakosság, a
szomszédos vármegyék középosztálya, elvétve más megyebeli fürdővendég látogatta. Alacsony
színvonaluk miatt nem igazán vonzották a távolabbi megyék közönségét. Az elkövetkezőkben
vizsgálatunk tárgyát képező lokális fürdők többsége így a vármegye kevésbé igényes
vendégkörére, a gömöri paraszti és kispolgári fürdőzők igényeinek kielégítésére törekedett.
Egyedül Csíz tudhatott magáénak tekintélyesebb klientúrát, ahová a Monarchia minden részéről
érkeztek vendégek, előnytelen természeti környezete azonban megakadályozta, hogy tényleges
világfürdővé váljon.

Gömör-Kishont. 1889. április 4.
Gömör-Kishont. 1889. október 17.
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Rozsnyói Híradó. 1874. Május 31.
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Rozsnyói Híradó. 1892. Május 1.
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Bernáth 1879: 128-141.
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2. A balneológia kezdetei a megyében
Gömör-Kishont vármegye első monográfiájának a polihisztor Bél Mátyás által „Notitia
Hungariae novae historico geographica” c. többkötetes, latinul írott Magyarország történetiföldrajzi ismertetését tehetjük, amely 1735 és 1742 között jelent meg Bécsben. Az öt kötetben 11
magyar vármegye került bemutatásra, közöttük az általunk tárgyalt megyét érintően az akkor még
Hont vármegyéhez tartozó Kishonti kerület jelent meg nyomtatásban, amelynél azonban „fontes
acidi” (savanyú-források) előfordulásáról csak tömören írt a szerző:„…a szuhai, fazekaszaluzsányi és pongyeloki források lehetetlenné teszik a talaj megművelését, fürdővízzé való
befogásuk pedig veszélyeztetheti a forrás további létezését… nem úgy, mint Osgyán, Jelene és
Susány közelében, ahol az emberi kéz által kiépített források gyakorta látogattatnak és
használtatnak a lakosok által...a rimabrezói és tiszolci források128 népszerűségének pedig a kút
erdei elhelyezkedése sem szab gátat.”129 A többi 37 vármegyeleírás sajnos kéziratban maradt meg,
ahogy Gömör vármegye leírása is Descriptio comitatus Gömöriensis név alatt 1749-ből. Utóbbi
magyar fordítására csak 1992-ben került sor a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
Néprajzi Tanszékének jóvoltából. Gömör vármegye földrajzi leírásában Bél Mátyás még
szerényebben részletezi a térség savanyúvíz-forrásait, melyek közül csak a telgárti és a várgedei
vizeket sorolja fel, mint addig létezőket, valamint a Sajó alsó folyásának környékén hívja fel az
olvasó figyelmét egy új forrásra: „Mivel Gömör megye igen gazdag érclelőhely, ami valószínűleg
a föld alatti vizeket is befolyásolja, gyakorta jelentkeznek olyan források, melyek egészségtelenek,
sőt károsak emberre és állatra egyaránt. A hozzáértő orvosok hiányának következtében eddig még
senki sem akadt, aki gyógyító anyagok után kutatott volna itt.”130 Még a nagyívű monográfiasorozat megírása előtt azonban Bél Mátyás historiográfiai jellegű Hungariae Antiquae et Novae
Prodromus c. 1723-ban Nürnbergben megjelenő kötetében közölte a Magyarország megyéit
bemutató Notítia-sorozat tervezetét, melyben 137 ásványos forrást (savanyú, kénes és termálvizet)
prezentál, valamennyit leíró jelleggel, rámutatva inkább Magyarország ásványos vizeinek és
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Augustín Rebro szerint 1704-ben Bél Mátyás személyesen ivott a tiszolci savanyúforrásból. In: Rebro 1983: 118.
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forrásainak sokszínűségére, mintsem azok elemzésére – közöttük ekkor még egyetlen gömöri,
vagy kishonti forrást sem találunk.131
A gömöri forrásokat Barthelomaeides Ladislaus szerint Keszler Antal megyei főorvos
vizsgálta meg először a 18. század végén,132 ahogy azt a szerző 1808-ban megjelent Inclyti
superioris Ungariae comitatus Gömöriensis notitia historico-geographico statistica c. művében
olvashatjuk. Keszler Antal kéziratban maradt műve, mely a Scrutinium Physico-Medicum
Principiorum Virtutum in Aquis Mineralibus Inclyti Comitatus Gömöriensis címet viseli, 1769.
szeptember 13-án keletkezett Rozsnyón, s ilyen tekintetben az első régión belül született, csak
Gömör ásványvizeit taglaló forrásmunkának tekinthető.133 Évekkel később 1795-ben Pillmann
István, akkori Gömör megyei főorvos vetette vizsgálat alá a rozsnyói, kuntaplócai, telgárti,
breznói, jolsvai, lévárti, héti, királyi, várgedei, po-csevicei, ajnácskői, sídi, szútori és cakói
forrásvizeket.134 Pillmann szintén kéziratos Relatio de Examine Aquarum Mineralium in Comittus
Gömör c. összegző munkája 1793. november 24-én készült (Bartholomaeides állításától eltérően),
melyben leírja az egyes források természeti környezetét, fizikai és kémiai összetevőjüket, valamint
az egyes források gyógyhatását.135 Az igazság valahol a kettő között lehet, ugyanis ismeretes gróf
Zichy Károlynak, a Helytartótanács elnökének 1794. március 18-i keltezésű levele Gömör
vármegyéhez, melyben a Helytartótanács segítségét ígéri a megyében felfedezett hévizek és fürdők
vizsgálata és kutatása tárgyában.136
Keszler és Pillmann után Marikovszky György következett, aki 1813-ban Gömör-Kishont
vármegye több ásványvizét is vegyelemzés alá vette.137 Minderre bizonyítékul szolgál az 1814ben Lőcsén megjelent német kiadású könyve Physische und analytische Beschreibung aller

Részletesen csupán a szklenói és a vihnyei fürdőről számolt be K.O.Moller adatai alapján. In: Bel 1723: 127.
Barthelomaeides 1808: 67–68.
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1783. Kr. 136. Keszler Antal megyei physikus ásványos vizeinek összeírása 1769. évből.
134
Barthelomaeides 1808: 68–72.
135
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Gróf Zichy Károly levele Gömör vármegyéhez (kiemelten Gács, Rozsnyó és Rimaszombat városok). Buda, 1794.
március 18. A levél válaszreakció egy korábbi, 1793. október 18-án kelt levélre Gömör megyétől az általa tett
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Mineralquellen des löbl. Gömörer und Klein-Honther Komitats címmel, mely a megye
ásványvizeinek „fizikai és analitikai” leírását tartalmazta. Kötetében az ajnácskői, sídi, várgedei,
pocsevicei, gortvakisfaludi, szútori, cakói, rimabrezói, tiszolci, szuhai, pongyeloki, mastinci,
jelenei, ratkószuhai, telgárti,138 rozsnyói és a baracai savanyú vizeket, továbbá a királyi, lévárti,
kun-taplócai, és jolsvai hőforrásokat elemezte vegytani és egészségügyi szempontból.139
A felsorolt ásványvizek közül Ajnácskő forrásvizére fókuszálunk, melyet Marikovszky
vett elsőként vizsgálat alá 1813-ban. Ezen kénes vízforrás természettani sajátságait a következő
jelzőkkel jellemezte: „...zavaros, gyöngyöző, élénk könkénegszagú, savanyú, csípős és fanyar
összehúzó ízű. Aránysúlya 1,004. Fekete üledéket képez. Főleg a környező vidék lakossága
fogyasztja, romlott tojáshoz hasonlító szaga miatt a birtokosság nem issza.”140 A gömöri
orvosdoktor szerint a „kénes vizet a idült küteg, csúz, köszvény, fövény-és húdkőkór betegségek,
ill. gyomorégés gyógyítására használták legszívesebben.”141 Marikovszky Gömör ásványos vizeit
összegző balneológiai munkájának megjelenése után fedezték fel a nagyrőcei gyógyforrást, a víz
megvizsgálását, orvosi hasznának kimutatását pedig a város főbírája, Moravek Josef felkérésére a
megye „physicusa”, Marikovszky vállalta magára. Vizsgálódásai eredményeként jelenik meg
1829-ben egy újabb füzet, amely már a helyi, rozsnyói nyomdában készült. A „Nagy-Rőtzei
orvosviznek elbontásáról, orvosi ereiről és hasznáiról” c. művében ekképen jellemzi a nagyrőcei
forrás természeti környezetét: „Egy fél órányira a várostól napnyugot felé, egy kellemetes
völgyetskében, tsendes zugással folyó pataknak jobb partján vagyon ezen orvosvíznek forrása, a
közép tengernek horizontjátúl 230 ölnyi magasságon ... A fürdő és vendég szobáknak építése
folyamatban vagynak…A víznek forrása sebes és a fürdésre elegendő…Szaga a viznek igen tsekély
kénköves. Íze, gyengén öszvehúzó. ”.142 A továbbiakban az újonnan felfedezett savanyú vasas víz
orvosi használatáról a vegyelemzés alapján megállapítja, hogy „mind azon nyavaljákban, a
mellyek az idegeknek – nervusoknak – gyengeségéből származnak, nagy lehet a haszna.”143
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Keszler, Pillmann és Marikovszky után a 19. század derekán Kiss Antal végzett
részletesebb mennyiségi és minőségi elemzéseket gömöri forrásokon. Kiss „Gömör megye
ásványvizei” cím alatt jelentetett meg összegző tanulmányt az 1867-es vármegyei monográfiában,
melyben a forrásokat savanyú, konyhasós, meszes és vasgálicos vizekre osztotta szét. A savanyú
vizekhez a tiszolci, a telgárti, a sumjáci, a rimabrezói, a nagyszuhai, a pongyeloki, a mastinci, a
jelenei, a helpai, az ajnácskői, a sídi, a csevicei, a bizófalvi, a várgedei, a szútori, a cakói és a
baracai gyógyvizeket sorolta, a konyhasós vizekhez egyedül a csízi jód-brómos sós vizet említi, a
meszes vizek kategóriájába sorakoztak a barlangvizek - a lévárti, a királyi, a kuntaplócai és a
vígtelki források, legvégül pedig a vasgálicos vizek csoportjába a rozsnyói püspöki uradalom vasas
vizét és a nagyrőcei forrást jelölte. 144 Kiss tanulmányában145 rámutatott arra, hogy Gömör-Kishont
vármegye ásványos vizei közül a 19. század derekán csupán az ajnácskői, a csízi és a rozsnyói
források kerültek minőségi, a lévárti, a tiszolci146 és a királyi vizek pedig mennyiségi vegybontás
alá, éspedig Kiss Antal, Török János, Than Károly és Hamaliár Károly által, míg a Hunfalvykötetben szereplő egyéb gömöri források vegyelemzési adatai ebből kifolyólag Marikovszky
György elemzései alapján kerültek közlésre.147
Kiss Antal rozsnyói „orvosdoktor és természetbúvár” ásványvizek iránti vonzalmát két
forrásvíz, az ajnácskői és a rozsnyói források közelebbi megvizsgálása is bizonyítja. A rozsnyói
püspökség tulajdonát képező, a Drázus jobb partján található rozsnyói fürdő vizét már 1852-ben
analizálta, amint azt az 1867. évi Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XII. nagygyűlésének 3.
rozsnyói gyűlésén tartott értekezésében is ismertette: „Ásványvize tisztaszínű, tentaízű, szabad
szénsavgőztől nem bugyog, melegítés által de anélkül is a szabad levegőn lefolyása árkában
narancsszínű vasélegvizegyet rak le, ilyen színnel festi a fehér fürdőruhákat is, hőmérséke egy éven
át havonkénti észlelés szerint az évszak hőfokával + 4,4 Reaumur foktól egészen + 10,6 R fokig

Kiss 1867: 185-191.
A vármegye ásványos vizei közül Kiss kettőt úgy jellemzett, mint országos érdekeltségűeket - az egyik az ajnácskői
föld-vasas-kénes savanyúvíz a másik pedig az újonnan felfedezett csízi jódos-brómos-konyhasós víz. Az említésre
méltó forrásvizek csoportjába még a várgedei földes-vasas savanyúvizet, a lévárti meszes forrásvizet és a rozsnyói
vasas vizeket, míg a többi, legnagyobbrészt hideg savanyúvizet – szám szerint 30-at - csupán helyi érdekkel bíró
forrásokként könyvelt el, melynek némelyike csak italul szolgált, esetleg fürdőül, ill. gazdasági vagy műtani célokra.
In: Kiss 1867: 66.
146
A vizet Tiszolc város hatóságának felkeresésére Hamaliar Károly rimaszombati gyógyszerész 1866 őszén
minőségileg is vegyelemezte, mely szerint a víz nagy mennyiségű szabad és kötött szénsavgőzt, kis mennyiségű kén
és sósavat, mészéleget és kis mennyiségben keseréleget tartalmazott. In: Kiss 1867: 185.
147
Kiss 1867: 66.
144

145
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változik. …Ásványos alkatrészekben szegény ugyan a víz, de vassókból fontja közelítőleg egy
szemert tartalmaz, azért megyénknek legkiválóbb vasas ásványvize. A vasnak és vele együtt két
savának, a szén és kénsavaknak eredetét ásvány-és vegyihelyzetéből nyeri….Ásványvizünk ital és
melegített fürdők alakjában vér-és fehérfolyásoknál, idült bélhurutnál, heveny bajok utáni
elgyengülésnél, régi laza fekélyeknél, a vértestecsek hiányából származó kórvegyeknél, kiválóan
nőbetegek által jó sikerrel használtatik.”148 A Magyar Sajtó 1854. évi 49. számának
„Közgazdászat” c. rovatában már az ajnácskői ásványvíz bámulatos hatására hívta fel a figyelmet,
ugyanakkor rámutatott arra is, hogy bár „Gömör egyik legdrágább kincse, de a fürdőhelynek
rendezetlensége a botrányig menő.”149 Kiss elvégezte a víz vegybontását, kimutatva annak jód,
kén, vas, magnézium, mész és sziksó tartalmát. Ennek alapján a vizet a görvély (scrofula) és az
idült bujasenyv (szifilisz) gyógyítására tartotta leginkább alkalmasnak.150
Marikovszky reformkori és Kiss 1850-es években végzett elemzésein kívül még meg kell
említenünk Molnár János 1860. évi forráselemzéseit az ajnácskői ásványos vizekről, melyek
később az 1886-ban kiadott „Ajnácskő gyógyforrásai és geológiai viszonyai” c. szakkötetben
kerültek publikálásra a fürdő topográfiai viszonyairól, majd rövid bevezető után az ajnácskői
ásványforrások fizikai, minőségi és mennyiségi kémiai elemzését prezentálják.151 Gömör fürdő-és
ásványvizeiről a későbbiek során további információt meríthetünk a Hunfalvy – és a Borovszkyféle megyei monográfiákból. Az elismert geográfus, Hunfalvy János szerkesztésében 1867-ben
megjelent Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének leírása c. könyvében részletesen
elemzi a történelmi Gömör megye forrásait és ásványvizeit, szorosabb jellemzésükre azonban nem
tér ki. Általa nyerünk információt arról, hogy a tornai hegycsoporthoz tartozó és a murányi
mészkőhegyek részén kevés, de annál erősebb forrás fakadt, továbbá Királyi, Lévárt, Nagyrőce,

Batizfalvy – Rózsay 1868: 119–120.
Magyar Sajtó 1854.
150
Kiss szívesen látogatta a külföldi fürdőket is, itt készült úti jegyzeteit a Gyógyászat c. szaklap tette közzé 1869-ben
Néhány nevesebb csehországi fürdő, és a drezdai városi kórház címmel. In: Kiss 2011: 53.
151
Molnár 1860-ban kimutatta, hogy 1000 gramm vízben a Kemény-forrás legnagyobb százalékban
calciumbicarbonatot (1,1989), magnéziumbicarbonátot (0,3026), vasbicarbonátot (0,2094), nátriumbicarbonátot
(0,2074) és kén-hidrogént (0,26) tartalmazott, a Kovács-forrás 1,1021 arányban calciumbicarbonátot, 0,2842 arányban
nátriumbicarbonátot, 0,1949 arányban vasbicarbonátot és a Széchényi-forrás pedig 1,1084 arányban
calciumbicarbonátot és 0,1715 arányban vasbicarbonátot tartalmazott. In: Molnár-Szabó 1886: 5.
148
149
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Jolsva, Jolsva-Taplóca, Kun-Taplóca, Rozsnyó, Ochtina, Horka és Aggtelek határában pedig
langyos forrásra bukkantak.152
A vármegyére vonatkozóan egy újabb lépcsőfokot jelentett a hazai fürdőügy fejlődése és
népszerűsítése tárgyában, és egy pozitív lökést a régió fürdőinek felvirágoztatása érdekében a
Gömör gyógyforrásainak kezelése feletti hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályrendelet, melyet
az 1879. szeptember 23-án Pelsőcön tartott megyei közgyűlésen fogadtak el.153
Az alábbiakban röviden összefoglaltuk Gömör-Kishont vármegye balneológiai kezdeteit, egyegy művön keresztül bemutattuk jeles képviselőit. Ráadásként, hogy teljessé tegyük a sort, még
Löcherer Tamás megyei főorvos és kórházigazgató, Gömör közegészségügyére vonatkozó 20.
század elején megjelent tanulmányát ajánlatos figyelembe vennünk, amely a millenniumi
Borovszky-féle megyei monográfia-sorozatban jelent meg, s melyben Kiss és Török 1867-es
adataira támaszkodva Gömör-Kishont valamennyi ásványos vizét és forrásait járások szerint
haladva vizsgálta. Az ásványos vizek felsorolásán és jellemzésén kívül elsőként a csízi, a rozsnyói,
a lévárti, a nagyőcei és a várgedei fürdők rövid ismertető leírása is közlésre került benne. A szerző
a fürdők természeti környezetére, szolgáltatásaira és a víz gyógyjavaslataira szorítkozott.154

Hunfalvy 1867: 47.
MNLOL K 150. Iktatószám: 5702. tétel: 10 (57083). Gömör megye gyógyforrásainak kezeléséről való
alapszabályzat. 1879.
154
Akadt azonban arra is példa, hogy rossz higiéniai eljárás és gondozás miatt a víz tífusz-megbetegedéseket okozott.
Ilyen eset fordult elő Fazekaszsaluzsányban – időpontot sajnos nem jelöl az írás –, ahol a forrásvíz járványt okozott
és annak használatát hatóságilag be kellett tiltani. In: Löcherer 1904: 308.
152
153
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3. Fürdők mint természettudományos vándorgyűlések színhelyei
Nagyon sok hazai fürdő helyzetén segített, hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók
nagygyűléseiket155 felváltva egyik-másik fürdőhelyen tartották, így értelemszerűen megnőtt az
érdeklődés irántuk s több látogatót vonzottak. Chyzer Kornél a vándorgyűlésekről írt összegző
tanulmányában kiemeli a hazai fürdők és ásványvizek felől való érdeklődést, megismertetésük
érdekében a választmányi tagok által 1840 és 1890 között 17 magyar fürdőben tartottak üléseket,
közöttük egyetlen gömöri helyszínnel – Rozsnyóval. A tagok ebben a vizsgált időszakban
kirándulásaik alkalmával összesen 27 fürdőt kerestek fel, melyek között négy gömöri fürdőhelyet
– Rozsnyó, Ajnácskő, Várgede és Dobsina – látogattak meg.156 Rozsnyón a XII. vándorgyűlés 3.
közülését tartották meg 1867-ben. Ugyanekkor egy ajnácskői kirándulás alkalmával Várgedét csak
átutazóban látogatták meg, Dobsina nyaralótelepének megtekintésére pedig csak a XXIV.
nagygyűlés keretében került sor, 1888-ban.
Ezeknek a gyűléseknek köszönhetően jelent meg a vándorgyűlések ún. „Munkálatai“ cím
alatt 24 kötetben további 49 fürdészeti és ásványvíztani értekezés, melyek közül 11 általános leírást
nyújtó, 38 pedig egyes gyógyhelyek leírását ismerteti. Gömör szempontjából az általános
fürdészeti vonatkozású munkák közül Bernáth József: Gömörmegyei ásványvizek c. értekezése és
Molnár János: A magyarhoni ásványvizek 1847-1863 c. munkája a mérvadó, míg az előbbiben
Várgede, az utóbbiban Csíz és Ajnácskő kerül bemutatásra. A hazai gyógyvizek prezentálásában
„Doleschall Gábor: Királyi helységében létező tengerszem nevű ásványvizes tóról“ c. munkája,
ill. „Kiss Antal: Rozsnyói vasas fürdővíznek ismertetése“ c. tanulmánya az értékes számunkra.157

A vándorgyűlések célja, melyeket részletesen tárgyal Chyzer Kornél 1890-ben kiadott „A magyar orvosok és
természetvizsgálók vándorgyűléseinek története 1840-től 1890-ig” című összegző tanulmánya nem utolsó sorban a
hazai ásványvizek részletesebb tanulmányozásában és azok külfölddel való megismertetésében rejlett. A gyűléseknek
a magyar fürdők és források érdekében kifejtett tevékenysége abban is megnyilvánult, hogy már a III. nagygyűlésen,
melyet 1842-ben tartottak meg, bizottságot küldtek ki az ásványvizek elemzésére, a továbbiakban pedig fürdői
szabályzat kiadását, fürdői kongresszus összehívását, fürdői évkönyv kiadását, fürdőink és ásványvizeink ismertető
füzetének megjelenését, ásványvizek kiállítását és különféle értekezések megírását szorgalmazták. 1845-ben külön
fürdőügyi választmányt is létesítettek. 1882-tól kezdve a nagygyűlések állandó központi választmánya rendszeressé
tette az ásványvízi bizottságok kiküldését, hogy ásványvizeinket tudományos, ismertető és nemzetgazdasági
szempontból kellő szakismerettel megismertessék a nagyközönséggel. In: Chyzer 1890: 18.
156
Chyzer 1890: 79.
157
Chyzer 1890: 153–154.
155
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Említésre méltók a vándorgyűlések tiszteletére kiadott megyei (városi) helyrajzi munkák,
melyből 21 darab jelent meg - Gömör tekintetében a Rimaszombatban tartott vándorgyűlés
alkalmából Ágoston Szász-Coburg herceg költségén „Gömör és Kishont törvényesen egyesült
vármegyék leírása“ került nyomtatásra a kiegyezés évében Hunfalvy János szerkesztésében,
amely jelentős információbázissal bír a korabeli regionális ásványos forrásokat illetően.158
Az 1867-ben Rimaszombatban tartott XII. nagygyűlésen159 685 tag vett részt, 47 darab
értekezés született, a munkálatok száma pedig elérte az 56-ot. A 32 előre bejelentett értekezés
közül csak 1 fürdészeti jellegű munkáról van bejegyzésünk, mégpedig Tallián Gyula
földbirtokosnak a csalári ásványvízről készült értekezéséről.160 Részletesen beszámol a
rimaszombati gyűlés munkálatairól az 1868-ban kiadott „A magyar orvosok és természetvizsgálók
1867. augusztus 12-től 17-ig Rimaszombatban tartott XII. nagygyűlésének történeti vázlata és
munkálatai” c. összegző kötet Batizfalvy Sámuel és Rózsay József szerkesztésében. Két
tanulmányrésze foglalkozik gömöri fürdőkkel, mégpedig a nagygyűlés kirándulásaival
kapcsolatban hozza összefüggésbe a fürdőhelyeket - ezen beszámoló Oláh Gyula tollából
Ajnácskőt,161 Kiss Antaltól pedig Rozsnyót ismerteti. Ugyancsak információértékkel bír a
kongresszus időtartama alatt kibocsátott nyomtatott sajtótermék Napi Közlöny címmel, mely a
nagygyűlés titkárainak közreműködésével szintén Oláh Gyula szerkesztésében jelent meg, s napi
felbontásban tájékoztatott a gyűlés menetrendjéről, programjáról s leközölte az elhangzott
értekezéseket is.

Hunfalvy 1867.
A vándorgyűlést eredetileg 1866-ban tervezték megtartani, de a Pesten kitört kolerajárvány miatt az eseményt a
következő évre halasztották. A kibocsátott emlékérmen is az 1866-os dátum szerepel. A gyűlések helyein legtöbbször
ezt az ércbe vésett emlékérmet adták ki, valamint a nagygyűlés színterén vagy arra alkalmas helyen befalazott feliratos
emléktáblákat készítettek, amelyek a gyűlés megtartásának idejét és helyszínét örökítették meg. Ez történt
Rimaszombatban is, mely alkalomból még 1866-ban emlékérmet bocsátottak ki, ill. az 1867. évi augusztus 12–17.
között megrendezett XII. nagygyűlés emlékére több emléktáblát is avattak. Az egyik a rimaszombati Városháza
homlokzatán „A magyar orvosok és természetvizsgálók XII-ik nagygyűlése 1867 évi aug. 12-től 17-ig. A tudomány s
vendégszerető lelkes Rima Szombat városában tartatott. Emlékül a nagygyűlés.” szöveggel, a másik a sztracenai völgy
egyik sziklafalában, a harmadik pedig az aggteleki barlang bejáratánál hirdeti a vándorgyűlés emlékét. A tábla, mely
egykor a Városháza homlokzatába volt illesztve, ma a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum előcsarnokának falát
díszíti. In: B. Kovács 2013: 2.
160
Tallián Gyula kérelme a csalári birtokán (Nógrád) levő, s előzőleg már Than tanár által minőségileg elemzett
ásványvízforrásnak a szakgyűlés általi bizottmány megvizsgálására irányult, melyre a központi bizottmány Pongrácz
Mihály és Plichta Samu losonci tanárokat jelölte ki. In: Napi Közlöny. 1867. aug. 15.
SOMKL XII/39. Résztvevők névsora.
161
Oláh 1868: 410.
158
159
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A vándorgyűlés elnökeként Ágoston Szász-Coburg-Koháry herceg, alelnökeiként Kovács
S. Endre és Kubinyi Ágoston, titkáraiként pedig Batizfalvy Sámuel és Marikovszky Gusztáv írták
be nevüket a régió történetébe.162 A nagygyűlés alkalmával az alábbi 5 szakosztály ülésezett:
orvos-sebész, élet-és bonctani szak (szakvezetője Patzek Mór, Gömör megyei főorvos volt, de
elnökölt Kiss Antal rozsnyói orvosdoktor is), ásvány-, föld-és vegytani szak, állat-és növénytani
szak, természettani és archeológiai szak (szakvezetője Jedlik Ányos egyetemi tanár volt, ezen a
szakon belül tárgyalták a fürdőügyet), valamint a gazdászat, állatgyógyászat és műipari szak.163
Az orvos-sebészeti szakon belül Szuper Lajos bárándi orvos nyújtott be indítványt hazai fürdők
felvirágoztatása érdekében.164 Az ügyben a közgyűlés - bezáró jegyzőkönyve értelmében feladatául tűzte ki a „hazai gyógyvizeink helyein a közegészségügyi rendszabályok orvosi politika
általi foganatosítását, s a m. kir. egyetemen fürdészeti rendkívüli tanár alkalmaztatását.” 165
A nagygyűlés alkalmával mintegy annak kísérőrendezvényeként rendezték meg
Rimaszombatban a Műipari – és Gazdasági Kiállítást, melyen vegyelemzéssel együtt bemutatásra
került 15-féle, főleg vastartalmú gömöri ásványvíz – köztük a hallival vetekedő csízi jódforrás vize
is.166
A kongresszuson részt vevő illusztris társaság augusztus 15-én kirándulást tett
Ajnácskőre.167 Mielőtt a fürdő berendezését és forrását megtekintették volna, a fürdő birtokosa,
báró Kemény Gábor168 villásreggelivel fogadta a díszes vendégsereget. Mivel az egész
fürdőintézet berendezése olyan kis arányokat mutatott, mintha e fürdő szerény visszafogultságában
a környék lakóin kívül más vendégekre nem is számíthatott volna, a társaság fürdőorvos
biztosításával, a fürdő nagyságának növelését újabb forrásfúrással, új és megfelelő helyre épített
fürdőépületek emelésével és a gyógyforrás megközelíthetősége miatt jobb közlekedés kiépítésével

SOMKL XII/20. A megnyitó közgyűlés jegyzőkönyve.
Napi Közlöny. 1867. augusztus 12.
164
Napi Közlöny. 1867. augusztus 13.
165
SOMKL XII/22. A bezáró közgyűlés jegyzőkönyve.
166
Napi Közlöny. 1867. augusztus 14.
167
Napi Közlöny. 1867. augusztus 12.
168
Az 1867-ik évi nagygyűlés előkészítő bizottsága már 1865-ben írott jegyzőkönyvében kijelölte az ajnácskői
kirándulással kapcsolatos ellátás-ellszállásolás feladatával báró Kemény Gábort, báró Nyáry Jenőt, Károlyi Jánost és
Ebeczky Emilt. In: SOMKL XII/27. A rimaszombati rendező bizottság 1865. október 29-én tartott ülésének
jegyzőkönyve.
162
163
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látta megoldhatónak a fürdő országos hírűvé való felvirágoztatását. 169 A fürdőben fogyasztott 150fős közebéd során elhangzott pohárköszöntőkben a vendégek többek közt a hazai fürdők, s
különösen az ajnácskőinek a fellendítésére ürítették poharaikat. A vendégsereg a Rimaszombatba
tartó visszaút során érintőlegesen megpihent a várgedei fürdőben, ahol röviden megtekintették az
intézet berendezését és megízlelték annak gyógyvizet.170 Számunkra leginkább az augusztus 19én Rozsnyón megtartott társulati 3-ik közülés a mérvadó, melyen Kiss Antal rozsnyói sebészorvos
tartott előadást a rozsnyói vasas fürdőről,171 pontosabban a fürdő ásványvizének minőségéről. A
várostól egy negyedórányi sétára levő, a püspökség tulajdonát képező fürdőintézetet a maga 9
fürdőjével és 11 lakszobájával Kiss szerényen festette le:172 „A 18 káddal ellátott fürdő inkább
csak a város polgárainak kényelmére, mint gyógycélokra látszik alkalmaztatni, s e tekintetben
minden igényben teljesen megfelel.”173 Az előadásokat követő közebéd után, mely a fürdő
kerthelyiségeiben zajlott le, a társulat fiatalabb tagjai a rozsnyói ifjúság által rendezett bálon lelkes
hölgykoszorú kíséretében még éjfél után 3 órakor is „igen kedélyesen mulattak.”174
A magyar orvosok és természetvizsgálók országos kongresszusain kívül Gömör-Kishont
vármegye fürdői helyszínül szolgáltak másfajta egyleti gyűléseknek is. A Gömörmegyei OrvosGyógyszerész Egylet175 gyökereit még a Bach-korszak éveiben kereshetjük. A szálak a rozsnyói
orvosdoktorhoz, Kiss Antalhoz vezetnek, aki már 1855-ben a természetbarátok összefogását
szorgalmazta. Ebből a rozsnyói kis egyletből nőtte ki magát végül az 1867-ben ugyanazon
székhellyel hivatalosan is megalakult Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet. Nagy
valószínűséggel az egyidőben Rimaszombatban lezajlott XII. vándorgyűlés is nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy rámutatva a szükséges együttműködésre sürgesse a gyógyászat és a
természettudományok

területén

munkálkodó

szakemberek

egyesületbe

való

nyilvános
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tömörülését, hiszen, ahogy fentebb is olvashattuk, több gömöri orvosdoktor is közreműködött az
országos vándorgyűlés munkálataiban. A megyei orvos-gyógyszerész egylet szabályait 1868-ban
fogadták el, s 20 évvel később napvilágot látott első évkönyvük is, mely 1888-tól 1912-ig kisebbnagyobb rendszerességgel jelent meg. Az egyes évkönyvek a tagok névjegyzékén kívül a gyűlések
jegyzőkönyveit, az üléseken tartott felolvasásokat, ill. a vármegye közegészségügyi állapotát
tükrözték statisztikai adatokba öltve. 1903-tól az orvosi szakértekezések, gyógymódok és
korszerűsítő technikák mellett újításként jelenik meg az egyes gömöri fürdők vendégforgalmának
rovata is.
.Az egyleti tagok száma 1878- tól 1912-ig 58176 főről 91-re177 emelkedett. A testület
megalapításának egyik nagy iniciátora Marikovszky Gusztáv178 volt, aki 1867 és 1890 között a
Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet első elnökeként debütált.179 Megyei orvosaink közül,
akik fürdőorvosként is működtek, az egylet első, 1888. évi évkönyve alapján tagjai voltak Borszéki
Ármin feledi körorvos (Várgede), Guthlohn Henrik gyakorló orvos (Rozsnyó), Pósch Dezső városi
orvos (Rozsnyó), Maurer Arthur járási orvos (Rozsnyó), Pazár Andor tornallyai körorvos (Csíz,
Lévárt), Posevitz Albert városi orvos (Nagyrőce), Szabó Samu megyei főorvos (Ajnácskő).180
Később, az 1895. évi évkönyv szerint csatlakozott hozzájuk Hajcsi Sándor gyakorló orvos
(Rozsnyó),181 az 1907/10. évi évkönyv alapján pedig Kallós Jenő fürdőorvos (Csíz) és Pazár
László tornaljai orvos (Csíz).182 Akár közéjük sorolhatnánk be Gaál Gusztáv tornaljai körorvost is,
aki az egylet 1899-es évkönyve alapján ugyan nem Gömörben, de Csorbán (Csorba-tó) működött
fürdőorvosként, s az 1897. szeptember 27-én Jolsván tartott közgyűlésen egy vipera által megmart
fürdővendég esetéről számolt be.183 Hivatalosan is fürdőorvosként bejegyezve és nyilván tartva
csupán Pazár Andor csízi fürdőorvos tartható számon, aki 1894-től szerepelt ilyen minősítésben
az egylet évkönyvében,184 valamint Kallós Jenő, akinek neve 1907-től dominált fürdőorvosként
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Csízben.185 Információértékű azon észrevétel, mely az orvos-gyógyszerész egylet 1903/1904. évi
évkönyvében olvasható, miszerint az egyletből Tausz Béla, volt csízi fürdőorvos Balassagyarmatra
való áthelyezése következtében kilépett – az orvos neve az első, 1888. évi évkönyvtől kezdve nem
szerepelt a tagsági névlistán.186
1898-tól az egylet talaján működött az Országos Orvos-Szövetség Gömörmegyei fiókja
is, melynek Kallóson kívül valamennyien tagjai voltak, s amely gyűléseit a Gömörmegyei Orvosgyógyszerész Egylettel összevonva tartották.187 Az egylet nyilvános rendes üléseit eleinte évente
két alkalommal, tavasszal Rimaszombatban, ősszel Rozsnyón tartotta, majd 1893-tól a tavaszi
közgyűlések házigazdaszerepét felváltva Rimaszombat és Rozsnyó töltötte be, az őszi gyűléseket
pedig vándorgyűlések formájában Gömör megye különböző városaiban rendezték. Itt léptek színre
a vármegyei fürdők, mint a vándorgyűléseknek otthont adó helyszínek: 1890, 1910 – Csíz, 1906 –
Várgede, 1912 – Lévárt. Ebből a szempontból külön emítést érdemel Rozsnyó, mely az egylet
székhelyeként eleinte évente, majd kétévente helyszínéül szolgált az összejöveteleknek.
A közgyűlések keretein belül nem egy alkalommal került szóba egy-egy fürdőintézet
berendezése, korszerűsítése, vagy éppenséggel fürdői gyógymód. Az 1895. május 27-én Rozsnyófürdőben tartott közgyűlés keretén belül Guthlohn Henrik helyi fürdőorvos tartott előadást a Thure
Brandt-féle méh-masszázsról, melynél különösen a franzesbadi lápfürdő hatékonyságára hívta fel
a figyelmet.188 Az 1905. szeptember 28-án Putnokon tartott közgyűlés keretében Zehery István
rimaszombati törvényszéki orvos érdekes kórrajzot vázolt fel egy csetneki rablógyilkos
elmeállapotát illetően, aki Csízben vett részt gyógykezelésen. A páciens a csízi fürdőből elszökve
Rimaszombatban saját címére az árvaszék nevében üres pénzeslevelet adott fel, majd
visszaérkezve Csízbe a postán reklamálta az üres boríték megérkezését és az állítólagos pénz
eltulajdonítását, a továbbiakban pedig pénzszerzés reményében a fürdőorvostól kapott saját napi
fürdőjegyeit adogatta el másoknak.189 A csízfürdői kezelés hatékonyságára példaként szolgál az
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1910. évi május 25-én Csízfürdőben tartott orvosszövetség- és egyesület évi rendes tavaszi
közgyűlése, melyen Pazár Andor egy páciens felső végtagi csonttuberkulózisának 3 éves
csízfürdői kezelés által végbement javulását ismertette.190 Csíz egyébként dicséretre méltó
példaként szolgál helyszín tekintetében, ugyanis az 1889-es megnyitását követően egy évvel már
olyan magas fejlettségi színvonalon állt, hogy a fürdőkomplexum egy ilyen megyei nagygyűlés
megszervezésére is alkalmasnak bizonyult.191
Az orvos-gyógyszerész egylet évkönyvei a fürdőorvosok egymás közötti szoros
kapcsolatára is felhívták a figyelmet. Az 1900. május 29-én Rozsnyón tartott évi közgyűlés
alkalmával Szegő Kálmán abbáziai fürdőorvos több szakirodalmat is ajándékozott az egylet
számára, továbbá azon tagjainak a főévadban 15 %-os, az elő-és utóévadban pedig 25%-os
árengedményt biztosított.192 Ugyanúgy példaértékű azon gesztus, melyet Löcherer Tamás
rimaszombati közkórházi igazgató, az orvos-gyógyszerész egylet elnöke 1908. szeptember 29-én
tartott rozsnyói közgyűlésen jelentett be a marienbadi orvostársaság által létesitett Orvos-otthon
felajánlását tolmácsolva a gömöri orvosok felé Marienbad gyógyfürdő használata esetén, mely
értelmében

elhelyezés,

élelmezés

és

gyógytényezők

tekintetében

jutányos

áron

és

kedvezményekben részesülnek a gömöri egylet tagjai.193 Ugyanezen közgyűlésen Patek Jenő
bártfai fürdőorvos a gömöri kartársak által hozzá küldött páciensek köszöneteként tiszteletdíjának
20%-át ajánlotta fel az egylet pénztárának.
Az alábbiakban Gömör fürdői vándorgyűlések színhelyeként tűntek fel, fürdőorvosai
működési körét prezentálva, rámutatva mind országos, mind regionális viszonylatban elfoglalt
szerepük jelentőségére.
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4. A gömöri fürdők a korabeli magyar balneológiai szakirodalom tükrében
A török hódoltság elmúltával a 18. századtól kezdve erősen megszaporodott a
magyarországi gyógy-és ásványvizekkel foglalkozó írások száma. Mindebben közrejátszott
egyrészt a természettudományok iránti érdeklődés, másrészt a természet és az utazás iránti
vágyakozás, nem utolsó sorban pedig a Mária Terézia által rendelt felhívás a Habsburg Birodalom
kerületein belül található ásványtartalmú vizek vegybontására és összeírására. Az első ilyen
jellegű, ásványvizeket összegző munka Heinrich Crantznak tulajdonítható, aki a királynő
megbízásából 1777-ben jelentette meg Bécsben az ausztriai császárság birodalmán belüli ásványos
vizeket összeíró „Gesundbrunnen der osesterreichischen Monarchie” c. írását,194 amely 656
forrást tárgyal hasábjain, közöttük a vizsgálatunk tárgyát képező Gömör-Kishont vármegye vizeit
is.195 Crantz csak Magyarország területére vonatkozó érdemes munkái közül az először 1773-ben
latinul (Aquarum medicatarum Regni Hungariae nomenclator), majd 1777-ben németül (Des
Königreichs Ungern Gesundbrunnen und Bader196) megjelent írásai a magyarországi
ásványvizekről szóló névjegyzékek legelső gyűjtésének és összeírásának eredményei vármegyék
szerinti felbontásban. Kishontra vonatkozóan a latin nyelvű munkában Rimabrezó (Bresoviensis),
Tiszolc (Taxovia), Telgárt (Telgart) neve köszön vissza savanyúvízként, míg a Gömörre vonatkozó
forrásnál nincs helységnév említve, addig a német nyelvű munkában Kishontot illetően szintén
Telgárt (Telgar), Jelene (Jelenowo), Pongyelok (Pondeleck), Rimabrezó (Rima-Brezo), Tiszolc
(Teisholz) savanyúforrások kerülnek bemutatásra, idézve Vietoris Jonathan nevét, mint az
ásványvízről jelentést tevő személyt.197
Az első, magyar nyelven írt országos fürdőösszeírások csupán a 18. század végén
születtek meg. Ilyen munkának számít La Langue János varasdi orvos összegző kötete „A Magyar
országi orvos vizekről, és a betegségekbenn azokkal való élésnek szabott modjairól a szegényeknek
kedvekért” címen, amely 1783-ban jelent meg Nagykárolyban. La Langue azon kívül, hogy
ismerteti a savanyú-és hévvizek ivásra és használatra való alkalmatosságát, tárolását, orvosi

A kishonti kerületi Telgárt ásványvize a kötetben hibásan Komárom vármegyén belül szerepel.
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hasznosságát, kezelését, tanulmánya első részében 21 magyarországi vármegye savanyú vizét
vizsgálja (közöttük a kishonti kerületből Jelene, Rimabrezó, Tiszolc, Pongyelok vizeit), a második
fejezetben pedig a fürdőzéssel kapcsolatos tanácsok mellett ugyancsak 21 vármegye közül taglalja
Nagy-és Kis-Hont vármegyét (ezúttal azonban a kishonti kerületből egyetlen fürdőt sem jegyez
fel).198
Az elkövetkező években sorra jelentek meg bécsi nyomdákból a forrás-és
fürdőösszeírások, többnyire csupán a vizek vegytani elemzésére szorítkozva, mint a Leopold
Fleckes által 1834-ben írt „Der ärztliche Wegweiser nach dem Heilquellen”, vagy az 1837-ből
származó „Die berühmtesten und besuchtesten Bader von Ungarn” Zipser András tollából,
azonban egyikük sem foglalkozott hasábjain gömöri ásványos vizekkel. A 19. század első felében
Bécs mellett Pest is produkált országos jellegű, többek közt fürdőket és ásványvizeket is ismertető
műveket, közülük Johann Csaplovics 1829-ben napvilágot látott „Gemälde von Ungern“ és Fényes
Elek 1837. évi „Magyar országnak, 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja
statistikai és geographiai tekintetben” c. kötete méltó említésre – míg előbbi 31 általánosan ismert
magyar fürdőt vonultat fel lapjain,199 utóbbi már vármegyék szerint haladva szemlélteti az
ásványos vizeket, Gömör-Kishont esetében 26 forrást jelölve meg minőségileg.200 Szintén
említésre méltó, bár kevésbé ismert mű, az 1834-ben Kassán kiadott „Ausführliche Beschreibung
sämtlicher Mineral-Bader, Gesundbrunnen und Heilquellen des Köngreiches Ungarn, Croatien,
Slavonien und Siebenbürgen“ c. ismeretlen szerkesztő által írt Magyarország ásványos vizeit és
fürdőit ábécé-sorrendben összefoglaló munka, melyben szintén fellelünk gömöri forrásokat is. A
mintegy 275 ásványos vizet felvonultató könyvecske a források környezetére, vegyelemzésére,
gyógyhatásaira, a fürdők felszereltségére és szolgáltatásaira fókuszál. 201 Gömörből 8 ásványos
vizet említ meg egy rövid gondolat erejéig, valamennyit a savanyúvizek csoportjába sorolva:
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Ajnácskő, Jelene, Lukovistye,202Rima-Brezovó, Telgárt, Tiszolc és Várgede, közülük részletesen
azonban csak Jelene, Rima-Brezovo, Telgárt és Tiszolc forrásokkal foglalkozik, azoknak is csupán
elhelyezkedésükre, elemzésére és használatára szorítkozva.
A reformkorból az első ismert országos ásványvíz-összeírás Kitaibel Pál nevéhez köthető,
mely halála után „Hydrographica Hungariae” címmel Pesten jelent meg 1829-ben.203 A bécsi
kormány és Waldstein báró támogatásával Kitaibel 1794-ben kelt útra a hazai ásványos vizek
tanulmányozására, melynek csaknem 20 évet szentelt, mintegy 30 vármegyét bejárva. Végül 1812ben kérte fel a Helytartótanács a „Hydrographica” megírására, aminek szerzőnk a forrásadatok
teljességének hiányára és az adatok rendezetlenségére hivatkozva nem tudott eleget tenni. 204 A 17
évvel később mégis napvilágot látott kötet tartalmazta Kitaibel kéziratban megmaradt vízirati
munkáit, szám szerint 161 ásványos víz leírásával.205 Kitaibel a forrásoknak nem csupán egyszerű
elemzését adta, hanem a vidéket is leírta, ahol a vizet fellelte, feltérképezte az ásványvíz
keletkezését, a helyi viszonyokat, a forrás kezelését, és csak ezután tért rá a víz fizikai és kémiai
vizsgálatára. Kitaibel ezen iratainak Schuster János általi kiadásával Magyarország ásványos vizei
iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott. Latinul írt kétkötetes munkájában Gömör ásványos
vizei közül a rozsnyói, a tapolcai, a jolsvai, a telgárti, a lévárti, a héti, a királyi, a várgedei, az
ajnácskői, a sídi, a szútori és a cakói ásványvizeket vizsgálta meg kémiai szempontból, ugyanakkor
azt is megjegyezte, miszerint ezen gömöri források elemzését 1813-ban tett látogatása során
rögzítette.206
A kor előrehaladtával, eltekintve egyes szaktudósok munkáitól, melyekben a tevékenységi
körükbe eső ásványvizek és gyógyhelyek természetét, hatásuk körüli észleléseiket monografikus
vagy gyűjtő munkákban közölték egy-egy vidék forrásaival foglalkozva, a Helytartótanács az
1840-es években megbízta Tognio Lajos, budapesti egyetemi orvostanárt, hogy Magyarország

A valamennyi, jelen tárgyalt munkában Lukovistye forrása elöször jelenik meg, annak ellenére, hogy a tanulmány
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fürdőit beutazva, a gyógyvizeket elemezze és a gyógyhelyekről ismertető munkát írjon. 207 Ezen
okokból kifolyólag a magyar balneológia történetében mérföldkőnek számított Tognio Lajos
orvos és egyetemi tanár 1843-ban írt, bár csak füzetnyi terjedelmű, de magyar nyelvű dolgozata
„Néhány szó Magyarhon ásványvizeiről” címmel. Tognio, aki a hazai vizek tanulmányozására 11
évet szánt, Magyarországon 492 vizet, Erdélyben pedig 27 ásványos forrást vizsgált meg összesen,
lapjain a magyar ásványvíz-vizsgálat történetére is kitért. Kötetében a magyar vizeket „vasas,
kénes, égvényes, konyhasós, csoda-és kesersós, timsós-timgáliczos, cement, gyantás, iblanyos és
savanyú vizekre” 208 osztotta fel – gömöri fürdőink közül azonban csupán Várgedét említi meg,
mint vasas-földes vizet, melyet nehezen emészthetőnek jellemez. A hazai ásványos vizeket
összefoglaló, nagyobb volumenű tanulmányra nem kellett sokáig várni, 1845-ben a Magyar
Tudományos Akadémia pályadíjat tűzött ki a magyarországi gyógyvizekről írandó legjelesebb
fürdő-gyógytani munkára, melyet Török József debreceni tanár fürdő-gyógyászati munkájának
ítélték oda.209 A szerző „A két magyarhaza első rangú gyógyvizei és fürdő-intézetei“ címen 1848ban napvilágot látott, 112 fürdőhelyet és gyógyvizet bemutató kötetét 1859-ben a második kiadás
követte, utóbbiban már 130 fürdőt és ásványvizet ismertetett, gömöri források közül azonban
mindkét esetben egyedül az ajnácskői fürdő vizét jellemezte annak gyógyjavaslataival együtt
Marikovszky György elemzéseire hivatkozva.210
A reformkorban divatossá vált fürdők iránti élénk érdeklődés bizonyítéka a Lengyel Dániel
pesti orvos szerkesztésében 1842-ben Budán megjelent „Fördők használata s gyógyereje” c.
könyv, mely a fürdőzés általános történetét áttekintve az egyes fürdők típusaira is kitér, valamint
a „Fürdői zsebkönyv” elnevezésű kötet, melyben a szerző a Magyar-, Erdély-, Horvát-Tótország,
a Szerb Vajdaság, a Temesi Bánság, s a Határőrvidék ásványvizeit és fürdőintézeteinek
ismertetését tárgyalja. Számunkra külön kiemelendő, hogy az 1853-ban Pesten megjelent részletes
összefoglaló balneológiai munkát a gömöri Andrássy Manó grófnak ajánlja a szerző. Ebből
feltételezhetjük a gróf mecénás szerepét. Az egyes források-fürdők leírásánál szerzőnk igyekezett
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a víz vegybontása és gyógyerejének leírása mellett a helyviszonyokkal is megismertetni az olvasót,
míg a vegyileg még nem analizált forrásokat csupán névlegesen említi meg. A bemutatott 502
fürdőn és névileg említett 206 forráson belül Gömör megyét tekintve 22 ásványos vizet jellemez
(Ajnácskő, Baracz, Czakó, Gortva-Kisfalud, Hét, Jelen, Jolsva, Királyi, Kun-Taplócza, Lévárt,
Masztinecz, Po-Csevicze, Pongyelok, Ratkó-Szuha, Rima-Brezó, Rosnyóbánya, Síd, Szuha,
Szutor, Telgárt, Tiszolcz, Várgede), további 9 forrást (Kokova, Osgyán, Polonka, Rónapatak,
Sumjácz, Helpa, Nagy-Rőcze, Oktina, Pogony) pedig névlegesen emel ki.211 A kötet német nyelvű
változata egy évvel később látott napvilágot „Das Heilquellen und Bader Ungarns” címen
ugyancsak Pesten. A források vegytani elemzését szintén Marikovszky vizsgálatai alapján
közölték.212
Hazai fürdőüggyel kapcsolatosan a 19. század derekáról tanulságos Wachtel Dávid
orvosügyi tanácsos, budapesti egyetemi tanár német nyelvű fürdészeti munkája „Ungarns kurorte
und mineralquellen” címmel, melyet 1859-ben Sopronban adtak ki. A műben a szerző a hazai
fürdőhelyek adottságainak kihasználatlanságára és elhanyagoltságára hívta föl a figyelmet.
Wachtel 1857–1858-ban a belügyminiszter Alexander Bach parancsára, aki távlati fejlesztés
céljából 1857-ben elrendelte a Habsburg Birodalom összes fürdőhelye állapotának felmérését, a
kormány költségén utazta be a magyar fürdőket. Kötetében összesen 489 ásványos forrást
közölt.213 Gömörből 22 forrást idéz a könyv az alábbi felosztásban: földes savanyúvizek (RatkóSzuha, Tiszolc), földes-vasas savanyúvizek (Ajnácskő, Baraca, Cakó, Gortva-Kisfalu, Jelene,
Csevice, Rima-Brezó, Síd, Telgárt, Várgede), sósavas-égvényes földes savanyúvizek (Szuha,
Szútor), ammónium-klorid tartalmú földes savanyúvizek (Mastinyec, Pongyelok), szulfátos vizek
(Rozsnyó) és meszes hévizek (Jolsva, Királyi, Kuntapolca, Lévárt, Nagyrőce).214 Valamennyi
leírás tartalmazta a forrás elhelyezkedését, elemzését és annak főbb tulajdonságait, elődeihez
hasonlóan pedig Marikovszky feljegyzéseire hivatkozott. A kötetben külön említésre kerül
Polomka, Kokova, Sumjacz és Ochtina forrásvize, melyek hiányos vegyelemzésük folytán nem
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kerültek bemutatásra.215 A könyv újdonsága, hogy Wachtel elsőként térképezte fel munkájában az
egyes fürdőhelyek korabeli infrastruktúráját és működését. Számunkra sajnos negatív példaként
Várgedét és Ajnácskőt vázolja fel, ahol visszafejlődést tapasztalt vizsgálatai során, de terítékre
került Rozsnyó, Lévárt és Nagyrőce fürdőtelepe is. Wachtel mellett a kiegyezés előtti passzív
ellenállás idejéből az 1862. évi bécsi kiadású, lexikonszerű Härdtl-féle munka, a „Die Heilquellen
und Kurorte des oesterreichischen Kaiserstaates” volt ígéretes a megyére vonatkozóan, hasábjain
ugyanis 40 gömöri ásványos lelőhelyet jegyzett fel vegyileg és gyógyjavaslatait analizálta, az adott
forrás-fürdőhely leírását és jelenlegi állapotát ismertette.216
Az ország 1867-es önállóságának helyreálltával bekövetkezett kedvezőbb viszonyoknak
hatására, főleg a közlekedési eszközök tökéletesedése folytán, jelentősen fejlődtek Gömör fürdői
is, ezzel pedig értelemszerűen együtt járt a balneológiai szakirodalom gyarapodása. Gömör
fürdészetére vonatkozóan értékesek számunkra a 19. század 70-es éveiben készült országos jellegű
ásványvízforrás-elemzések és összegző munkák, melyekből jelen dolgozatban ízelítőt adunk.
Bernáth József „Die Mineralwasser Ungarns” c., német nyelven kiadott brossúrájában összesen
100, Magyarország-szerte híres ásványos vizet emel ki és mutat be a szerző az általa ismert 1600
magyar forráshely közül, rámutatva nem csupán a vizek vegyelemzésére, hanem a fürdőtelep
felszereltségére is. Gömörre vonatkozóan Ajnácskő, Csíz és Várgede kerülnek elemzés alá,
mellékletében a többi 97 neves fürdőhely térképábrázolásával.217 A másik, hasonló jellegű
összegző balneológiai munka az egy évvel később, 1879-ben megjelent „Magyarország ismertebb
ásványvizei természettudományi és gyógyászati tekintetben” c. kötet, melyben Bernáth szintén egy
országos jellegű összefoglaló munkával rukkolt elő, hazai ásványvizeinkre vonatkozó
természettudományi és gyógyászati adatokat bocsátott közre, vegyelemzéseit tekintve pedig az
első, ilyen irányban feldolgozott műnek tekinthető. Bernáth 406 helységet jelölt meg
Magyarországon ásványvíz-lelőhelyként, melyek közül 164 forrást talált fürdésre is
alkalmasnak.218 A kötetben szereplő 34 fürdő bemutatásában
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Ajnácskő vasas-fürdőről készített egy részletesebb elemzést és leírást, melynek enyhén kénes
tartalmú forrását az erdélyi Előpatak ásványos vizével hasonlította össze, míg a többi 19 gömöri
forrásról, melyeket kevésbé ismeretes ásványos vizekként jegyzett fel, csupán egy-egy gondolat
erejéig emlékezik meg. 219
Ásványvíztani és fürdészeti szempontból igen jelentős Chyzer Kornél és Boleman István
munkássága, akikre hivatalosan is fürdőorvosi minősítésüknél fogva a magyar balneológia
úttörőiként tekinthetünk.220 Bártfai fürdőorvosként Chyzer főleg Zemplén és Sáros megye fürdőit
helyezte nagyító alá. Amolyan megyei fürdőmonográfia tekintetében példaértékű számunka a
„Zemplénmegye ásványvizei“-t bemutató füzetecske a Magyar Tudományos Akadémia
matematikai és természettudományi állandó bizottságának kiadásában 1882-ből. Az 1885-ben
megjelent „Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei” című magyar, német és francia nyelven írt
munkájában, melyet a budapesti országos kiállítás egészségügyi szakbizottságának megbízásából
írt Chyzer, hazánk azon gyógyhelyei és ásványvizei kerülnek bemutatásra, amelyek
berendezésüknél és kezelésüknél fogva nemcsak az őket környező vidék által, de a külföld
szempontjából is figyelemre méltóak a bővebb megismertetésre. Chyzer művében ábécérendben
ismerteti Magyarország 190 forrását, rendhagyó módon térképmelléklettel együtt, melyeket
minőségük szerint három osztályba sorol. A könyvben Nagyrőcén és Jolsván kívül valamennyi
gömöri ásványos víz és fürdő bemutatásra kerül: Csízt a konyhasós vizek, a rozsnyói püspöki
uradalom kútját a vasgálicos vizek, a rozsnyói Markó-kút és Várgede vizét a vasas savanyúvizek,
az ajnácskői Kovács-forrást a földes-vasas savanyúvizek, az ajnácskői Kemény-forrást a hideg
kénes égvényes vizek a dobsinai nyaralótelepet pedig az éghajlati gyógyhelyek kategóriájába
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sorolta.221 A nagyszabású kötet megjelenése után szerzőnk megbízatást és ezzel egyidejűleg anyagi
támogatást kapott Trefort Ágoston vallás-és közoktatásügyi minisztertől a műnek német nyelven
való megírására, mely 1887-ben jelent meg Stuttgartban „Die namhafteren Kurorte und
Heilquellen Ungarns und Seiner Nebenländer” címen.222 Az eszme elsősorban onnan indult ki,
hogy a korabeli hazai orvosi irodalom csekély volta mellett a magyar orvosok zöme német nyelvű
orvosi műveket használt gyakorlatában, a honi fürdővendégek nagy része pedig – Chyzer szerint
– bécsi, lengyel, porosz, szerb és román orvosok tanácsára fordult ide, akik szintén német
irodalomból merítették ismereteiket.223 Tán ilyen mozgatórugók is közrejátszottak abban, hogy
Chyzer Kornél a Magyar Királyi Természettudományi Társulat estélyén 1886. február 19-én tartott
előadásában „A magyar fürdőkről” címmel egy képzeletbeli magyarországi fürdőkörutazásra
invitálta a hallgatóságot, végigkalauzolva a legismertebb magyar fürdőkön és földrajzi tájakon,
melyen Gömörre nézve három fürdőbe „látogatott el”: Ajnácskőre, Csízbe és Dobsinára.224 Chyzer
ismertetésének okai a hazai fürdők népszerűsítésében, „felfedezésében” rejlettek, ugyanakkor
rámutatott a fürdők, gyógy-és nyaralóhelyek nemcsak közegészségügyileg fontos szerepére,
hanem nemzetgazdasági szempontból fontos tényezőre is, mely a fürdőzésre és nyaralásra fordított
összköltség belföldön való megtartásában rejlett. Hasonló fürdőnépszerűsítő küldetéstudattal
átitatva tartotta meg Chyzer az Országos Balneológiai Kongresszuson 1890. október 25-n
előadását, melyben néhány újabb, újonnan alakult fürdőt mutatott be a hallgatóságnak.
Beszámolójában többek közt a korábban nagy reményeket tápláló gömöri Csíz-fürdő is terítékre
került, melyről – bemutatva az új fürdőtelepet és a víz vegyi elemzését - elismerőleg
nyilatkozott.225Chyzer műveire a későbbiekben még többször is visszatérünk, a magyar
balneológiai szakirodalom jeles képviselőinek sorát azonban Boleman Istvánnal folytatjuk, aki
további országos fürdőösszeírásokkal és ásványos források ismertetőivel gyarapította
Magyarország fürdőirodalmát. Elemzései Gömör megye valamennyi forrását a vasas savanyú
ásványvizek kategóriájába sorolták, két kivételtől eltekintve – az egyik Csízfürdő, melyet
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értelemszerűen a konyhasós vizekhez, a másik pedig Dobsina, melyet az éghajlati klimatikus
gyógyhelyek csoportjába helyezett. A vihnyei fürdőorvosként működő Boleman, Török és Than
kategorizálásából kiindulva osztotta el mind 1887-es „Fürdőtan. Kiváló tekintettel a magyarhoni
gyógyhelyekre“ c. könyvében, mind pedig 1896-ban írt millenniumi balneológiai kötetében a hazai
fürdőket két osztályba – mélyen fekvő, hegyi klimatikus gyógyhelyekre és vízgyógyintézetekre
(Dobsina), valamint ásványos vizeinket hévvizekre és hideg ásványos vizekre (Ajnácskő, Csíz,
Lévárt, Nagyrőcze, Rozsnyó, Várgede).226
A 19. század második felében a modern polgári közigazgatás kiépülésével együtt járt a
fürdőügy hiányainak központi úton való szabályozása, mindemellett a magyar fürdők helyzetének
javítása érdekében további szakmai tanulmányok és értekezések születtek a kor balneológiában
jártas orvosainak tollából. Preysz Kornél „Fürdőügyünk haladása 1893-ban“ c. statisztikai
összegző tanulmányában valamennyi gömöri fürdővel foglalkozott – a fürdők 1893. évi
vendégforgalmát, szobáinak számát s gyógydíj címen befolyt összegét kimutató táblázatban
Ajnácskő, Csíz, Lévárt, Nagyrőce, Rozsnyó és Várgede is nagyító alá kerül. Érdekes
információértékkel bír számunkra azon összegzés, melyet Preysz a nevezett évad állandó
vendégeink száma szerint állított össze, ezen összesítésben ugyanis 130 hazai fürdő közül Csíz a
46. helyen szerepelt évi 390 fő állandó vendégével, míg Lévárt a 116. helyen (40 fő), Rozsnyó
pedig a 117. helyen (33 fő) állt az összesítésben (összehasonlításképp az 1. helyre a nevezett
évadban Trencsén-Teplitz került 4885 fővel).227 Hasonló értékű Ajnácskő és Csíz
vendégforgalmának kimutatása is az 1876–1893 közötti időszakban, mely az egyes
fürdőtulajdonosok telephelyükhöz való viszonyáról is árulkodik, minderre részletesen azonban
még a későbbiekben visszatérünk. Ugyancsak Csíz Gömörben egyedüli országos szerepe
mutatkozik meg Hankó Vilmos „Fürdőink. Ásványvizeink.” címet viselő, 1902-ben megjelent
tudományos tájékoztató könyvében, valamint „Magyarország fürdői és ásványvizei” című 1906ban napvilágot látott munkájában. Míg az elsőben 116, a másodikban 114 magyarországi fürdő
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szolgáltatásai árára kitérve. Hankó kötetének hasábjain, rendhagyó módon, a gyakoribb
betegségek listájára is hangsúlyt helyez, párosítva azokat azon magyar fürdőkkel és ásványos
vizekkel, melyek ezen betegségek gyógyítására leginkább megfelelőek voltak. Gömöri fürdők
közül Csíz és Dobsina kap szerepet a listán, míg a csízi forrásvizet a bőrbetegségek,
csontbántalmak, görvély, szifilisz és tuborkulózis kezelésére, addig a dobsinai nyaralótelepet
súlyos betegségek utáni lábadozásra ajánlja a szerző.228
Nagy nyilvánosságot adtak a hazai fürdőhelyeknek és forrásoknak az 1893-as bécsi
élelmiszeripari, az 1894-es budapesti nemzetközi egészségügyi kongresszus, az 1897-es brüsszeli,
majd az 1900-as párizsi világkiállítás.229 Gömörre nézve két országos kiállítást kell
megemlítenünk, melyeknek alkalmából különféle balneológiai munkák láttak napvilágot: az 1885iki budapesti általános kiállítás, melynek egészségügyi országos szakbizottságának megbízásából
írta meg Chyzer Kornél a már említett „Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei“ c. tanulmányát,
ill. a milleniumi kiállítás, melynek a hazai közegészségügyet bemutató részlegéről Boleman István
jelentetett meg átfogó elemzést „Magyar fürdők és ásványos vizek“ címen. Az 1885. évi általános
mezőgazdasági kiállításhoz készült el Bernáth József szerkesztésében a német nyelven kiadott
„Die Mineralwasser und Badeorte Ungarns auf der 1885er allgemeinden Landes-Ausstellung in
Budapest” c. rövid brossúra, melyben az egészségügyi pavilonban bemutatott magyar ásványos
vizeket és fürdőket ismerteti a szerző, szám szerint 105 forrást - gömöri fürdők közül Csíz,
Rozsnyó és Várgede forrásvizét láthatta kiállítva a közönség, a kiállítás katalógusában azonban
Ajnácskő is szerepelt a jegyzékben.230 Az ezredéves kiállításon a fürdőpavilonban szintén egyedül
Csíz képviselte Gömört, de az 1896. évi fürdőmonográfiában Boleman az összes olyan hazai
fürdőt, magaslati gyógyhelyet és ásványvízforrást felvonultatta, szám szerint 286-ot, melyekről a
megyék hivatalosan is bejelentést tettek a minisztérium felé. Ennek értelmében nemcsak Csíz,
hanem az összes, általunk tárgyalt gömöri fürdő helyet kapott a könyvben. 1907 januárjában a
Magyar Szent Korona Országai Balneológiai Egyesülete igazgatótanácsa az ezredéves kiállítás

Hankó 1902: 15–25.
Kósa 1999: 42.
230
A kiállításon az összes ásványvíz 8 különgyűjteményben (60 kiállítóval) és 1 nagy részlegen (higiénia-pavillon 179
kiállítóval, ebből 63 ásványvíz-kiállítóval) került bemutatásra. Míg Csízfürdő mind a magánpavilonban, mind az
általános higiniai pavilonban bemutatásra került, addig Várgede csupán a Mattoni&Wille-magánpavilonban lett
kiállítva. In: Bernáth 1885: 11–15.
228
229

53

alkalmából megjelent Boleman-féle fürdőmunkának adatfrissítés céljából való átdolgozását
javasolta. A kötet összeállításával Hankó Vilmost és Papp Samut bízták meg, az aktualizált
kiadvány célja pedig szintén a magyar fürdők iránt való nagyobb tájékozottság biztosítása, ill. az
átdolgozott műnek a gyakorlott orvosok számára történő díjtalan megküldése volt. Így született
meg a „Magyar birodalom ásványvizei és fürdőhelyei“ c. összefoglaló kötet, mely stílusában még
a régi, tudományos vonalat képviselte. Bizonyítja mindezt azon tény, hogy általános részében a
balneológia és a balneoterápia került központi helyre különféle fürdők orvosainak írásával, melyek
között megtalálhatjuk Kallós Jenő csízi fürdőorvos „A görvélykór balneotherápiája“ c.
tanulmányát is.231 A könyv második része magába foglalta az akkor leghíresebb mintegy 100
fürdőhely és ásványvízforrás ismertetését, tekintettel vegyi összetételükre, fekvésükre,
berendezésükre és egyéb viszonyaikra – gömöri fürdőink közül csupán a dobsinai nyaralótelep,
ill. Csíz kapott helyet az ismertetésben.232 Igazodva az igényekhez, néhány évvel később,
ugyanazon balneológiai egyesület megbízásából a Vámossy-Lenkei-Schulhof szerzőhármas által
kiadott „Fürdők és források képes ismertetése“ című 1913-as kiadvány már új stílusirány jegyében
került a standokra, szakítva a korábbi tudományos volumenű balneológiai fürdőleírásokkal inkább
a népszerűsítő fürdőalbumok kategóriáját célozta meg. Nemcsak ismertette az olvasóval a korabeli
Magyarország legnevesebb fürdőit és annak szolgáltatásait, hanem mellékletében országos
fürdőtérképpel,

a

közvetlen

vonatösszeköttetések

menetrendjével

és

számos

eredeti

fényképfelvétellel szemléltette azokat. Az első világháború előtti békeidőket idéző képes kiadvány
sajnos Gömör fürdői közül – más kötethez hasonlóan – csupán Csízfürdőt kínálta lapjain az
olvasóközönségnek.233
Összegezve a korabeli fürdői szakirodalomban olvasottakat, az országos viszonylatokra
fókuszálva konstatálhatjuk: Csíz egyedüli kimagasló jelentősége Gömör vármegyét illetően
javarészt a fürdő egyedi jód-brómos jellegének volt tulajdonítható. A fürdő ezen prioritása
tükröződött vissza a korabeli fürdészeti sajtó hasábjairól is.
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5. Balneológiai lapok, fürdői brossúrák és reklámhirdetések
5.1. Balneológiai szaklapok és brossúrák
A 18. század második felétől fokozatosan kezdtek megjelenni a különböző szintű fürdői
leírások a korabeli lapok és folyóiratok hasábjain,234 mígnem a fürdők iránti érdeklődés
megnövekedése és a fürdőzés divatjának elterjedése a 19. század második felében el nem indította
a fürdői újságok, később pedig az idegenforgalmi fürdőismertetők piacra kerülését. Ezek szerzői
orvosok, vegyészek, fürdőügyi szakemberek, vagy fürdőtulajdonosok voltak. Először a
tudományos érdekeltségű füzeteket taglaljuk, melyek közül figyelemre méltóak a Magyar
Tudományos Akadémia matematikai és természettudományi állandó bizottságának kiadásában és
Szabó József szerkesztésében 1863-tól megjelenő Közlemények. 235 Ezen kötetek közt fellelünk
Bernáth József tollából származó balneológiai munkákat, pl. az 1877-ben megjelent „Adatok
Magyarország ásványvízisméjéhez” c. tudományos munkát, melyben a szerző a dunaalmási
forrásvíz szilárd alkatrészeinek elemzésénél összehasonlításképpen a várgedei gyógyvizet
használta fel példaként.236 Ugyanezen „Közlemények” sorozatának VI. kötetében látott napvilágot
1869-ben Molnár János tollából a „Magyarhoni keserű források” c. tanulmány, melyben a szerző
budai keserűvíz-források elemzésére szorítkozik, érintőlegesen közölve az erdőbényi gálicvíznek
az ajnácskői acélvízzel való összehasonlító vegybontását.237 A kötetsorozat 1878-ban megjelent
számában ugyancsak Bernáth József mutatja be „A magyarországi ásványvizek lelhelyei” c.
munkájában az ország legismertebb forrásait, ill. a balneológiai szakirodalomban eddig elért
eredményeket. Gömöri források közül Ajnácskő nevét emeli ki Hardtl 1862-ben írt „Die
Heilquellen und Kurorte des oesterreichischen Kaiserstaates.” c. művéből, amelyben a kis gömöri
községnek 8-féle névalakja is előfordul.238 Bernáth ugyanakkor összegzi a legutolsó, 1874. évi
forrásösszeírás munkáját, amely során az 1879-ben kiadott „Magyarország ismertebb ásványvizei
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természettudományi és gyógyászati tekintetben” c. tanulmányában említett 20 gömöri forrás
mellett Síd (vasas savanyúvíz) és Tornalja (földes ásványvíz) kerül említésre.239 Bernáth GömörKishont vármegyét illetően 1878-ban 54 helységet jelöl meg 1689 ásványvízlelőhellyel, ebben a
tekintetben a vármegye a korabeli Magyarország 66 vármegyéjéből rangsorban a 6. helyen
szerepel.240 Egy évvel később, 1879-ben látott napvilágot a „Közegészségügyi kalauz” c.
kéthetente megjelenő lap, mint a hazai és a külföldi „hygienia” egyetemes szakközlönye olyan
mellékletekkel, mint a Magyar Gyógyterem (1879–1880), a Gyógyászat (1886–1887) és az Orvosi
Közügyek (1897).241 Ajnácskő és Csíz a lapban Európa nevezetes gyógyvizei és fürdői névsorában
szerepelt – előbbi mint hideg kénes víz, olyan fürdőkkel együtt, mint Ludwigsbad, Neundorf,
Szobráncz, Parád vagy Balf, utóbbi pedig mint konyhasós jódos-brómos víz, Kreuznach,
Luhaschovitz, Hall, Lipik, Cigelka és Vízakna fürdőkkel párhuzamban.242 A lap a vegyes tartalmú
fürdői hírek mellett az 1879. évi idény alatt végbement hazai fürdői látogatottságot is ismerteti,
melyen 51 magyar fürdő közül 2 gömöri is megtalálható – Lévárt (35 fővel) és Ajnácskő (123
fővel).243
A századforduló a balneológia terén is előrelépést hozott, ti. Preysz Kornél
szerkesztésében 1892-ben napvilágot látott a Fürdőirodalmi Könyvtár244 név alatt futó fürdőket
népszerűsítő sorozat az Eggenberger-féle Könyvkereskedés kiadásában.245 1895-ben ezen belül
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Ajnácskő a 44., Csíz pedig a 17. számú füzetben került bemutatásra.246 1900-ra a sorozat már 47
magyar nyelvű és 41 idegen nyelvű (angol, német, francia) füzetben jelent meg, ami kétségkívül a
kor igényeit és vendégforgalmát tükrözi, gömöri fürdőink közül a 86. füzetben Sassy János
tollából ”Csíz jód-és brómfürdő” került a standokra.247 Fürdőink vendégforgalmának
kimutatásairól 1893-tól az ugyancsak Preysz Kornél, majd később 1895-től a Heltai Manó által
szerkesztett „Egészségügyi Értesítő“ adott hírt,248 de statisztikai kimutatásokat az 1894-től
megjelenő A „Fürdőirodalmi Könyvtár Értesítője” is publikált, ez utóbbinak 1895. évi kötetei
valamennyi általunk tárgyalt gömöri fürdőről – Ajnácskő, Csíz, Lévárt, Nagyrőce, Rozsnyó,
Várgede - közöltek statisztikai adatokat az 1893. és 1894. évi felbontásban, tárgyalva a szobák,
az állandó-ideiglenes vendégek és a külföldi fürdőzők számát, valamint a gyógy-és zenedíj
összegét tekintve.249 Az új század küszöbén 1908-ban újraindult a „Magyar balneológiai értesítő”
Papp Samu és Hankó Vilmos szerkesztésével, tagjai közt olyan neveket is magáénak tudva, mint
Bókai Árpád, Preysz Kornél, Tauffer Vilmos, vagy Kallós Jenő 250 csízi fürdőorvos, akiket
kétségkívül a magyar balneológiai szakirodalom elsőrendű képviselőinek tekintettek.251 Gömörre
vonatkozó információkat is találunk hasábjain, mégpedig Csízfürdő 1908., 1909. és 1910. évi
fürdői vendégforgalmát illetően.252

szólt, akik fürdőjüket önálló füzetben megjelentetni nem kívánták. A füzetekben az adatokat díjtalanul közölték, a
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A 20. század beköszöntével további két szakmai-tudományos folyóiratot is meg kell
említenünk, melyek egészségtani ismeretek terjesztésére és a közegészségügy érdekeinek
előmozdítására alakultak elsősorban orvosok számára, nem mellesleg pedig – bár csak
érintőlegesen – foglalkoztak a fürdőtan kérdéseivel is. Az egyik az 1901-ben és 1902-ben
megjelent „Egészségügyi lapok“ c. folyóirat volt Purjesz Ignácz szerkesztésében, a másik pedig az
1887-től kiadott „Egészség“ c. szakmai közlöny Fodor József, majd 1897-től Csapodi István
szerkesztésében és az Országos Közegészségügyi Egyesület által. Az „Egészségügyi lapok”
oldalain találkozhatunk gömöri fürdővel is, mégpedig az I. évfolyam 8. számában, ahol a fürdők
1901. évi látogatottságát kimutató listán 27 magyar fürdő közül Csíz a 9. helyen szerepel 995
vendéggel.253 Újfent Csízzel foglalkozik a lap 1902. augusztus 1-i száma is, mégpedig a fürdő
területén álló szünidei gyermekteleppel kapcsolatosan.254 Az „Egészség”-et illetően Gömöri
fürdőkre vonatkozó információkat elvétve találunk hasábjain, többek közt az 1889. május 1-jén
megjelent számban, ahol Hankó Vilmos „A magyar ásványvizekről” szóló, a palackozás módjait
részletező cikkében a csízi vizet is megemlíti, mint kifogástalanul kezelt forrásvizet, ahol a
palackozás szivattyúzással történik, ill. az ajnácskői vizet a spaai, a csízit pedig a sodeni forrás
vizével helyezi párhuzamba.255 Ugyanúgy a csízi víz méltatása olvasható az 1890. december 15én megjelent IV. évfolyam 6. számában, ahol Csízfürdő kerül említésre Nékám Lajos Sándor „A
fürdőkről” írott cikkében olyan kontextusban, miszerint az országos jódos-sós vizek esetében a
görvélyes és mirigybajban szenvedők számára Csíz ásványvize a maga nemében első rangúnak
számít.256 Fürdőügy szempontjából lényeges számunkra az 1903-tól megjelenő „Budapesti Orvosi
Ujság” c. orvostudományi hetilap,257 főleg annak „Fürdő-és vízgyógyászat” néven 1903–1914
között negyedévenként megjelenő, balneológiai szaktanulmányokat közlő 12-oldalas melléklete
Bosányi Béla, kir. tanácsos és a Szt. Lukács-fürdő főorvosa szerkesztésében. Érdekes számunkra
még Tausz Béla, 1903. április 20-án, a XIII. magyar balneológiai kongresszus keretében prezentált

1. helyen Pőstyén szerepel 3939 fővel, míg az utolsó helyen Visk 48 vendéggel. In: Egészségügyi lapok. 1901.
augusztus 1.
254
Egészségügyi lapok. 1902. augusztus 1.
255
Hankó 1889: 3.
256
Nékám 1890: 7.
257
Ángyán Béla főszerkesztő, Schuschny Henrik segédszerkesztő és Sipos Dezső felelős szerkesztő tollából jelent
meg az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat kiadásában. Hasábjain főleg gyakorlati irányú, diagnosztikai
és terápiai cikkeket, közegészségügyi törvényeket közölt, elvétve cikkezett a legismertebb magyar fürdők
vendégforgalmáról is. A lap 10 állandó mellékletet tartalmazott váltakozó sorrendben megjelenve egy-egy számhoz,
melyek 1–2 ívnyi terjedelemben 11 orvosi szakterületet öleltek fel.
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„Anyagcsereforgalmi kísérletek csízi vízzel” c. előadása is, mely a csízi vízzel végzett anyagcserevizsgálatok eredményeit táblázatosan tünteti fel és prezentálja a konyhasós ásványvizek befolyását
mind a vérre, mind az általános táplálkozási állapot javítására. 258 Csíz egykori fürdőorvosának
1905. április 8-án, a XV. Magyar Balneológiai Kongresszuson elhangzott „Magyarázható az
ásványvizeknek a gyomorra való hatása physikalis törvények alapján?” c. előadása számunkra
szintén tanulságos, ugyanis Tausz Magyarország szűkebb értelemben vett gyógyvizei között,
melyek kereskedelem tárgyát képezik, a csízi savanyúvizet is beleveszi a 20 legismertebb
gyógyvíz közé, összehasonlítva azt a többivel fagypont csökkenése (-1.12) és osmotikus nyomása
(14.00) kapcsán.259 A Fürdő és Vízgyógyászat c. mellékletben szintén Csízfürdő jelenik meg
Boreczky Elemér „A fürdőkonviktusok a megvalósulás stádiumában” c. cikkében, melyben a
fürdő szünidei nyaralótelepre való alkalmasságát méltatja. A csízi vizet elemzi többek közt
Szabóky János, gleichenbergi fürdőorvos „A különböző összetételű ásványvizek befolyása a vér és
a vizelet töménységére” c. tanulmányában is, az 1910. június 9-én megjelent melléklet pedig
Kallós Jenő, hivatalos csízi fürdőorvosnak a XX. balneológiai kongresszuson tartott „Az
ásványvizek megítéléséről, főképpen az újabb psysicochemiai szempontokból” c. előadását
egyaránt közli.260 Csízfürdő 1910-ben azon 15 hazai fürdőhely névjegyzékében is szerepel,
amelyek az Országos Munkásbetegsegélyező és Balesetbiztosító Pénztár tagjainak gyógyítására
helyet és kedvezményeket biztosítanak a telepen. A hasábokon felbukkan Rozsnyófürdő is, melyet
szünidei fürdőkonviktus létesítésére egyaránt ideális helyként vázol fel Kemény Ferenc
„Fürdőkonviktusok és fürdőkedvezmények” c. tudományos közleményében 1904-ben.261 Csíz
országos viszonylatban elfoglalt szerepe megmutatkozott az Orvosi Hetilap Tudományos
Közleményei c. különlenyomatának 1905-ben megjelent statisztikai adataiban is. A Bókai Árpád
által a XV. magyar balneológiai kongresszuson tartott „A magyar fürdők látogatottsága és
ásványvíz-forgalmuk 1903-ban” c. előadása keretében statisztikai adatokban tárja elénk hazai
fürdőügyünk vendégforgalmát. Bókai statisztikájában 1361 vendéggel ismét Csíz szerepel a hazai
konyhasós gyógyfürdők közül a leglátogatottabbként.262

Budapesti Orvosi Ujság. 1903. április 30.
Budapesti Orvosi Ujság. 1905. június 8.
260
Fürdő-és vízgyógyászat. A „Budapesti Orvosi Ujság” melléklete. 1910. június 9.
261
Kemény 1904: 5.
262
Bókai 1905: 6.
258
259
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5.2. Fürdészeti újságok
A tudományos érdekeltségű szaklapokról térjünk át a társadalmi jellegű folyóiratokra. A
balneológia elterjedésével a 19. század második felében hazai fürdőket népszerűsítő fürdészeti
lapok tucatjai jelentek meg.263 Az első, kizárólag fürdőügyi tartalommal megjelenő félig
tudományos, félig társadalmi heti közlöny csupán 1868-ban jelent meg Chyzer Kornél bártfai
fürdőorvos, Felletár Emil pesti gyógyszerészdoktor és Orzovenszky Károly balatonfüredi
fürdőorvos szerkesztésében „Fürdői lapok“264 néven, mely ilyen tekintetben óriási előrelépést
jelentett a magyar balneológia terén.265 Mivel a lap csupán egyetlen évadban futott, így még inkább
jelentős számunkra azon tény, miszerint hasábjain gömöri fürdőhelyünk közül elismerően
nyilatkozik Ajnácskőről, dicsérve annak magas színvonalú nyári báljait,266 ami kétségkívül arról
árulkodik, hogy a fürdő a maga korában nyári mulatságok közkedvelt színhelye volt a környéken.
A lap 1873-ban újraindult Kovách Imre szerkesztésében, ám ez a próbálkozás sem bizonyult
hosszú életűnek. A Sédy István kiadó által nyomtatott folyóiratban gömöri fürdőhelyek –
Ajnácskő, Jolsva, Lévárt, Nagyrőce, Rozsnyó, Várgede - is szerepet kapnak a lap fürdővendégstatisztikai rovatában.267 Hasonló jelleggel bírt az 1878-ból fennmaradt egyetlen szezont megélt
fürdészeti s közegészségügyi heti közlöny „Magyar Fürdő-Lapok” címmel, mely Lőrinczi Ferenc
szerkesztésében jelent meg. A hazai fürdőket népszerűsítő és a külföldi ismertebb fürdőhelyeket
bemutató lap kurlistákat is közölt hasábjain, melyeken elvétve felbukkant egy-egy gömöri vendég
neve. Ajnácskő fürdője jódot tartalmazó kénes hideg vize miatt tűnik fel a lapban.268 Ugyancsak a
rövidebb élettartamú, de számunkra helyrajzi okok miatt269 annál jelentősebb, közlönyök
kategóriájába sorolhatjuk az 1883-ban megjelent és 1885-ig forgalmazott, Szontagh Miklós

Skálájuk az egy szezont megélt vegyes tartalmú fürdői információkat hirdető lapoktól a később több évfolyamon
át napvilágot látott kiadványokon át a képekben gazdag „turistacsalogató” idegenforgalmi jellegű fürdőkatalógusokig
terjedt, melyek fürdőéletről szóló beszámolókkal, fürdőlevelekkel, hirdetésekkel nem csupán a közönség
megnyerésére, hanem tudományos dolgozatokkal az orvosközönség számára is szolgáltak.
264
A csupán egyetlen szezont megélt lap kérészélete a fürdőorvosok és fürdővendégek gyér érdeklődésének számlájára
írható, pedig a lap a fürdői életkör legfrissebb híreit tudósította, külön fürdészettel kapcsolatos hirdetés-rovatot vezetett
és közölte a leglátogatottabb Monarchiabeli fürdőhelyek vendéglistáját is. In: Fürdői lapok. 1868. június 1.
265
A „Fürdőirodalmi Könyvtár” értesitője 1895: 2.
266
Fürdői lapok. 1868. július 10.
267
Fürdői lapok. 1873. július 13.
268
Magyar Fürdő-Lapok. 1878. szeptember 1.
269
A tátrai hegyvonulatlánc lábánál elhelyezkedő dobsinai magaslati nyaralótelepet a Tátra vidéki klimatikus
üdülőhelyek csoportjába sorolhatjuk.
263
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ótátrafüredi fürdőorvos és újtátrafüredi szanatórium-alapító szerkesztésében a Tátra környéki
fürdőkkel foglalkozó „Tátra-vidék” c. kétheti közlönyt.270 A három évadot megért közlöny
hasábjain Ajnácskő, Csíz, Lévárt, Rozsnyó és jégbarlangja révén Dobsina jut szerephez,
elsősorban fürdőtelepük leírásával, vendégforgalmával és fürdőéletével kapcsolatosan. Az első
próbálkozások kérészéletű lapjainak sorát az 1894-ben újból „Fürdői Lapok” néven megjelent
magyar fürdő és forrásügyi közérdekű szakközlöny zárja, Bosányi Béla Sz. Lukács-fürdő
főorvosának szerkesztésében. Hasábjain olvasható Csízfürdő sós vizének méltatása a
legértékesebb magyar ásványvizek közé sorolva271 ill. a Bókai, Boleman és Leichtenstern nyomán
összeállított hazai fürdők és források használatára készült kalauz, melyben Csíz jódos sósvize a
bőrbetegségek, görvélykór és a syphilis gyógyítására leginkább alkalmatos gyógyvízként jelenik
meg.272 A századfordulón, 1891-től 1892-ig megjelenő, három számot megélt „Fürdő és Turista
Ujság” Illés József felelős szerkesztésében hazai fürdők, gyógyító források, fürdőintézetek,
ásványvizek propagálására volt hivatott. Első számának címlapján rögtön egy gömöri fürdőhelyet
hirdet, Csízt, melyet a kontinens leghatásosabb ásványos jódvizű fürdőjeként reklámoz. Csízt
többször is említik a lapban. Hankó Vilmos „A magyar savanyú vizek arisztokratái” c. cikkében
emeli ki a csízi vizet, mint nagy jövőjű ásványvizet, a közlöny 2. számában pedig egész oldalas
cikk jelenik meg „A csízi jódforrás” címszó alatt.273 Egy évvel később, 1893-ban jelent meg az
„ORIENT Európai Fürdők Központi Képviseletének”274 kiadásában az „Orient et occidient” című
magyar-német-francia-angol nyelvű képes közlöny, melynek 2. számában Rozsnyó-fürdő hirdeti
magát Gömört képviselve a nagy, európai érdemeket szerzett világfürdők mellett,275 míg 4. száma
tanácsadó rovatában Csíz-fürdőt ajánlja a szerkesztő görvélykórban szenvedő pácienseinek
gyógykezelésre.276 Mindkét információ arról tanúskodik, hogy a lap, mely nem csupán a magyar,
hanem az európai fürdőket, gyógyhelyeket és szállodákat is propagálta lapjain, Gömörnek két
fürdőjét is beemelte a megismerésre érdemes magyar fürdőhelyek kategóriájába. Az „egynyári”
fürdőlapok sorát tovább bővíti az 1898-ban megjelenő, a „Magyar Fürdők Központi

Tátra-vidék. I.szám. 1883. április 15.
Fürdői Lapok. 1894. január 15.
272
Fürdői Lapok. 1894. február 15.
273
Hankó 1891: 3.
274
Fürdőközvetítő irodaként nemcsak gyógyfürdők, hanem fürdői kirándulások és körutazások közvetítésével is
foglalkozott, sőt orvosi rendelővel is rendelkezett.
275
Orient et occidient. 1893. május 15–31.
276
Orient et occidient. 1893. július 1–15.
270
271
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Képviselősége”277 által „Fürdői szemle” néven, Vértes Dezső felelős szerkesztése alatt közreadott
balneológiai közlöny, melynek hasábjain egyedül Csízfürdő tűnik föl Gömört képviselve, annak
fürdőtelepét és május 1-jei megnyitását propagálja a sajtó, a katonatiszteknek és
államhivatalnokoknak 50%-os kedvezményt hirdet.278 Rozsnyó-fürdő jelenik meg az 1905-ben,
sajnos csak mutatványszámmal induló, „Magyar fürdők lapja” c. fürdészeti szakközlöny
hasábjain, melyeken a vasas gyógyfürdő eladásáról találunk utaló hirdetést. Fürdői lapjaink sorát
gazdagítja a 19. század végén megjelent „Gyógyfürdők és nyaralóhelyek”279 c. ingyenes havi
közlöny Rózsay János szerkesztésében a „Gyógyfürdők, üdülőhelyek és utazási központi iroda”280
kiadásában. A haza kincseinek megismerését kitűző és elsősorban fürdői társas utazásokat
propagáló és toborzó lapban281 egyedül a dobsinai jégbarlang és nyaralótelep jelenik meg, mint a
központi hivatal által szervezett Magas-Tátra vidéki társasutazások egyik célpontja 1897–1900
között.282 Egyetlen fürdészeti folyóiratot emelhetünk ki, melynek élete több évadot is megélt, ez
pedig ifj. Hohlfeld Lajos szerkesztésében 1896. május 1-jén napvilágot látott „Nemzetközi FürdőLapok – Internationale Bade-Zeitung” c. kétnyelvű magyar-német hivatalos közlöny, melyben
Csízfürdő millenniumi országos kiállításon prezentált pavilonja elismerő dicséretben részesült a
többi 55 hazai fürdő és 24 ásványvíz között.283 A lap 1898. évi májusi száma Rozsnyó és Dobsina
fürdőtelepeit is bemutatta. 284

Közvetítő iroda, mely valamennyi magyarországi és külföldi fürdőt kínálta, minden nyelvű levelezést vállalva és
az európai vasutakkal való összeköttetésről is szolgálatott információkat.
278
Fürdői Szemle. 1898 május.
279
A lap ugyanakkor felhívja számos magyar fürdő igazgatóságának figyelmét – Ajnácskőt és Csízt is - fürdőik folyó
évi prospektusának és fürdővendégei névjegyzékének beküldésére a szerkesztőséghez, mindezek ellenére azonban
gömöri fürdőnévvel a továbbiakban mégsem találkozunk. In:Fürdő-és Utazási Közlöny. 1899. június 1.
280
A központi iroda az általa képviselt összes fürdőhelyre közvetített, lakást, étkezést, vasúti jegyeket egyaránt
biztosítva mérsékelt áron.
281
1899-től „Fürdő-és Utazási Közlöny” cím alatt futott tovább, mellékleteként jelent meg 1898. áprilisában és
májusában a „Magyar utazási közlöny”, 1898. augusztusában és szeptemberében pedig az „Utazási közlöny”, melyek
nemcsak magyar, hanem európai és Európán kívüli desztinációkba is invitálták az olvasókat.
282
Fürdő-és Utazási Közlöny. 1900. február 1.
283
Nemzetközi Fürdő-Lapok. 1896. június 20.
284
Arról, hogy gömöri olvasóközönséget is magával ragadta a lap, bizonyíték az 1898. augusztus 1-jén egy jolsvai
Julius nevű úr szerkesztői üzenetben kapott válasza „Gömörben” c. versére, melyet annak „ízetlen voltára nem
közölnek a hasábokon”, de ugyanúgy a lap gömöriek általi olvasottságára utal egy bizonyos Dr. G.J. illető írása
Csízből, aki a lap pontatlan kiküldésére tett panaszt a szerkesztőségnek. In: Nemzetközi Fürdő-Lapok. 1898. augusztus
1.
277
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5.3. Fürdői albumok és kalauzok
Az idő haladtával a vegyes tartalmú fürdőlapok egyre inkább a nyaralók igényeinek
törekedtek megfelelni, s végül az orvosi szakszöveg a minimálisra csökkent. Takács László
szerkesztésében 1888-ban Nagyváradon jelent meg a „Magyar fürdők” c. zsebkönyv, aki ezzel
egy új korszakot nyitott meg a fürdészeti irodalom műfajában. Takács műve, mely
fürdőigazgatóságok és fürdőorvosok által kiadott prospektusok alapján készült el, már tudatosan
idegenforgalmi céllal adott összefoglaló képet a magyarországi fürdőkről. Gömöri fürdők közül
ez idő tájt egyedül Ajnácskő fürdő képviseltette magát az ismertetőben. Sajnálatos módon, ezen
fürdőleírás is inkább a táj szépségének leiírására, legfőképpen a Budapestről való utazás során útba
ejtett Gödöllő, Salgótarján és Fülek bemutatására, s legvégül maga Ajnácskő tájleírására
szorítkozik, a konkrét fürdő ismertetése pedig csupán nagyon általános és tömör összegzésben
kerül prezentálásra. A többi gömöri fürdő közül még Dobsina és Rozsnyó neve kerül említésre
Ajnácskővel egyetemben a 33%-os kedvezménnyel árusított menettérti fürdő-évadjegyek
vásárlásának tekintetében, melyeket a magyar államvasutak biztosítottak 44 fürdő-és
kirándulóhelyre Magyarország-szerte.285
A 19. és a 20. század fordulóján szinte futószalagon jelentek meg a pusztán népszerűsítő,
albumszerű, többnyire ingyen hozzáférhető286 zsebkönyvek, fényképes fürdői „prospektusok”,
melyekre tekinthetünk úgy is, mint a mai utazási irodák katalógusaira. Ezen pár évadot megélt
kiadványok már inkább a fürdőzés „wellness” oldalára fókuszáltak, minél nagyobb figyelmet
fordítva a fürdői szolgáltatásokra, így a víz gyógyereje már csupán másodlagos helyre került. Ilyen
céllal született meg a „Fürdők és nyaralóhelyek” címet viselő füzetecske, amely először 1893-ban
jelent meg a Dunántúli Közművelődési Egyesület és a Balatoni Kultúr-Egyesület kiadásában
Porzsolt Kálmán és Sziklay János szerkesztésében azon céllal, hogy a Balaton-vidék dunántúli
fürdő-és nyaralóhelyeit fölvirágoztassák és népszerűsítsék.287 Az 1895. évi füzet azonban már
nemcsak a balatoni, hanem az összes magyar és külföldi (osztrák, német, francia, olasz, svájci és
egyéb európai) fürdő ismertetésére is kitért. Gömöri fürdők közül egyedül Csízfürdőről

Takács 1888: 5.
A legtöbb fürdő-brossúra ingyenesen hozzáférhető volt orvosi rendelőkben és nyilvános helyeken (szállodák,
kávéházak, vasúti kocsik, fürdők).
287
Porzsolt 1893: 1.
285
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olvashatunk a nevezett évben egy rövid, általános összefoglaló ismertetést. 288 Az 1902-től 1912ig kiadott brossúrák már csupán a hazai fürdők jellemzését tartalmazták, mellőzve a külhoni
fürdőhelyeket. Gömör megye fürdői a lapokban az elkövetkező években is szerepet kapnak, az
1902. és 1903. évben Csíz, Dobsina és Rozsnyó kerül részletesen bemutatásra a fürdői
szolgáltatások pontos ismertetésével, 1904-ben pedig az előző három fürdőhöz Várgede is társul
egy rövid, átfogó jellemzéssel. 1909-től mind a négy fürdő, a helyi fürdőigazgatóságok és
tulajdonosok kérésére, mellőzi az árakról és szolgáltatásokról kiadott részletes adatok közzétételét,
fürdőismertetésük a hazai fürdőket népszerűsítő képes fürdőkalauzban ezután csupán elenyésző,
pár soros leírásra terjed ki.289 Országos jellegű fürdőismertető kalauzok tekintetében nem maradhat
közömbös számunkra Ilosvai Hugó „Hol nyaraljunk?” c. fürdőútmutatója. Az 1895-ben napvilágot
látott könyv 107 magyarországi fürdő-és forráshely leírását tartalmazta, ismertetve a fürdő
fekvését, gyógyjavaslatait, berendezését, szolgáltatásait, továbbá a 20 legnépszerűbb külhoni
fürdőhelyet is propagálta. Pozitívumként könyvelhető el, hogy Ilosvai a laikus közönség számára
„nehézkes” balneológiai összehasonlításokat, tudományos vegyelemzéseket mellőzi könyvében,
és csak olyan adatok közlésére szorítkozik, amire a kikapcsolódásra vágyó „páciensnek” valóban
igénye és szüksége van. Gömörből két fürdő – Ajnácskő és Csíz – kerül röviden bemutatásra
lapjain.290 Ugyancsak a századforduló küszöbén, 1898-ban látott napvilágot ifj. Hohlfeld Lajos
tollából a „Fürdői Almanach” elnevezésű képes kiadvány, mely elődeitől eltérően, már csak és
kizárólag a hazai fürdők, ásványvizek, klimatikus gyógyhelyek, vízgyógyintézetek és nyári
üdülőhelyek propagálását célozta meg. A „Nemzetközi Fürdő-Lapok” kiadóhivatal gondozásában
megjelenő egyszeri közlöny Ajnácskőn kívül Gömör valamennyi fürdőjét általános vonalakban
summázza könyvében.291 Az ásványvizeket és gyógyhelyeket a szerző 29 csoportra kategorizálja,
Gömörből Csíz (konyhasós víz), Rozsnyó (vasgálicos víz), a rozsnyói Markó-kút (vasas
savanyúvíz), az ajnácskői Kovács-forrás (földes vasas savanyúvíz) és Dobsina (éghajlati

Porzsolt 1895: 21.
Az 1909-ben megjelent brossúra konkrétan felsorolja azon fürdők neveit, melyek a bekért fürdőleírásokat
egyáltalán nem szolgáltatták be a lapnak – köztük megtaláljuk Nagyrőce fürdő nevét, ill. azon fürdőkét, melyek a
részletes leírások mellőzését kérték, esetünkben tehát Csíz és Dobsina kerül szóba. In: Fodor 1909: 1.
290
Ilosvai 1895: 5.
291
Az almanach, felépítését tekintve először a gyógyhely fogalmával, a fürdési szabályokkal, az ásványvizek
használatával, a hidegvízgyógymóddal, az ásványvizek és gyógyhelyek osztályozásával, ill. a magyar királyi
államvasutak menetrendjével ismerteti meg olvasóját, majd a balneológiai egyesület alapszabályainak bemutatása után
kitér az egyes magyar fürdők betűrendes ismertetésére.
288
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gyógyhely) kerül említésre, míg a kötetben szereplő további fürdők – Lévárt, Nagyrőce, Várgede
– nem kapnak besorolást,292 a vasúti menetrendben pedig csupán Csíz és Rozsnyó fürdő
szerepelnek.293 Hasonló céllal született meg 1904-ben „A magyar fürdők naptára” c. évkönyv is.294
A hazai ismertetett 294 forrás között Gömör megye valamennyi ismert fürdőjével (Ajnácskő, Csíz,
Dobsina, Lévárt, Nagyrőcze, Rozsnyó, Várgede) képviselte magát. A századforduló tán méltán
legnépszerűbb és legigényesebb fürdőkalauza az Erdős József-féle „Magyar Fürdő Kalauz” volt.
Az 1908 és 1912 között a „Magyar Fürdő Kalauz Kiadóvállalat” által piacra került kézikönyv
évente 4 alkalommal jelent meg ingyenesen, az 1908-ban és 1909-ben még kétnyelvű magyarnémet verzióban („Führer durch Ungarns Bader”), majd később csak magyarul. A
„Tulipánszövetség-Magyar

Védőegyesület”

hivatalos

közlönye,

fürdők,

gyógyhelyek,

nyaralótelepek, vízgyógyintézetek, szanatóriumok, magángyógyintézetek, ásvány-és gyógyvizek
lexikonszerűségű képes ismertető kalauza Gömört illetően Csíz (1908–1912), Dobsina (1908–
1912), Lévárt (1910–1912), Nagyrőcze (1910–1912), Rozsnyó (1909–1912) és Várgede (1909–
1910) fürdőinek megismertetésére törekedett.295

Hohlfeld 1989: 17–19.
Hohlfeld 1989: 22–24.
294
A közegészségi és közhasznú tudnivalók bulletinje tartalmát tekintve a magyar fürdők népszerűsítésén kívül az
uralkodóház bemutatását, csillagászati adatokat, naptár-és naplójegyzeteket, a Hankó-féle külföldi és hazai források
összehasonlítását és a leggyakoribb betegségek felsorolását is tartalmazta, megfűszerezve a hazai ásványvizek
jegyzékével, nyaraló-és üdülőhelyek, ill. szanatóriumok felsorolásával, balneológiai tanulmányokkal, fürdői
reklámokkal, postai szolgáltatások díjszabásaival, valamint pénzváltási árfolyamok ismertetésével és szakorvosok
névjegyzékével kiegészítve. Szerkesztői Vasvári Aladár, a sztojkai gyógyfürdő igazgatója és Radó Sándor, az
Országos Pályázati Közlöny felelős szerkesztője voltak. In: Vasvári 1904.
295
1908-ban még csupán 129 magyar fürdő került ismertetésre lapjain, közülük Csízfürdő bemutatása még igen rövid,
a szezon időpontját, vasútállomásának helyét és az általa gyógyított betegségeket közli a kalauz, de hasonló tömör
stílusban került bemutatásra a dobsinai nyaralótelep is, mely főleg a természeti környezet leírására, a vasúti
elérhetőségre, a bérkocsi viteldíjára, a bérlő nevére és a jégbarlang nyitva tartására szorítkozott. A brossúra ezen évben
a nevezetesebb fürdők és a főváros közvetlen vonat-összeköttetéseit is listázta, esetünkben Csíz-fürdő prezentálásával,
azonban a 35 legnépszerűbb hazai ásványvíz között már nem szerepel egyetlen gömöri forrásvíz sem. A kalauz már
234 fürdőt bemutató 1909. évi februári lapszámában Csíz és Dobsina mellett megjelenik a rozsnyói vasas gyógyfürdő
is, vendéglőjének képével és részletes fürdőleírásával. Megyénkre nézve előrelépést jelent, hogy az 1909-ben a 95
népszerű hazai ásványvizek listáján megjelenik a csízi víz is, mint legismertebb gyógyvíz. Az 1910. évadtól már csak
kizárólag magyar nyelven prezentálja a hazai fürdőket, szám szerint 422 fürdőt és ásványos vizet ismertet. A lapszám
a hazai forrásoknak a külföldiekkel szembeni összehasonlításával indít, ebben Csíz (Darkau, Hall), Ajnácskő (SpaaiPouhon), ill. Rozsnyó (Charlottenbrunn) kap szerepet a gömöri ásványos vizek közül, valamint felbukkan Lévárt,
csupán nagyon röviden ismertetve a fürdőtelepet, ill. Nagyrőce fürdője. Az 1911. évadtól jelentős változásokat
figyelhetünk meg gömöri fürdőink bemutatásával kapcsolatban - melynek okai ez esetben is ismeretlenek számunkra,
ahogy azt más fürdészeti közlönynél is tapasztalhattuk - tartalmilag és terjedelemben csökkenni kezd a telepleírás, sőt
az 1911. évi lapszám előszavában Erdős azon 193 fürdő és gyógyintézet névsorát is közli, melyek már egyáltalán nem
küldték el adataikat a folyó évi kötetbe – Gömörből a csízi Pazár Szanatóriuma, Jolsva és Várgede szerepel a listán.
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Az országosan ismert tudományos szaklapok, a népszerűsítő fürdészeti folyóiratok és az
idegenforgalmi zsebkönyvek után térjünk át a vizsgálódásunk tárgyát képező Gömör ásványos
fürdőinek propagálására szakosodott irodalomra – a kalauzokra. Bár az első fürdőismertető
könyvek és füzetek magyarországi fürdőkről még a reformkorban megjelentek, Gömörből csupán
a századfordulóról maradtak fenn fürdői kalauzok – nem kizárt azonban, hogy korábban is
létezhettek effajta brossúrák. A vármegye 8 fürdője közül Jolsva és Nagyrőce ásványos vizű városi
fürdőjének kivételével mindegyikről maradt fenn valamilyen jellegű ismertető füzet. Ezen
brossúrákat 3 tematikus csoportra különíthetjük el: magával a forrással, ill. a víz elemzésével
kapcsolatos füzetekre, a komplett fürdőtelep bemutatására és népszerűsítésére szakosodott
propagáló „albumokra”, ill. ún. „használati útmutatókra”. Az első tematikus csoportba tartozó
brossúrák inkább szakmai jelleggel bírtak, s két füzetet tudunk ebbe a kategóriába sorolni, az egyik
Ajnácskő gyógyvizeivel, a másik pedig Csízfürdő forrásával foglalkozik. Ajnácskő-fürdőről a
Molnár János-Szabó József szerzőpáros által írt „Ajnácskő gyógyforrásai és geológiai viszonyai”
c. 1886-ban az Athenaeum részvénytársaság által Budapesten nyomtatott ismertető leírásról már
korábban szó esett. A 32 oldalas könyv két szakmai részre tagolódik, számunkra a Molnár János
által szerkesztett Ajnácskő gyógyforrásait ismertető szakszöveg a mérvadó, a könyv másik
részében ismertetett földrajzi-geológiai ismertetőről jelen dolgozatban eltekintünk. A Molnár által
írt ajnácskői gyógyvíz-leírás ma az egyetlen létező kalauz az egykori fürdőről, mely olvasóját a
fürdő topográfiai viszonyairől ismerteti, majd rövid bevezető után az ajnácskői ásványforrások
fizikai, minőségi és mennyiségi kémiai elemzését prezentálja táblázatokkal szemléltetve. A másik
vegyészeti jellegű forrásmunka az 1864-ben Párizsban megjelent, s Hazenfeld Manó által írt
„Eaux minérales de La Hongrie et en particulier eau minérale iodée de Csiz.” Hasenfeld
Manónak, mint a párizsi orvos-fürdészeti társulat levelező tagjának, 14 oldalas füzete kétségkívül
bizonyítéka a csízi jódos-brómos forrásvíz európai jelentőségének a balneológia terén, melyben
Hasenfeld a víz különféle kémiai analízisein kívül más hasonló jellegű európai forrásokkal
(Adelaide, Hall, Bassen, Lipík, Hessen, Saxon) is összeveti azt, bemutatva Csíz egyediségét és
értékét.

E magatartás mögött feltételezhetünk fürdőtulajdonos-, ill. bérlőváltást, a fürdő családias jellegének megőrzését, vagy
csupán egyszerű emberi mulasztást. In: Magyar Fürdő Kalauz. 1908: 18. 1909: 8,267,296. 1910: 211. 1911: 5–6.
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A második csoportot képezik a nagyközönség számára készülő, fürdőket propagáló
kalauzok, melyekben részletesen ismertetésre kerül az egész fürdőterület a megközelíthetőségtől,
a szolgáltatásokon át a környékbeli látnivalókig, valamennyi korabeli fotókkal tarkítva. Ez a
tartalmilag ugyan dúsabb, áttekinthetőbb, de stílusában könnyed, egyértelmű és kevésbé
tudományos brossúra inkább figyelemfelkeltésre szolgált, amolyan „turisztikai könyvecske”
jelleget öltve. Az effajta ismertető kalauzokból gömöri fürdőkről 11 maradt fenn az utókor számára
– Csízfürdőről 6 (ebből 2 magyar, 3 magyar-német, 1 francia), Dobsináról 4, Rozsnyóról 2,
Lévártról és Várgedéről pedig 1–1, valamennyi magyar nyelven. A füzetek mennyiségének és
formájának megjelenése is elárulja a fürdők jelentőségét, országos viszonylatban elfoglalt szerepét
és látogatottságát. Nem véletlen tehát, hogy a Magyarországon egyedüli jód-bróm forrásként
elkönyvelt Csíz gyógyfürdőről 6 darab, különböző nyelvű fürdői brossúra is készült annak
ellenére, hogy a legfiatalabb gömöri fürdőről beszélhetünk. A Sassy János tollából származó, s a
Fürdőirodalmi Könyvtár sorozatában 1897-ben megjelenő „Csíz jód-és brómfürdő” címet viselő
ismertető írásról már fentebb értekeztünk. A 62 oldalas kiadvány tartalmilag és stílusában a
tudományos szakirodalom és a népszerűsítő füzetecske között helyezkedik el, inkább afféle
tanulmány jelleget öltött, nagyobb figyelmet fordítva a víz vegyelemzésére és annak használatára,
s csupán érintőlegesen említve a fürdői közlekedést, szolgáltatásokat, valamint a környék
látnivalóit. Utal minderre a füzet egyszerű kivitelezése is, minimális képmelléklettel ellátva.
Tekinthetünk rá úgy, mint egyféle „első próbálkozásra”, ugyanis az elkövetkező években kiadott
5 csízfürdői kalauz már egyértelműen a cifra fedőlapú, propagálást szolgáló „turistakönyv”
jellegébe burkolózik. Tartalmilag és stílusát tekintve a 3 darab magyar-német kalauz (bal oldalán
található a magyar, jobb oldalán pedig a német nyelvű fürdőismertetés), ill. ezek egyikének francia
nyelvű változata egységes, megjelenésük évétől függően frissítve és módosítva adatait az alábbi
nagy tematikus csoportokra fókuszálva: a fürdő fekvése, éghajlata, a víz vegyi összetétele és
betegségeknél való alkalmazása, fürdőorvosok, lakások, ellátás, árak, szórakozási lehetőségek,
kirándulások, vasúti közlekedés, képes melléklet.


Csíz jód-bróm-fürdő útmutatója. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in
Oberungarn. Rigler József Ede Papírneműgyár r.t. Budapest, 1900 körül,47 o.



Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.
Márkus Samu könyvnyomdája, Budapest, 1902 körül, 62 o.
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Csíz bain de source de iode et de brom. Márkus Samu Budapest, 1902 körül.



Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.
Szerkeszti: Glos Arthur. Lévai Izsó nyomdája, Rimaszombat, 1908, 72 o.296
A brossúrák kivitelezése a fürdő növekvéséről, a magyarországi viszonylatban elfoglalt

szerepéről és a vendégek igényeiről ad tanúbizonyságot. A fürdőkalauzok értékét növelik a
fürdőtelepről készített korabeli fotográfiák is, melyek a gyógytermet, a fürdőházat, az
ivócsarnokot, a szanatóriumot és az egyes nyaralóvillákat szemléltetik. A legutolsó monarchiabeli
képes, szecessziós fürdőkalauz Csízről az 1914/1915-ös évadban került a standokra, tartalmában
az elődeivel megegyezve, de stílusában még inkább az egyszerűségre törekedve – 34 oldalas
hasábjain ugyanis több a fotó, mint maga a szöveg. A „Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében”
néven Horváth József fürdőigazgató által szerkesztett és a budapesti Pátria irodalmi vállalat és
nyomdai Rt. kivitelezésében megjelent kalauz a kontinens legerősebb jód-bróm fürdőjeként hirdeti
Csízt. Ugyanezt a tömör tartalmat és könnyed stílust tükrözi Lévárt egyetlen fennmaradt fürdői
kalauza 1913-ból Plachy Tamás fürdőtulajdonos szerkesztésében „Lévárt gyógyfürdő. A magyar
Gastein.” összehasonlító jelzővel hirdetve a fürdőhelyet. A gazdag képanyag mellett újításként
jelenik meg a lapokon a korábbi fürdőbetegek visszajelző és elismerő leveleinek bemutatása, mely
mind ez idáig egyetlen fürdőkalauzban sem volt fellelhető. Rozsnyó fürdőkalauzai közül kettő
maradt fenn az utókor számára, a már korábban emlegetett Polónyi Károly-féle kalauz a 19. század
végéről és a Légrády testvérek kiadásában 1918-ban megjelent és Vogel Dániel korabeli fotóival
tarkított 16 oldalas képes fürdőkalauz „Rozsnyófürdő” címmel. Az 1891-ben Kovács Mihály
rozsnyói könyvnyomdájában megjelent „Rozsnyó. Klimatikus gyógyhely” c. 58 oldalas
könyvecske lényegében az utódja kibővített változata. A két fürdőbrossúra tartalmi és formai
elemekben egyaránt eltér egymástól. Míg a Monarchia szétesésének évében kiadott füzet röviden,

Az első, valószínűleg 1900-ban kiadott, esztétikailag gyönyörű kivitelezésű szecessziós borítójú színes brossúra
címlapján a csízi jód-bróm forrás palackozott vize és Hygiea, az egészség istennőjének szobra, fedőlapján pedig a
fürdő illusztrált képe látható madártávlatból. A másik, feltehetően 1902-ben kiadott fürdőismertető már egyszerűbb,
kevésbé feltűnő, szolid borítóval bír, egyszerű ornamentikával díszített. A harmadik francia nyelvű, valamint az 1908ban, Glosz Arthur szerkesztésében kiadott füzetecske borítója pedig az első kettő kombinációja, címlapján ugyanúgy
megtalálható a csízi víz palackja és az istennő alakja, mint ahogy a második kiadvány szecessziós, kék ornamentikája
is, hátoldalán pedig a második brossúrában megtalálható Csízfürdőt meghatározó helyrajzi térkép.
296
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tömören foglalja össze romantikus vonalakban a fürdőről és a környékről szerzett hasznos
információkat, számos képanyaggal illusztrálja az ismertetéseket és közhasznú tényekkel (árak)
értesíti a füzet olvasóit, addig a századfordulón kiadott brossúra tartalmi elemeiben inkább leíró
jelleggel bír, mellőzi az árakról való informálódást, kevesebb képet közöl hasábjain és inkább
magára Rozsnyó városára és természeti környékének prezentálására, mintsem kimondottan
Rozsnyó-fürdő bemutatására fókuszál. Ezen jellege miatt tehát nem vonhatunk párhuzamot a
Sassy-féle stílusú, inkább tudományos oldalról megközelített Polónyi-tanulmány, és a
fürdővendégeket csalogató ’18-as képes brossúra között. Ez a kalauz a háború éveiben
Rozsnyófürdőt már nem csupán vasas-gyógyfürdőként hirdeti, hanem rádiokatív iszap-és
vízgyógyintézetként, alhavasi klímájú hegyi nyaralóhelyként és nem utolsó sorban gömöri
turistacentrumként. Vogel vendégcsalogató fényképein a fürdő parkrészlete, nagyszállója,
gőzfürdője, vasas-gyógyfürdője, fekvőcsarnoka, lombos és fenyves sétányai, vendéglője,
teniszpályája láthatók, majd a környéken fekvő történelmi nevezetességek és a szomszédos polgári
nyaralótelep villái. A 16 oldalas kalauz stílusában az 1914/15-ös évad csízfürdői brossúrájával
vonható párhuzamba, részletesen ismerteti a fürdő fekvését, éghajlatát, magát az üdülőhelyet,
annak vasúti összeköttetését, a víz gyógyító tényezőit, a vízgyógyintézetet, a gyógyjavaslatokat, a
fürdőorvos tisztségét, az ellátást, a gyógy-és zenedíjakat, a szórakozási lehetőségeket, az
istentiszteletek lehetőségét, a fürdőszabályzatot, a fürdő levelezési címét, Rozsnyó várost, a fürdő
és környékének turistatérképét, a fürdő nagyszállójának árlapjait és penzió lehetőségét, valamint a
fürdő díjszabásait. Várgede fürdőkalauza azonban még ennél is egyszerűbb képet fest. Az 1902ben a budapesti Franklin Társulat által kiadott ismertető inkább egy összetűzdelt szórólapra
emlékeztet, mintsem fürdői kalauzra, melyből következtethetünk annak „parasztfürdő” jellegére,
amely csupán a környék paraszti és polgári közönségének megnyerésére törekedett. A „Várgede
gőz – és gyógyfürdő ismertetése” címen napvilágot látott egyszerű képes kiadvány egyetlen
elemében tér el a megszokott tartalomtól, mégpedig abban, hogy legvégén a megyei orvosok
ajánlásával zárul - míg Lévárt esetében a felgyógyult betegek, Várgedénél a helyi orvosok hirdetik
érdemben a fürdőhelyet. A jellegénél és tartalmánál fogva a fürdő-kalauzokkal megegyező, de
fürdői brossúrának nem nevezhető, viszont a turisztikai népszerűsítő füzetek kategóriájába
sorolható utolsó fennmaradt forrásunk a dobsinai magaslati nyaralóhelyhez köthető. Az első írásos
említés egy kialakulóban lévő nyaralóövezetre vonatkozóan Pelech E. János dobsinai főorvos „A
sztraczenai völgy és a dobsinai jégbarlang” c. 1878-ban napvilágot látott – majd 1884-ban bővített
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–, a Magyarországi Kárpátegyesület füzeteként megjelent környezetismertető tanulmányából
származik, s inkább természetrajzi-turisztikai könnyedséggel ismerteti meg olvasóját 44 oldalon
keresztül Dobsina környékénének ritkaságaival. Bár a kiadvány egyértelműen a jégbarlangra
fókuszál, azonban annak látogatóihoz intézett tájékoztató jellegű intelmei a későbbi klimatikus
üdülőhelyre is információértékkel bírnak. Mindkét, grafikákkal illusztrált katalógust bátran
tekinthetjük a századfordulón piacra dobott fürdő-és nyaralóismertető kalauzok elődjének. A
Hanvai Ede tollából szerkesztett „A dobsinai jégbarlang és környéke” c. 1900-ban – majd 1912ben aktualizált és utánnyomott – Dobsina város jóvoltából kiadott ismertető képes kalauz már
nemcsak a híres jégbarlang környezetét, történetét, leírását és látogatottságát prezentálja, hanem
az egész üdülőtelep megközelíthetőségére, a fürdőház és nyaralótelep díjszabásaira, valamint
szolgáltatásaira is hangsúlyt helyez.
A harmadik, ún. „használati útmutatók” csoportjában egyedül Csízfürdő képviselteti magát
gyógyvizének használati utasításával és fürdői szabályzatával. Olyan brossúrákról van szó, melyek
már „regisztrált” fürdővendégeknek szólnak, amelyek alapján – más gömöri fürdőhelyről fenn
nem maradt ilyen jellegű dokumentum hiánya révén – rekonstruálni tudjuk a korabeli fürdőélet
működését. Az 1910-es években a fürdőigazgatóság által kiadott szecessziós kivitelezésű „A Csízi
víz ismertetője használati utasítással” elnevezésű füzet feltárja annak fiziko-kémiai elemzését,
betegségekre való alkalmazását, az ivókúra alkalmazását, az ásványvíz palackozását és magának
a fürdőnek a gyógyeszközeit. Ugyancsak a csízi fürdő az egyedüli, melynek fennmaradt a belső
szabályzata „Gömör-és Kishontvármegye szabályrendelete a csízi Jód-Bróm fürdőről” néven
1912-ből és 1914-ből. A tartalmilag egyforma fürdőszabályzat kitér a fürdőidényre, foglalkozik a
fürdőbiztos és a fürdőorvos személyével, a fürdőrenddel, a fürdővendégekkel, a befizetett díjakkal,
érinti az egészségügyi intézkedéseket, az ásványvíz kezelésére vonatkozó szabályokat, lakásbérleti
szabályokat, a rendvédelmi intézkedéseket s a fürdő szolgáltatásait.
5.4. Reklámok
Az elkövetkezőkben áttérünk a gömöri fürdőhelyeket propagáló reklámhirdetésekre. A
fürdők hirdetéseiből egy-egy fürdőnek a fejlődését figyelhetjük meg – hol melyik fürdő tartotta
szükségesnek, hogy hirdetés útján tájékoztassa a közönséget, melyik fürdő adott magáról csupán
népszerűsítő fürdőtájékoztatót, és melyik dicsérte igényesebb, irodalmi eszközökkel a vidék
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szépségeit is.297 Kétségtelen, hogy a legtöbbet propagált gömöri fürdőhely az országos
balneológiai és fürdészeti szaklapokban Csíz volt, hirdetései pedig különféle jelleget öltve láttak
napvilágot. Találkozunk az egész fürdőt tömören propagáló pár soros hirdetéssel, mely a
legfontosabbnak tartott tényekre - éghajlat, évad, szolgáltatások, kedvezmények, fürdőorvos
személye - tér ki, mint például a Balneológiai Értesítő

298

vagy a Nemzetközi Fürdő-lapok299

hasábjain, olvashatunk egész oldalas, részletekbe bocsátkozó reklámról, mely a fenti tényezők
mellett a fürdőtelep megközelíthetőségére, felszerelésére, a víz gyógyjavaslataira és
gyógyeszközeire is kitér, ahogy a Fürdői Almanach300-ban propagálják, de akad olyan reklám is,
mely csupán az ásványos víz vegyi elemzését, alkalmazását és palackozását hirdeti, mint a
Közegészségügyi Kalauz,301 vagy épp a Fürdő és Turista Ujság,302 de előfordul csupán a fürdőtelep
egyik villájának képes hirdetése, esetünkben a csízi Baranyai-villa reklámfelhívása, amint azt a
Magyar Fürdő Kalauz303 is jegyzi. Reklámok közül Gömört illetően találkozhatunk nyaralók és
hidegvízgyógyintézet kiépítését szorgalmazó hirdetéssel, mint Dobsina esetében a Tátra-Vidék304
hasábjain, vagy pedig a gyógyfürdő eladásának, ill. bérbeadásának felhívásával, részletezve a
környék fekvését és a fürdőtelep szolgáltatásait, ahogy azt a Rozsnyói Takarékpénztár teszi
tulajdonában álló vasas fürdőjét illetően a Magyar Fürdők Lapján305 keresztül.
A regionális szakirodalomban a legnagyobb számban előforduló reklámhirdetések
Csízfürdőt és Várgedét hirdetik. A megyén belül megjelenő Gömör-Kishont Vármegyei Naptár
lapjain Csíz 2, Rozsnyó 1, Nagyrőce 1, Várgede 3, Dobsina pedig 1 alkalommal kerül
reklámozásra, különféle terjedelemben és stílusban – az egész oldalas, szecessziós kivitelezésű,
részletes alapadatokkal szolgáló hirdetésektől (Rozsnyó, Nagyrőce),306 a fürdőtelepről készült
fotóval is mellékelt reklámokon (Várgede)307 át a csupán az ásványos gyógyvíz jellemzésére és
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használatára kitérő hirdetésekig (Csíz).308 Csízfürdő jód-brómos vizének vegytani elemzése a
Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet brossúráiban is több alkalommal hirdetésre került.309 A
vármegyén belül megjelenő társadalmi heti közlönyök hasábjai a legideálisabb színterei voltak a
fürdők és annak társas eseményeinek ismertetésére. a lapok rendszeresen, évről évre közöltek
fürdői reklámhirdetéseket, terjedelmük a tömör, informáló jelleggel megjelent felhívásoktól a
részletekbe menő, népszerűsítő hirdetésekig terjedt. A legtöbbet propagált gömöri fürdő címét
ugyancsak Csíz és Várgede érdemelte ki, míg az előbbi 1882-től310, utóbbi 1877-től311 hirdette
magát a helyi lapokban, ugyanakkor szép számmal találkozunk az Ajnácskő fürdőjét és Lévártot
propagáló felhívással is – Ajnácskő neve 1875-ben,312 Lévárt fürdőé 1870-ben313 bukkan fel
legelőször a regionális sajtóban. Nagy meglepetésünkre városi fürdőink gyógyfürdőiről és
nyaralótelepeiről (Jolsva, Dobsina, Nagyrőce, Rozsnyó) cikkező hirdetéssel csupán elvétve
találkozunk a vármegyei lapokban, az is legtöbbször az adott fürdő bérbe adására, vagy
megnyitására terjed ki. A fürdői hirdetések sokszínűségéből következtethetünk a fürdők
társaséletére,

szokásaira,

ugyanakkor

elárulják

igényességüket,

korszerűségüket

és

népszerűségüket egyaránt. A hagyományos, fentebb már tárgyalt, pár soros, tömören ismertetett
fürdői hirdetésektől és az általános, legapróbb részletekbe menő nagyobb terjedelmű
fürdőreklámoktól most eltekintünk, és azon hirdetésekre fókuszálunk, melyek nem a szokványos
formákat öltötték magukra. A fürdők előszeretettel hirdették konyhájukat és olcsóságukat, ahogy
azt az alábbi 1881-es reklámban is olvashatjuk Várgede-fürdő bérlőjétől: „Jó ízletes ételek, kitűnő
italok, úgy a legnagyobb rend és jutányos árakról, nemkülönben a legpontosabb kiszolgálatról
kezeskedem.”314 Előfordult azonban az is, hogy egy hirdetésben kimondottan csak az étkekre
fókuszált a gyógyfürdő kezelősége („Az érdekelt tisztes közönségnek van szerencsénk tudomására
hozni,

hogy

a

várgedei

gyógyfürdőben

külön

egy

szigorúan

rituális

konyha

áll

rendelkezésökre.”),315 vagy pedig egyenesen a fürdővendéglős propagálta éttermét, ahogy azt
Ajnácskő („…izraelita vendégeim részére egy teljesen elkülönített izraelita konyhát is tartok
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fenn….”),316 ill. Csízfürdő esetében tette („Van szerencsém a t. fürdőző közönségnek szíves
figyelmét Csízben a Margit-nyaralói éttermem és kert-helyiségemben kiszolgáltatandó jó magyar
konyha és kúra szerinti étkezésre felhívni. Ajánlom továbbá kitűnő asztali és pecsenyeboraimat.”).317 A fürdőtulajdonosok és bérlők fontosnak tartották a fürdőben történő újításokról
informálni a közönséget, amint azt az alábbi 1885-ös felhívás is bizonyítja a várgedei fürdőből:
„Kötelességemnek tartom ez alkalommal fölemlíteni, hogy az éttermet Schook János budapesti
volt vendéglősnek adtam át…”,318 vagy ahogy azt egy 1911-es lévárti hirdetésben olvashatjuk: „A
szobák és a fürdő újonnan vannak berendezve.”319 Egyaránt példaértékű Csízfürdő esete az adott
évadra kirendelt fürdőorvos ismertetésével („Dr. Dobos József, az összes orvosi tudományok
tudora, a budapesti Stefánia gyermekkórház volt orvosa, az egész fürdő évadon át állandóan
rendel Csízben a Mária-lakban”),320 illetve Lévártfürdő esete új szakember alkalmazásával ( „A
fürdőtelepen szakképzett masszírozó működik.”).321 Divat volt igazodni az aktuális trendekhez,
mint ahogyan 1912-ben Várgede („…a fürdővendégek ellátásáról a mai kornak megfelelő
vendéglős gondoskodik.”)322 és Lévártfürdő is tette („Automobil járattal kocsi is rendelhető.”),323
de előfordult, hogy egy-egy fürdő tulajdonosa személyzet-állományának bővítéséhez is a
regionális sajtó hasábját választotta. Várgede, az 1907. évi fürdőidény alkalmával fürdőorvos,
kazánfűtő, vendéglős, borbély és fürdősasszony állások betöltéséhez kért a sajtó által segítséget.324
Máskor a fürdőkomplexumhoz tartozó részleg bérbeadásának ügyében fordult az újsághoz az illető
(„Csízfürdőben egy divatárus üzlet kiadó, tudakozódni lehet ott a Nedeczky-telepen.”),325 vagy
hívta fel a közönség figyelmét a különleges kedvezményekre, mint Klein Sámuel várgedei
fürdőbérlő („Alulírott tisztelettel tudatom a n. é. fürdőző közönséggel, hogy a mai naptól fogva
fürdő-bérletjegyeket adok ki mérsékelt áron – minden tíz darab fürdőjegyre három darabot ingyen
adok, azonban ezen mérsékelt áru jegy másra át nem ruházható.„).326 A fürdők hirdetései
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szórakoztató estek, bálok, színielőadások, hangversenyek megrendezését is rendszeresen
propagálták. Ilyenek voltak a fürdőhelyek védjegyének számító Anna-bálok – melyek közöl a
legemlékezetesebbeket Ajnácskőn, Csízben és Várgedén tartották –, de konkrét példaként
megemlíthetjük Fráter Lóránd dalestélyét Csízfürdőn,327 a menházalap javára Várgedén
megrendezett 1892. évi „Peleskei nótárius” című jótékonycélú műkedvelői színielőadást,328 vagy
az Első Csízi Bazár rendezésében az 1899. idényben megrendezett tombolaesteket.329 Gazdasági
célú hirdetések közül hármat emelnék ki említésképpen, melyek ugyanúgy részét képezik a fürdői
propagandának. Ezek pedig a csízfürdői részvénytársaság által birtokolt fürdőtelep éves üzleti
mérlegei,330 a várgedei vasas fürdő részvénytársaság részvényeinek jegyzését reklámozó
hirdetések,331 ill. az utóbbi Valéria ásványvizének demonstratív jellegű reklámjai voltak 1910-ből,
melynek szlogenje szerint „Magyar ember csak magyar ásványvizet igyék!”332 Szokatlan, nem
mindennapi reklámokkal is igyekeztek egy-egy fürdő figyelmét felkelteni. Gömör fürdői közül
Csíz az egyedüli, melynek a telepen belüli fűszer-, ital-, csemege- és ásványvízüzlete is
propagálásra került, kiemelt figyelmet fordítva a hirdetésben az emléktárgyak, levelezőlapok és
ivópoharak árusítására, valamint a fürdő kölcsönkönyvtárára,333 amelyek kétségkívül egy jól
kiépített és igényesen felszerelt fürdőtelepről adnak tanúbizonyságot. A fürdői reklámok közt
felbukkan másodlagos reklám megjelenése is, mint ahogy Várgede 1896. évi fürdőmegnyitási
felhívásában, ahol a telep szolgáltatásai mellett a kőbányai Dréher sör is reklámozásra kerül
italkínálatban,334 arra pedig, hogy a fürdőidény a megyeszékhely divatárusaira is hatással bírt,
bizonyítékok a regionális sajtó hasábjain megjelent fürdői divathirdetések tucatja. Löfkovics Lipót
rimaszombati kereskedő 1892. évi reklámja335 álljon itt példaként.
A feltárt ismereteket összegezve konstatálhatjuk Gömör fürdőinek lényegesen sokrétű
felbukkanását és propagálását a korabeli magyar fürdői és regionális szakirodalomban, annak
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ellenére, hogy az országos fürdők ranglétráján nem az élen helyezkedtek el, ismertetésük mégis
egy magyarországi viszonylatban elismert és népszerűsítésre méltó gyógyhelyként prezentálta a
vármegyét az üdülni vágyó közönség számára.
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III.

A hétköznapi fürdőélet

1. Ajnácskő336
A báró Kemény Gábor337 tulajdonában álló, 271 méter tengerszint feletti magasságban
fekvő fürdő mocsaras, ingoványos területen állt Ajnácskő és Almágy helységek között, a Gömör
déli szegletében meghúzódó Gortva patak völgyében. Fénykorát a kiegyezés első évtizedeiben
élte, s míg Gömör többi fürdője a századfordulón virágzott, a bataházi puszta ásványokban gazdag
csevice forrásvízéről híres Ajnácskő fürdője már rég bezárta kapuit.
1.1. A fürdő elhelyezkedése és a „csevicze” forrásvíz
Ajnácskő-fürdő a közelében lévő bazaltkúp tetején magasodó vár romjai alatt terült el egy
„szűk és posványos völgyben.”338 A fürdő természeti környezetét bemutató korabeli irodalomban
lírai hangvételtől túltengve propagálják Gömör megye ezen gyógyhelyét. „Czukorsüveg alakú
bazalt hegyektől karikába fogva, viruló bársonyrét közepett egy csoport falusi kinézésű, nem nagy,
de tiszta épület áll egy szép erdő tövében, s a Medvesalji palóczságnak ezen mosakodó Mekkája
vasárnaponként a legszebb társaságot gyűjti termeibe.”339- jellemezte barokk körmondatokba
fonva a kiegyezés évében Ebeczky Emil. A korábban már ismertetett Molnár János – Szabó József
szerzőpáros által írt „Ajnácskő gyógyforrásai és geológiai viszonyai” c. 1886-ban napvilágot látott
kötet helyi topográfiai értelmében a fürdőtelep a Pogányvár, a Tilic-csúcs, az ajnácskői várkúp és
a Matracs hegyláncai között, „Páristól számítva a keleti hosszúság 37 fokától 36 percétől és az
északi szélességnek 48 foka és 13 perce alatt, az adriai tenger fölött 859 lábra, Rimaszombattól 1
½ mérföldre délre, Losoncztól 4 mérföldre és Fülektől 1 mérföldre keletre” feküdt.340
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Ajnácskő (szlovákul Hajnáčka) község Szlovákiában a Besztercebányai kerület Rimaszombati járásában.

Báró Kemény Gábor (1830, Csombord – 1888, Ajnácskő): királyi belső titkos tanácsos, 1878–1882 között magy.
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Marikovszky György a forrás környékét ekképpen jellemezte: „…egy északról délre
húzódó szűk völgyben fekszik…a helyi patak mocsarassá teszi a völgyet…itt a völgyben, az Almágy
és Ajnácskő közötti útvonal mellett, fél órányi járásra a faluktól található a forrás…ajánlott lenne,
ha a térség földesura egy kanális kiásásával elválasztaná az édesvizet az ásványi forrástól, és ezzel
a rétet is lecsapolná…”341 Marikovszky a környék szépségét ecsetelve ugyanakkor rámutatott
művében egy fürdőintézet kiépítésének hiányára is – vagyis ezen információ szerint 1813-ban még
nem épült ki fürdő az ajnácskői forrásnál.342 „A víz forrásban van, melyből a buborékok olyan
erősen és gyakran pufognak ki, hogy azt messzire elhallani, minek következtében a víz zavaros.
Szűrés következtében színe, mint a felhős égbolt, a szűrőn pedig szennyezés és homok marad. Az
üst feneke, melyen a víz átfolyik, piszkos és nincs karbantartva. A víznek palackban való
tárolásakor légbuborékok kialakulását lehet megfigyelni, melyek mozgatással szaporodnak ...a víz
hőmérséklete júniusban az atmoszférikus hőmérséklethez képest 6 R343 fokkal tér el… színét és
szagát palackozással nem veszíti el.”344 – jellemzte kutatásait Marikovszky. A forrás elemzésekor
ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy több helyen gázszivárgást lehet észlelni, ami arra enged
következtetni, hogy ezen a helyen több kutat is lehetett volna fúrni és annak vizét hasznosítani. A
meglévő kutak mélysége 1 öl, szélessége 3 láb volt, vize soha nem szivárgott ki belőle.345
Molnár 1860-ban három, fával körberakott forrást különböztetett meg név szerint: a
Kemény-forrást (régi Főforrás, vagy Ivókút, a tulajdonos báró Kemény Gáborról elnevezve), a
Kovács-forrást (néhai Szem-forrás, Kovács Sebestyén Endre, pesti Rókus-kórházi főorvos
tiszteletére) és a Széchényi-forrást (ún. Réti-forrást).346 Ezeken kívül még két hatalmas ásott kútról
tett említést, ez a felső és alsó fürdőkút, melyekből a fürdővizet meríttették, értékük 10–13 Celsius
fok körül ingadozott.347 Rózsay József Rókus-kórházi főorvos szerint Zsigmondy Vilmos

Marikovszky 1814: 9–19.
Ugyanezt állapította meg a várgedei forrásvíz elemzésekor is, mely során szintén egy fürdő kiépítésének hiányáról
panaszkodott. In: Marikovszky 1814: 26–30.
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bányamérnök, a magyarországi ártézi kutak fúrásának elterjesztője is végzett ezen a területen
fúrásokat, nemcsak az ajnácskői ásványos forrásokat megvizsgálva, hanem a közelben lévő
édesvízi forrásokat is. „…fúrás eszközöltetett a Kemény-és Széchenyi-forrásokat egybekötő
egyenes vonal közepén…20-25 ölnél már ásványos savanyúvízre akadtak…50 ölnél vaspléhcsővel
kibélelték a fúrást, melyből egy egyszerű szivattyút alkalmazva a tiszta és széngázas vizet fél vagy
¾ óra alatt könnyen ki lehet szivattyúzni…”348 – írja 1875-ben a Vasárnapi Ujság hasábjain a fúrás
menetéről és az elért eredményekről, ajánlva báró Kemény Gábor fürdőtulajdonosnak a fúrások
jövőbeli folytatását is.
Ajnácskő 10–12 hőfokos hideg kénes ásványvize a legjobb hírnek örvendett a vidéken,
ivásra és fürdésre egyaránt alkalmasnak bizonyult, olcsósága miatt pedig a kevésbé tehetős
társadalmi réteg is előszeretettel kereste fel.349 Mivel az ásványvizet nem forgalmazták, az ivókúrát
csak legritkább esetben alkalmazták. Pedig 1858-ban a Vasárnapi Ujság hasábjain is hirdették a
vizét, mely „kellemes italul szolgál magában és borral is, és messze vidékre is szállítható erős,
suliguli-féle hengerüvegekben.”350 Soha forgalomba nem hozott ásványvize – Hankó szerint – a
spaaival vetekedett.351 A Kovács Sebestyén Endre352 által analizált Kemény-forrás vasaségvényes, szénsavas vas-oxiddal dúsított vizének kereskedelmi forgalomba hozatala asztali víz
formájában is csupán terv maradt. 353
A gyógyforrást – népies nevén „cseviczét” – számos országos jellegű szaktanulmány
számon tartotta. Bernáth Ajnácskő földes-vasas savanyúvizét alkatrészeik összetevőiben az
előpataki fürdő forrásához hasonlította,354Boleman pedig olyan hazai neves fürdőkkel sorolta egy
csoportba, mint Borszék, Buziás, Korytnica, Lubló, a küldöldiek közül pedig Pyrmont,

Rózsay 1875: 502.
ŠABB Fond Zvolenská župa. Administratívne písomnosti. Inv. č. 442.VII.D. č. sp. 50/2905. Összehasonlítva az
akkortájt már közkedvelt fürdőhelyekkel, mint Stubnya, Pöstyén és Szliács, Ajnácskő lényegesen olcsóbban kínálta
szolgáltatásait a pácienseknek.
350
Vasárnapi Ujság 1858: 343.
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Köngiswart, St. Moritz vagy Schwalbach.355Wachtel kedvezőbb gyógyhatással bírónak tartotta a
parádi, a szliácsi és a szobránci forrásnál.356 Főleg anémiánál, és az ebből fakadó betegségeknél,
mint a sápadtság, a kimerülés használt, de idegbántalmak kezelésére, aranyeres panaszok,
hólyagkő és női bajoknál egyaránt alkalmazták.357
1.2. Kényelem avagy kín: a fürdőtelep szolgáltatásai
A fürdő alapjainak lerakásáról pontos adatokkal sajnos nem rendelkezünk.358 Miután
Marikovszky 1814-ben keltezett művében egy fürdőintézet kiépítésének hiányára is rámutatott
Ajnácskőt elemezve, és ez alapján ekkor még nem épült ki fürdő az ajnácskői forrásnál.359 A
legrégebbi ismert levéltári forrás360 a fürdő létezéséről 1843. március 16-ról származik, mely
értelmében fürdőmesterként egy bizonyos Suffert György neve szerepel, aki feleségével, szül.
Liptai Barbarával a bataházi pusztán élt. Suffert ajnácskői lakosként Bataházán korcsmároskodott
és feltételezhetően, megsejtve az itt felbugyogó forrásvíz gyógyhatásait, valószínűleg ő építhette
fel az első fürdőépületeket.361
A század derekán, a telek tulajdonosa, báró Kemény Gábor a birtokán fakadó forráskút
köré kádakkal és fürdőkabinokkal ellátott fürdőházat, szállót, a tőlük kissé távolabbra eső,
magasabban fekvő szárazabb területen pedig vendéglőt emelt. 1853-ban a két, egymástól 400
lépésre levő fürdőépület külön forrással rendelkezett. Az alsó fürdőházban 3 fürdő és 7 lakszoba,
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Wachtel 1859: 202.
357
Takács 1888: 9.
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359
Marikovszky 1814: 26–30.
360
Levéltári források is beszámolnak a fürdőben történt halálesetekről. A Besztercebányai Állami Területi Levéltár
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el - feltételezhetően fürdővendégről volt szó. Ugyanezen év szeptember 16-án hunyt el a fürdőhelyen a fürdőtelep
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a felsőben 4 fürdő, s ugyancsak 7 lakszoba állt a betegek rendelkezésére. Ezeken kívül a vendégek
elszállásolására még egy 5 szobából álló különház is rendelkezésre állt.362
Úgy látszik, megérte Kemény báró fáradozása a komplexum kiépítése ügyében, hiszen
1857-ben már 250 állandó fürdővendéggel számolhatott, ráadásul az átutazó vendégek is szép
számban érkeztek a gyógyhelyre.363 Ez idő tájt a fürdőnek 24 szobája (15–24–30 krajcárért/nap)
és 12 kádja (10 krajcárért/nap) volt, ugyanakkor számos hiányossággal küzködött. Wachtel alapján
a mocsaras helyen elterülő fürdőtelepen esőkor a betegeket hordágyon kellett kivinni
lakószobájukból, mivel feljött a talajvíz, sőt gyakran – a hely elhagyatottsága miatt – patkányok,
gyíkok és békák társaságát voltak kénytelenek „élvezni” a fürdővendégek. Kritikai szemmel
méregette a fürdő konyháját is, miszerint jégverem híján a húsételeket gyarkan büdös állapotukban
szervírozták az asztalokra. A vízmelegítés technikáját szintén primitívnek találta, melyet „a
forrásból szolga segítségével kimerítenek, a vizet tűzhely fölé helyezik ún. melegítő edényekben,
majd innen a gyógyház külső falán haladó nyitott fa-csatornarendszeren keresztül vezetik be egy
nyíláson a fürdőház kádjaiba.”364 Wachtel úgy vélte, hogy Ajnácskő fürdőjének számos
alapváltoztatáson kellene átesnie ahhoz, hogy egy átlagos, középszintű magyar fürdő
színvonalához fel tudjon sorakozni, legfőképpen a mocsár lecsapolásán, a kanalizáción, a
szálláshely bővítésén, az egész fürdőtelep renoválásán, a víz felmelegítésének technikáján, a
parkosításon, a társalgó helyiségek kialakításán és állandó fürdőorvos biztosításán kellene
elgondolkodnia.
Hasznos tanácsokkal fordult nyílt levél formájában Kemény báróhoz Kún Tamás
orvosdoktor is, a források minőségi és mennyiségi vegyelemzését, az ivókút kellő befedését,
színvonalas étkezés biztosítását, társasterem és összkomfortos lakószobák létesítését, valamint
sétányok kialakítását sürgetve.365 Az évek azonban kézzelfogható jelek nélkül teltek,
eredménytelenül. Liptay Pál 1868-ban rövid képes beszámolóval ismertette a Magyarország és a
Nagyvilág olvasóit Ajnácskő várával és fürdőjével, ahol „az életmód felette olcsó, kapni szobát
naponként 50, 60, 80, 90 krért, a konyha szintén kielégítő. Van két fürdőépülete, összesen 14
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fürdőszoba egy és két káddal, lakószoba 31, melyek mind meglehetős tágasak és szükség esetén 2
ágyat is alkalmazhatni bennök. Egy fürdő ára 30 kr. Rendes orvos csak a sajátképi fürdőidény alatt
lakik kint, addig Rima-Szombatról jár ki hetenkint kétszer. E fürdőt rendesen igen sokat látogatják,
leginkább nők, kik nemcsak a közel vidékről, de Pestről és az ország távolabb részéről is gyűlnek
itt össze üdülést és gyógyulást keresni. Sétahelyekben is meglehetősen gazdag. A fürdőépület előtti
kis park, a virágos rétek, árnyas erdők éltető levegője mind üdítőleg hat a betegre.”366 Rózsay
József 1875. évi írásában már négy különálló épületről szólt, 32–35 vendégszobával és 10–12
fürdőszobával, melyekben mintegy 18 fürdőkád várta vendégeit – ebből 12 pléhből, 6 pedig fából
készült, bajor mintára azonban a kétfenekes kádakat javasolta a szabad szénsav
megmaradásáért.367 A hegyeknek köszönhetően a minden irányban szelektől óvott Ajnácskő
fürdője, kiváló éghajlatával az 1870-es évekre látszólag minden adott tulajdonsággal rendelkezett,
amely egy gyógyfürdőnek feltétele volt: volt egy szállodája, étteremmel és egy pár
mellékszobával, egy kocsmája istállóval és kocsiszínnel, volt egy díszterme, amely tánc-és egyéb
mulatságokra szolgált, naponként cigányzene szórakoztatta a vendégeket, sétányul a fürdő körül
vezető utak, a gyümölcsöskert ösvényei és az erdő sétautai várták a látogatókat, legkedveltebb
kirándulóhelynek pedig a vár, az ősemlősök lelőhelye368 és a pogányvári kráter bizonyultak.369 A
sorok haladásról, korszerűsítésről tesznek tanúbizonyságot, ugyanakkor a későbbiekben továbbra
sem eszközöltek változást egy állandó fürdőorvos alkalmazására, valamint egy saját vasútállomás
hiányának kiküszöbölésére.370 A fürdőnek egy vasúti megállóhellyel való minél előbbi ellátását
szorgalmazta többek közt a telep színvonalának szinten tartása miatt a Rozsnyói Híradó újságcikke
is, melyben annak ismeretlen szerzője a másik Gortva menti üdülőhely, az évtizedekig méltó
„vetélytárs”, Várgede rohamos fejlődésének példájával hozakodott elő.371

Liptay 1868: 254.
Egy fürdő ára ezen idő tájt pléhkádban 60 krba, fakádban 40 krba került, a napi szobaárak pedig 60 kr és 1 forint
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Bernáth még továbbra is gyéren látogatott, tulajdonosai által elhanyagolt fürdővel
találkozott,372 Boleman373 azonban már egy jó hírű, bár berendezésében szerény, bükk-és
fenyőfákkal övezett, ápolt fürdőtelepről374 számolt be 32 vendégszobával és 26 fürdőkabinnal.375
Az igazgatósági posztokat az 1879. fürdőévadban Szoboszlay Ferenc (fürdőigazgató), Sándor Béla
szolgabíró (közegészségügyi fürdőbiztos) és Szabó Samu (fürdőorvos) töltötték be,376a fürdőt 3
ill. 6 év időtartamra rendszeresen bérbe adták.377 A legelső információnk 1874-ből származik a
fürdő vendéglősének kilétével kapcsolatban Privetzky István személyében,378 míg az 1879-es
fürdői évadban Télfy Adolf vendéglős vette át a stafétabotot, nem túl szerencsésen, ugyanis nem
rendelkezett a beruházásokhoz szükséges forgótőkével. „Eltekintve, hogy a vendégnek az utolsó
edényről is magának kell gondoskodnia, még étneműeket is szállíttatni kell, ha a büdös hústól egy
kis hideglelést kockáztatni nem akarunk.”379 – olvashatjuk a Rozsnyói Híradó folyó évi augusztus
3-án megjelenő számában. 1880-ban a bataszéki (ajnácskői) gyógyfürdőt már Geiger Ignácz, volt
salgótarjáni vasúti vendéglős bérelte, aki jelentős mértékben hozzájárult a fürdőhely
modernizálásához – a vasútállomásról a fürdőbe saját lovain eszközölte a vendégek fuvarozását
társaskocsin, a fürdőszobákat és lakosztályokat pedig komfortosabban rendeztette be. A kávéházat
és a vendégszobákat teljesen újonnan bútoroztatta, a hagyományos konyha mellett biztosította a
kóser konyhát, a sőregi vasútállomáson helyreállította a várótermet, valamint a fürdőidényre az
utazó vendégek részére kieszközölte a mérsékelt menetjegyet.380

Bernáth 1878.
Boleman 1887-ben készült Fürdőtan c. munkája 7 házról tett említést, melyekben az étkező helyiségeket leszámítva
7 fürdőház, 33 lakószoba és 14 fürdőkabin állt a vendégek rendelkezésére, ugyanakkor további érdeklődés mellett a
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1882-ben a fürdő orvosa Zsingor László volt, aki ténylegesen a fürdőben lakott.381 Két
évvel később a fürdő higiéniai szempontból Plichta Soma Nógrád megye főorvosának felügyelete
alatt állt.382 Ettől kezdve a fürdőtulajdonos rendszeresen gondoskodott a savanyú ivókút vizének
tisztításáról is.383 A gyógyszereket vasúti közlekedéssel biztosították.384 Az 1886. fürdőévadban
már Wellisz Gyula osztogatta tanácsait a betegeknek állandó fürdőorvosként, a gyógyvízzel tett
kísérleteivel egyaránt megalapozta a fürdő és annak vizének jó hírnevét.385 Ezen idő tájt a villák
építkezése is megkezdődött a fürdőben, folyó évben Szilárdy Ödön nógrádi földbirtokos
Somoskeöy Károly386 mérnök tervei alapján építtetett nyaralót a telepen, amely által a lakosztályok
számát is sikerült szaporítani.387
1888-ban a fürdő bérlője Hoffmann Benedek lett,388 a fürdő pedig évről évre igyekezett
magát korszerűsíteni, igazodni az igényekhez. A propagandagépezet is beindult, a
reklámhirdetésekben igyekeztek kiemelni minden lényeges információt, mely a szezon
vendégszámának növekedését elősegítette: „Rendszeres savó-kúra azonnal, a szőlló-kúra
szeptember 1-én lép életbe. Szobák és fürdők házilag kezeltetve, jó és jutalmas konyha Glosz
Endre389 kezében van. Izraeliták ellátásáról Lusztig Dániel gondoskodik.”390 A fürdő kedvező
színvonalának szempontjából sokatmondó azon információ, miszerint 1885-ben a fürdő
vendéglőse az a Horváth József lett, aki a neves rimaszombati Három Rózsa szálló vendéglőjét is
üzemeltette,391 2 évvel később pedig már egy budapesti vendéglős, Fábián Zsigmond kitűnő
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magyar konyháját élvezhették a vendégek.392 Az 1890. évi fürdőszezonban Winter Adolf, a
rimaszombati „Vadászkürt” vendéglősének a kezébe került a fürdő konyhájának vezetése.393
Tény, hogy a kecsegtető reklám a valóságban sokszor mást takart. Az 1886. fürdőévadban
a következő panasz volt olvasható a heti sajtóban: „A mily kellemes, szép vidéke és kiváló gyógyító
erejű vize van megyénk fürdőjének, Ajnácskőnek, ép oly kezdetleges állapotú ott a vendégek
ellátása. Az izraelita vendéglős drága és rossz ételekkel traktálja vendégeit, úgy hogy örökös
panaszt kell hallani az ott időzőktől. Tanui voltunk amint nem egy asszonyság valamennyi rendelt
ételt ehetetlenség miatt visszaküldött, a ki pedig teheti, otthonról látja el magát tartható élelmi
szerekkel. Az sem ritka dolog, hogy semmit sem kap enni a vendég, mert a vendég még a kenyeret
is a szomszéd faluból darabszámra veszi. Épp a múltkor történt két katonatiszttel, hogy este 10-11
óra között se egy darab kenyeret, se egy szivart nem bírtak kapni a fürdőben, ellenben a bort
méregdrágán fizették meg, azonkívül, hogy a maradásra azzal beszélte rá a vendéglős a két urat,
hogy este tánczmulatság lesz. Persze se táncz, se kenyér nem volt. Bizony a miniszter úr okosan
tenné, ha fürdőjét más kezekre bízná.”394 Sajnos az 1880-as években az elégedetlenség igencsak
szárnyra kapott a vendégek körében a fürdői szolgáltatásokat illetően, amelyek később a fürdő
vesztét okozták – többek közt a hiányosan berendezett fürdőszoba, a kevés lakószoba, az
étkezőhelyiség szűk volta és kényelmetlen berendezése miatt.395 Mások úgy vélték, hogy a
tulajdonos nem használja fel miniszteri befolyását a fürdő népszerűsítésére, veszni hagyja fürdője
értékeit.396 A színvonalon aluli szolgáltatások miatt a fürdővendégek is lassan elmaradoztak.397 A
fürdő hírnevét az is csorbította, hogy nem került eléggé a rivaldafénybe – sokan még Gömörön
belül sem ismerték.398
A szolgáltatásokra vonatkozóan a postahivatal Ajnácskőn, a távírdahivatal399 a szomszédos
Balogfalán, míg rendelő orvos és házigyógyszertár helyben üzemelt.400 A vasút 1882-ben
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Budapestről és Miskolcról naponta kétszer közlekedett az ajnácskői-sőregi vasútállomásra.401 A
közlekedést a vasúti állomás és a fürdő között rendes közlekedő kocsikkal tartották fenn, naponta
négyszer 50 krajcáros viteldíjjal személyenként.402A fürdő még a budapesti-ruttkai vasútvonalon
vált megközelíthetővé füleki átszállással, ahonnan a füleki-miskolci szárnypálya első állomása
volt Ajnácskő.403 Megközelíthetőségén sokat javított azon tény, hogy 1883 nyarán megindult a
Rimaszombat-Fülek között naponta közlekedő omnibuszjárat.404 Mindez azt is példázza, hogy a
rimaszombatiak körében népszerű kiránduló-és pihenőhellyé lett Ajnácskő, ha volt igény a
városlakók körében külön menetrendszerinti járat elindítására is.
1.3. Vendégforgalom - népszerű(tlen)ség
Amint arról már beszámoltunk, a Rimaszombatban 1867. augusztus 12–17. között
megtartott országos szintű Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XII. Nagygyűlése során a
kongresszuson részt vevők kirándulást tettek érintőlegesen útba ejtve a várgedei, de célpontul
jelölve az ajnácskői gyógyfürdőt és annak környékét.405 A nevezett országos kongresszuson részt
vett az akkor már nagybeteg Tompa Mihály is. Váczy János, Tompa Mihály életrajzírója szerint a
rimaszombati születésű, s életében Gömör több pontján működő pap-költő szintén megfordult az
1850-es években a bataházi fürdőben családjával együtt. 1858 nyarán alig öt esztendős Géza fiuk
a fürdőből való hazatértük után megbetegedett, s még ugyanazon évben meghalt.406 Soldos Emília,
a költő runyai földbirtokos családból származó felesége több ízben is kezeltette magát az ajnácskői
fürdőben, mely női bajokra kiváltképp alkalmasnak bizonyult, a látogatások éveiről azonban nem
maradtak fenn pontos adatok.407
Kurlisták híján sajnos csupán fürdészeti szakirodalomra és a hetilapokra hivatkozhatunk a
fürdővendégek számát és összetételét illetően. Az 1873-ban megjelent Fürdői lapok c. fürdészeti

Gömör-Kishont. 1882. május 28.
Egyben a posta szállítását is eszközölte. In: Gömör-Kishont. 1888. május 20.
403
Takács 1888: 9.
404
Rimaszombatból reggel 7 óra 30 perckor indult, s Fülekre délelőtt 9 óra 40 percre érkezett meg, míg visszafelé este
7 órakor indult 9 óra 17 percre beérkezve. In: Gömör-Kishont. 1883. június 3.
405
A látogatással járó előkészületekkel báró Kemény Gábor, báró Nyáry Jenő, Károlyi János és Ebeczky Emil kapott
megbízatást. In: SOMKL XII/27. Helyi bíróságok jegyzőkönyve. 1865. október 29-i jegyzőkönyve.
406
Váczy 1913.
407
Emília állítólag Géza fiuk születését követően, 1853 augusztusában is felkereste az ajnácskői fürdőt, ahol dagadt
lábát gyógyíttatta. In: Farkas 2014: 130.
401
402

85

heti közlöny alapján 1872-ben Ajnácskőn 48 család fordult meg.408 A Magyar Gyógyterem hat
évvel később már 67 állandó fürdővendéget számlált.409 Bernáth 1879-es balneológiai munkája
alapján a fürdő befogadóképessége mintegy 70 főt tett ki, a fürdőben 26 kád állt rendelkezésre az
érkezőknek.410 Takács László 1888-ban megjelent kalauzában a fürdő már „nem bírt elég látogatót
hódítani,”411a millenniumi Boleman-féle kötet pedig már olyan viszonylatban említi a
fürdőtelepet, hogy azt elhanyagolták és vendég csak elvétve kereste fel.412
Preysz Kornél statisztikai táblázata alapján összehasonlíthatjuk Ajnácskő 1876 és 1893
közötti vendégforgalmát, mely egyben a fürdő népszerűségéről és hanyatlásáról árulkodik: 413
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A korabeli folyóiratok hasábjait a nyári idényben ellepték a divatos fürdői beszámolók,
melyek rendszerint egy-egy fürdőbe látogató vendég személyes vallomásait tükrözték az adott
gyógyhelyen látottakról, tapasztaltakról. Többnyire név nélkül ellátott irományok voltak ezek,
melyeket bátran tekinthetünk afféle naplójegyzeteknek is. Ajnácskő-fürdő történetében öt fürdői
levelezés látott napvilágot a Gömör-Kishont hasábjain 1882 és 1886 között. Az első levél, melynek
keltezése 1882. augusztus 6-ra nyúlik vissza, romantikus bevezető után, még sejteti a fürdő
virágkorát, de már rámutat egy-két hiányosságra. A miniszter úr és fürdője méltatása mellett a
fürdőbérlő gondatlanságára fókuszál leginkább, aki „hosszú szárú selmeczi pipával fogadja
vendégei rendeleteit, átfurakodik egy sétáló nőcsoporton, füstfelhőbe burkolva őket, a vasárnapi
Anna-bálon végignyújtózik a tánczteremben egy pamlagon, mintha csak valami török kávéházban
lenne.”414 A fürdőtelep mindennapi életébe egy következő levél nyújt betekintést: ”Jobbra áll a
kellemes kinézésű svájci-lak, telve minden szobája díszesebbnél díszesebb vendégsereggel: balra

Fürdői lapok. 1873. július 6.
Magyar gyógyterem. 1879. május 1.
410
Bernáth 1878: 454.
411
Takács 1888: 10.
412
Boleman 1896: 99.
413
Az üresen hagyott mezők az adatok beküldésének mulasztását mutatják. In: Preysz 1894: 62.
414
Gömör-Kishont. 1882. augusztus 6.
408
409

86

a többi lakosztályok, fürdő-házak, mind csinosan rendbe szedve, kényelmesen berendezve. Fölöttük
dús gesztenye lombok, terebélyes nyárfák... A háttérben pedig hosszan, messze terül el az árnyas
bükkös kanyargó soraival. ... jánosi cigánybanda vidám zenéjére egyenként bontogatják le –
többnyire bájos hölgyekből álló kedves vendégeink – ablak redőnyeiket, s lassanként benépesülnek
a kellemes sétányok. De a tulajdonképeni élet mégis csak délután van itt. Mikor a nap delelő után
kissé megfekszik, jókedvű nevetéstől zajos ismét a bükkös alja, hűsítő sör-és testedző kuglira
compariál a férfi kar, folyik a víg élet, melybe újra belevegyölnek a cigány banda mélabús
akkordjai.”415 Egy újabb levélben nyerünk információt arra vonatkozólag is, hogy a gyógyhelynek
az 1884. fürdőévadban volt egy női felügyelője is Losonczy Izabella személyében.416
A fürdő jó hírnevét a társas utazások egyaránt gyarapították. Az első információnk 1886.
július 28-ról származik a Magyar Királyi Államvasutak által szervezett társas kirándulásról,
melyen 120 budapesti vendég látogatott el Ajnácskő fürdőjébe.417 Ez alkalomból a gyógytelep
lakói virágokkal, zászlókkal és szőnyegekkel díszítve várták a fővárosi látogatókat. A társas ebédet
egy fürdői körséta és a környékre tett kiruccanás követte báró Kemény Gábor miniszter és Wellisz
Gyula fürdőorvos kíséretében, majd a kirándulást követő vacsora után a vendégek a fürdő
dísztermében tartatott hangversenyen és táncmulatságon vettek részt.418 S bár éjfél után már
indultak is vissza Budapestre, a fővárosi közönség körében mégis népszerű célponttá vált
Ajnácskő, később a báli tudósításokban is találkozhatunk budapesti illetőségű nevekkel.
1.4. Szórakozási lehetőségek a fürdőben
Annak ellenére, hogy a fürdővendég részére cigányzene, olvasó-és táncterem, zongora,
tekeasztal és tekepálya, valamint újságok kínálkoztak szabadidejük eltöltésére, a szórakozás
fénypontját mégis a bálok jelentették.419 Az 1880-as évek elején sűrűn olvashatunk telt házas báli
jelentésekről a megyebeli sajtó hasábjain, hiszen a fürdő mint szórakozási helyszín a környéken a
legelső helyet foglalta el a népszerűségi listán. S bár a tulajdonos, báró Kemény Gábor tett ugyan
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lépéseket a fürdő fejlesztésében, építtetett tágas és egészséges szobákat, szervezett igazgatóságot
a fürdőközönség igényeinek kielégítésére, ezreket áldozott fúratásokra, viszont nem eléggé
fektetett be a fürdő komplexebb kiépítésébe.420 Így a fürdő csupán a környék számára rendezkedett
be, annak viszont igyekezett minden tekintetben a rendelkezésére állni.
Már az országos „Fürdői Lapok” 1868 nyarán lelkesen tudósított Ajnácskő vasárnapi
táncmulatságainak sikeréről.421 Takács szerint a fürdőt és vidékét különösen Losonc és Fülek
közönsége látogatta, ünnep-és vasárnapokon nem ritkán a losonci, a harmaci vagy a jánosi cigány
zenéje mellett rögtönöztek táncmulatságokat.422 Kétségtelen, hogy egy-egy szezon alatt több nyári
mulatságnak is helyszínül szolgáltak a fürdő termei. Gömör vármegye híres bataházi fürdője egy
évadban akár 6 bállal is képes volt előrukkolni, melyet bizonyít egy 1884-ből származó
reklámhirdetés, melyben szokásos táncmulatságait július 13-án, 20-án, 27-én, augusztus 10-én,
17-én és 24-én tartotta – ebből egy az Anna napot követő vasárnapra esett.423 Az Anna-bált
legalább egy héttel előtte rendszeresen hirdették a helyi sajtóban, az esemény után pedig nem
maradhatott távol a jelen volt díszes hölgykoszorú név szerinti megemlítése sem. A belépti díjból
származó jövedelmet többnyire valamilyen karitatív tevékenység támogatására fordították - 1877
nyarán a török háborús sebesültek javára gyűjtöttek,424 1889-ben a „Gömörmegyei Magyar
Közművelődési Egyesület” javára folyósítottak,425 1890-ben pedig Gesztete község tűzkárosultjait
támogatták.426
A táncmulatságra a fürdővendégek is izgatottan készültek. Többnyire már a bált megelőző
héten nagy volt a sürgés-forgás, toalett-készítés, táncpróba – évről évre több csinos leányka várta
itt lázas kebellel az első csárdást.427 Ajnácskő reggelig tartó Anna-báljai már a 19. század derekán
a környék legpatinásabb mulatságainak számítottak, egy-egy bál 150–200 résztvevőt is számlált.
Bizonyítékul szolgáljon a helyi sajtó állítása, miszerint a várgedei és az ajnácskői vigadalmat
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összehasonlítva a várgedei annak csak praeludiuma428 volt. A vendégek koszorújában sorra
felfedezhetjük a gömöri-nógrádi-hevesi-borsodi vidék értelmiségét és nemességét: 1874-ből báró
Nyáry Jenő neve köszön vissza a tudósításokból429, 1881-ben Abonyi Lajosné, a neves regényíró
neje is szerepelt a listán,430 1888-ban minaji Bornemisza László alispán is felbukkan a vendégek
között,431 de ugyanúgy visszaköszön a hasábokon gróf Berchtold Arthúr Fülekről, vagy gróf
Keglevich Gyula Pétervásáráról.432 A fürdő jó hírnevéről árulkodik az is, hogy az 1880-as években
nem volt ritka a hétszer megújrázott csárdás sem.433 Szívesen rendezett itt Anna-bált a környékbeli
ifjúság is, 1888-ban ifj. gróf Almássy Arthur, rimaszécsi járásbeli szolgabíró, későbbi
fürdőbiztos434 szervezésében fesztelen, késő reggeli órákba nyúló mulatozásnak lehettek tanúi.435
Hangversenynek egyaránt otthont adott Ajnácskő, források híján egyetlen ilyen eseményről
van bizonyosságunk a regionális hetilapból, mégpedig az 1883. augusztus 19-én Lubi Gyuláné,
Oláh Blanka, valamint további budapesti és gömöri művészek közreműködésével megtartott zenei
koncertről.436 Bálok és egyéb kulturális rendezvények mellett a fürdő a sport szerelmeseinek is
kedvezett. Az 1886. fürdőévadban megrendezésre kerülő Anna-bál napján a budapesti tornaklub
által dísz-és versenytornázást tartottak 40 tornász közreműködésével.437
1.5. Ajnácskő végnapjai
A hanyatlás első jelei igazán az 1890-es évek elején kezdtek megmutatkozni, amikor a
Gömör-Kishont hasábjain a vármegye fürdőit taglaló tárca már meg sem említette Ajnácskőt.438
Az emberi mulasztás mellett másik okként az 1889-ben megnyitott csízi gyógyfürdőt is
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feltételezhetjük, amely – Rimaszombathoz való közelsége lévén – fürdővendégeket vonhatott el
Ajnácskőtől, bukása ráadásul befolyásolni látszott a szomszédos Várgede rohamos fejlődését is.
A pangást mások is észrevették, s a helyi értékek megmentésére a sajtón keresztül hívták
fel a környező lakosság figyelmét, sikertelenül. Ajnácskő napjai meg lettek számlálva. A közeli
vidék lakói még csak el-elszálingóztak egy-egy vasárnap a fürdőbe, s ilyenkor ismét felharsant a
hangos jókedv. Az utolsó nagyobb lendületű rögtönzött mulatságról 1892 nyarán cikkezett a sajtó,
mely során újból összegyűlt a vidék s Rimaszombat előkelő polgársága a fürdőben egy
táncmulatság erejéig.439 Az idény megélénkülésében a helyiek az elkövetkező években is bíztak,
még 1892-ben is jelent meg reklámhirdetés Tillinger Sándor vendéglőstől a fürdőt propagálva.440
Hiába a reklám, az 1893-as évadban már nem nyitja meg kapuit a fürdő, mely az előtte való
években is már csak tengett.441 1894 nyarán Ajnácskő fürdőről már csupán egyetlen – nem éppen
kedvező – mondat erejéig számolt be a vármegyei hetilap: „Úgy látszik, elzengette hattyúdalát.”442
A fürdő elhanyagoltsága miatt egyre több támadás érte annak új tulajdonosát, báró Kemény Gézát
is.443 A fürdőben már az elkövetkező évben is teljes nyugalom uralkodott, az égbe szökellő
nyárfasor már nem mutatott többet utat a fürdőbe igyekvőnek.444
Egyetlen indokkal magyarázható, miért nem kívánták Ajnácskőt ily nagy forgalomnak
kitenni: a gyógyfürdő egyik terebélyes fája tövében nyugodott báró Kemény Gábor, 445 egykori
földművelési, majd közlekedésügyi miniszter, fürdőtulajdonos, akit 1888 őszén ajnácskői birtokán
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súlyos veseelégtelenség446 folytán bekövetkezett halála után kérésére itt, a fürdőtelepen temettek
el folyó év október 28-án.447 Feltehetően családtagjai ezért nem gondolkoztak a fürdő
fellendítésén, és szorgalmazták inkább annak „elcsendesedését”, mely békéjével méltó volt egy
halott végső nyughelyének.
Egyik szakirodalom sem jegyzi pontos dátummal a fürdő megszűntét, sőt, annak pontos
okaira sem világít rá. Boleman Istán királyi tanácsos egy 1895. évi stasztisztikában már „megszűnt
fürdő” minősítésben emlegeti.448 „Ajnácskőt bezárták, a híres csevicze forrásra rácsot tettek. A
tágas bálterem, hol annyi szerelmes találkozott, hol annyi szívet raboltak, ma már uradalmi
magtár, a nyaraló helyén pedig, melynek erkélyén vígan ugrándoztunk, dohánykertészet csúfolja a
múltak aranyos emlékét.” – olvashatjuk 1902 nyarán a Gömör-Kishont hasábjain.449 1909
szeptemberében a rimaszombati Egyesült Protestáns Főgimnázium növendékei még látogatásukat
tették a savanyúvíz forrásoknál, a fürdő működéséről azonban már hallgatott a tanulmányi
kirándulásról készült beszámoló.450 A megyei közlöny szerint a fürdőtelepet Géza leromboltatta, a
pavilonokat cselédlakokká, a nagyszállót pedig magtárrá alakította át.451 1911-ben a sajtó a fürdő
helyét már libalegelőként jelöli.452
A haláleset mellett sokkal inkább feltételezhető a rossz karbantartás, a korszerűtlenség és
egyéb emberi mulasztás a leépülése mögött. Napjainkban már nyoma sem található az egykori
fürdőtelepnek, az épületek már a legidősebb helyi lakosok emlékezetében sem élnek. Gönczy Pál
1898. évi Gömör-Kishont vármegyét ábrázoló földrajzi térképén a fürdőt még berajzolták
„Ajnácskő-fürdő” név alatt.453 Ebből kifolyólag feltételezhető, hogy valamikor az 1910-es
években bontották le épületeit. Helyét a még meglévő, kiapadófélben lévő forráskút hirdeti. A
területet ma is a mocsár uralja.
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2. Várgede
2.1. A várgedei 454Valéria története
A fürdő viszonylag kis területen, a történelmi nevezetességű Gedő vár romjainak alján s a
Bükk-hegység nyúlványán elterülő hatalmas erdőség közelében, védett helyen feküdt, tengerszint
feletti magassága elérte a 280 métert. Akárcsak Ajnácskő, úgy Várgede is várrom közelébe épülve
terült el a Gortva patak mentén, „ahogy hajdan váraik, úgy ma fürdőik vetélkedtek egymással.”455
Éghajlata enyhe, mérsékelten meleg, még a késő őszi napokban is kellemes klímával bírt.456 A
hideg forrásvíz a várhegy aljában fakadt kisebb tavat képezve.457
A forrást már Bél Mátyás idejében is ismerték458, bár ekkor elemzésre még nem került sor.
A savanyúvizet csupán a 18. és 19. század fordulóján vegyelemezték, előbb Pillmann István, majd
Marikovszky György Gömör megyei főorvosok. Utóbbinak az 1814-ben megjelent műve
részletesen foglalkozik a várgedei forrás geográfiai elhelyezkedésével és a helyi viszonyokkal
egyaránt. „A forrásvíz áttetsző, színtelen, szagtalan, kissé kesernyés íze van, apró buborékokat
képez. Ha savanyú borral keverődik, erősen pezseg. A víz gyakran és erősen bugyog. Fürdéskor a
ruhát pirosra színezi.” – olvasható Marikovszky elemzésében.459 Abban is bizonyosak lehetünk,
hogy ezen idő tájt még nem állt fürdőépület a forrás körül, a gömöri „orvostudor” ugyanis
sajnálatát fejezi ki, miszerint e helyen nem épült ki fürdőtelep.460

454

Várgede (szlovákul Hodejov) község Szlovákiában a Besztercebányai kerület Rimaszombati járásában.

Tény, hogy az 1870-es években Gömör egyéb nevezetességei mellett az ajnácskői és a várgedei fürdőbálokról volt
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Lengyel 1853-as fürdői almanachjában a legerősebb vasas savanyúvizeink egyikének
tekintette a várgedei forrásvizet, melynek gyógyhatását a sídi ásványvízhez hasonlította.461
Kellemes, savanyú forrásvize (népnyelven „csevice”) főleg ivókúrára volt használatos. Külsőleg
fürdőként gyöngeségben, szív-és érrendszeri betegségben, vérhiányban szenvedőknek, női
ivarszervek betegségében gyógyulóknak, gyomor-, alhasi és aranyeres bántalmakra ajánlották,
mivel a dús vasas, szénsavas víz vérképző, oszlató és erősítő hatással bírt.462 A forrásvíz erős
vastartalmú összetételét 1876-ban tett személyes látogatása során Bernáth József akadémikus is
elismerte.463 Köszvény és reuma ellen vasár- és ünnepnapokon a vidék földművelő népe gyakorta
kereste fel a fürdőt.464
Löcherer úgy vallotta, hogy a gyógyvizéből a szabad szénsav hamar elillan, emiatt nem
szállítható, kereskedelmi forgalomba hozása pedig a víz gyors felbomlása miatt lehetetlen.465
Mindennek azonban az ellenkezője bizonyosodott be. Először is sikerként könyvelhető el, hogy az
1885. évi általános mezőgazdasági kiállításon az egészségügyi pavilonban bemutatott magyar
ásványos vizek és fürdők között a várgedei forrásvizet is megízlelhette a nagyérdemű közönség a
Mattoni&Wille ivócsarnokában.466A forrásvíz palackozásának ötlete 1905-ben merült fel Klein
Sámuel fürdőtulajdonos fejében. Az akkorra már – gömöri viszonylatban – nagy látogatottságnak
örvendő fürdőtelep iránti kereslet és a vasas gyógyvíz páciensek által tapasztalt jó hatása arra az
elhatározásra bírta, hogy megfelelően palackozva forgalomba hozza a kitűnő vizet.467 Mindez egy
évvel később realizálódott. 1906-ban a várgedei Valéria ásványforrás vizét Spiegel Béla, a
„Budapesti Nyilvános Vegykísérleti Állomás” törvényszéki vegyésze az 1905–1906 között
személyesen végzett ásványvíz-minta elemzésének eredményei folytán forgalomba hozatalra
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engedélyezte. Kutatásai alapján a várgedei Valéria szénsavas-vasas ásványvizet összetételében a
külföldi nevesebb ásványvizek között a spaái, a pyrmonti és a svalbachi, belföldiek közül pedig a
borszéki-Petőfi, a bártfai-Erzsébet és az erdővidéki-Baross forrás vizével egyenértékűnek találta.
A vegyelemzés és Spiegel Béla tiszti főorvos ajánlata alapján a Magyar Királyi
Belügyminisztérium 92677/1906.IV.B. szám alatt engedélyezte a Valéria ásványvíznek
forgalomba hozatalát.468 Még folyó év nyarán megkezdték a fürdő forrásvizének zárt üvegekben
való

szállítását.469 A

várgedei

Valéria4701910-re
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fűszerkereskedésben kapható volt megyeszerte, kiemelten az új tulajdonos, Kohn Albert
rimaszombati fakereskedőnél.471 Reklámhirdetése a helyi sajtóban korhű szállóigével jelent meg:
„Magyar ember csak magyar ásványvizet igyék!”472
2.2. Parasztfürdőből részvénytársaság
Üzemeltetésének kezdetei az 1850-es évekre nyúlnak vissza, alapításának pontos évéről
mind ez idáig nem kerültek elő források. A fürdőtelep közvetlen a várhegy alatt fakadó forrás
mellett lett kiépítve, alapjait a közbirtokosság rakta le.473 A befogott forráskútból szivattyúval

A Gömör-Kishont c. vármegyei hírlap csupán egy évvel később, közvetlenül az 1907. évi fürdőszezon megnyitása
előtt harangozta be a nagyszerű hírt az olvasóknak, egyúttal az új fürdővezetőség modernizációs törekvéseinek révén
bízvást remélve a fürdő országos hírűvé válásában. In: Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1908. évre. 1907.
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vezették be a fürdővizet a kádakba, a melegítéssel azonban a forrásvíz jelentősen vesztett a széndioxidból, ezzel gyógyerejéből egyaránt.474
Wachtel475 Marikovszky vizsgálataira támaszkodva prezentálta a forrásvizet, melyet +10
R fokosnak és 1,002 fajsúlyúnak határozott meg, majd a fürdőtelep korszerűtlen infrastruktúráját
bemutatva, 8 lakószobáról (16 krajcárért) és 10 káddal (10 krajcárért) felszerelt 9 darab
fürdőszobáról tett említést. Míg a fürdő tánctermét és billiárdszobáját pozitívumként könyvelte el,
addig leplezetlenül beszámolt a nedves fürdőépületek állapotáról és azok elhagyatottságáról. Az
állandó vendégek számát 1857-ben 113 főben állapította meg, akik számára folyó év augusztus
29-ig összesen mintegy 2000 fürdőt szolgáltattak ki.476
1867-ben Kiss „vidéki hírnévnek örvendő” fürdőintézetként jellemezte.477 Tán ezen okból
kifolyólag tettek látogatást a magyar orvosok és természetvizsgálók XII. nagygyűlésének
résztvevői

ajnácskői

vendégeskedésükből

hazafelé

tartva

a

fejlődő
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menti

telepen.478Bernáth 1878-as balneológiai kötetében kijelentette, hogy a hely minden feltétele adott,
hogy gyógyfürdővé nője ki magát. Bár negatívumként könyvelte el az állandó fürdőorvos hiányát
és a gyógyászatilag kevésbé felszerelt telepet, a vasút közelségének pozitívuma és ügyes vezetés
mellett nagy jövőt jósolt a fürdőnek.479 Már az öt évvel korábban napvilágot látott Fürdői lapok c.
fürdészeti heti közlöny is a fürdő elhagyatott állapotáról cikkezett, a fürdőtelep felvirágoztatása
érdekében kiemelte a fürdőtulajdonosok általi bérbeadás480 tervét az elkövetkező 20–25 évre.481

Mulík 1966: 24.
Érdekességként megjegyzendő Wachtel azon állítása, miszerint a fürdő a vizsgált évben egyszerre több tulajdonost
is magáénak tudhatott, akikben megfordult a fürdő berendezésének a közeli Pocseviczére való átszállításának
gondolata is. Pocseviczét a balneológiai szakirodalomban több szerző is jegyzi, többek között Wachtel művében is
felbukkan a forrásvíz Várgede környéki lokalizálása és elemzése, a forrás körül azonban sosem alakult ki fürdőintézet.
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július 27-én kelt számában is megjelent. A fürdő tulajdonosa ugyanis a helyi közbirtokosság volt, s évtizedekig bérlő
felügyelete alatt működött. Ekkor lépett színre fürdőbérlőként Német Jenő, akinek kezei alatt a fürdő némileg elindult
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A pozitív lépésekkel ellentétben Boleman mind 1884-ben, mind 1887-ben szerényen
nyilatkozott a kis fürdőházról, melyben a forrásvizet primitív módon használták fürdésre.482 S bár
Várgede előnyös fekvéséről és kiváló megközelíthetőségéről számolt be, ugyanakkor a fürdő
ásványvizének célszerű megvizsgálását és az egész fürdő korhű és célszerű berendezését
javasolta.483 Chyzer 1885. évi feljegyzései szintén kezdetleges fürdőről árulkodtak 14 lakó – és 9
fürdőszobával.484 A fürdőház mellett ekkor egypár vendégszobával felszerelt fogadó is állt.485
Az 1880-as években a fürdő távírda-hivatala Feleden, postahivatala Várgede községben
volt található.486 Legelőször 1873-ban merült fel a vasútállomás felépítésének a gondolata,487 s
még folyó év augusztusában átadták a Fülek-Bánréve vasútvonalat, melynek egyik állomása épp
a fürdő udvarának tőszomszédságában lett megépítve.488 Az 1880-as években a fürdőbe tartó
vendégeknek már 33%-os kedvezmény is járt az utazásból a Kassa-Oderbergi vasúti vonalon.489
Mivel a fürdő a füleki-miskolci fővonalon terült el, a századfordulón Budapest székesfővárossal
naponta négyszer, Rimaszombat megyeszékhellyel pedig naponta ötször volt összeköttetésben.490
A várgedei postahivatallal egyesítve berendezendő állami távírdahivatal létesítését Klein Sámuel
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figyelmét. Mindez arra enged következtetni, hogy az elmúlt 10 –15 évben semmilyen jelentős átépítésre nem került
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1889-ben egy Rimaszombatból Várgedébe tartó oda-vissza út másodosztályon 44, harmadosztályon 30 krajcárba
került személyenként. A gőzös reggel 7 órakor indult a gömöri székvárosból a fürdőbe, s másfél óra utazás után
érkezett az üdülöhelyre, ahonnét déli 11 óra 30 perckor, a délesti 4, vagy az esti 8 órai vonattal roboghatott haza a
fürdővendég. Az 1897. évi fürdőidényben június 1-jétől szeptember végéig a rimaszombati közönség kérelmére a
Rimaszombatból reggel 6 óra 17 perckor induló vonathoz Fülek felé való irányban egy tehervonatot is indítottak,
amelyhez Várgedeig személykocsikat kapcsoltak a kényelmesebb utazás érdekében. 1898-ban új menetrendszerinti
járat indult Rimaszombatból a fürdőbe, mégpedig délután 2 óra 55 perces indulással, Várgedébe érkezve 4 órakor
(ebben belefoglaltatott egy 20 perces várakozás Feleden), míg innen este 8 óra 58 perckor indult az utolsó vonat s
érkezett vissza Rimaszombatba 10 óra 6 perckor. Szezonzáráskor, folyó év október elsejével a Feled és Várgede-fürdő
között a nyári idény alatt üzemeltetett fürdővonatot rendszerint beszüntették. 1907 júniusától a várakozások
kiküszöbölése miatt a Rimaszombatból délutánonként 2 óra 50 perckor induló személyvonathoz közvetlen
csatlakozást biztosítottak a fürdőbe, esti 9 órai visszaindulással. 1914. június 1-jétől szeptember 15-ig a 7566. és a
7571. számú tehervonatokat (ún. fürdővonatokat) Balogfalától Feledig már személyszállításra is igénybe lehetett
venni, így a vonatok Várgede-fürdőhöz délután 4 óra 4 perckor érkeztek, vissza pedig este 9 óra 9 perckor indultak.
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és társai által előterjesztett kérelmére alapozva 1903. május 11-én hagyta jóvá a kassai Magyar
Királyi Posta- és Távírdaigazgatóság.491
A 19. század végére jellemző fürdőpropaganda Várgedét sem kerülte el, ti. az első hírverés
a Felvidéki Közlöny 1874. évi 10. számában látott napvilágot a „Hová menjünk fürdőzni?” című
tárca alatt, melyben a magát X-szel megjelölő szerkesztő az újonnan átalakított és megnyitásra
kész várgedei fürdőbe kalauzolta el olvasóját.492 1882-ben Várgede alábbi illúzióromboló
propagandáját olvashatta a nagyközönség a bérlő gondatlanságából kifolyólag: „Bizonyos élelmes
úri ember nem elégelvén meg azt, hogy vendégeit majd nem élvezhetetlen étellel tartotta az egész
idény alatt, azon hallatlan gondolatra jött, - amint halljuk – hogy a már elhasznált vizet, - hogy a
melegítésre szükséges fát megspórolja, - visszavezette a melegítő katlanba naponkint, így a
vendégek ugyanazon vízben fürödtek egész nap.”493 A csalás mögött Borgos Ábrahám fürdőbérlő
személyét fedezhetjük fel. Borgos személyének tisztázása a következő fürdőévadban vált
világossá, a bérlő ugyanis önmaga vallott a sajtóban a felelőtlen eljárásról, miszerint a telepen új
és megbízható személyzetet, a fürdővizet illetően pedig fokozottabb ellenőrzést eszközöltet. 494 A
fürdő karbantartása azonban pár év eltelte után is hiányosságokat mutatott.495
Várgede radikális fellendülése a századfordulón sem történt meg. A vasút közelsége, a
megyeszékhelyről induló gyors és rendszeres vonatösszeköttetés, kiváló gyógyforrása és a
környék romantikus fekvése sem járultak hozzá ahhoz, hogy az 1891. fürdévadban a fürdőtelepet
ne az alábbi sorokkal jellemezzék az olvasóközönség előtt: „Várgede a szűkebb környék fürdője
lehetne, ha egy kicsit

bővebb áldozatkészséggel

gondoznák tulajdonosai.

Vendégei

megérdemelnék, hogy megfelelő ellátásban részesüljenek.”496 Bár a megnyitás napján – dacára az
esőnek – számos rimaszombati polgárcsalád kirándult el a fürdőbe a cigányzene és a táncmulatság
csábító hírére, a fürdőtelep maradt a régi. „Ez a kies vidékű és vizében csodálatosan üdítő,
életfrissítő fürdőhely szinte arra látszik teremtve lenni, hogy a rimaszombati közönségnek a

Gömörvármegye Közigazgatási Bizottságának címezett levél 1903. május 11-i keltezéssel. In: ŠABB Fond
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legolcsóbb és legkellemesebb kiránduló helyéül szolgáljon.” – olvashatjuk a fürdő méltatását a
helyi lapban, melyben érthetetlenségét fejezte ki a jól karban tartott, kiváló vizű fürdő mellőzése
ügyében a székvárosi értelmiség által.497 A sokadik visszhang úgy látszik végre értő fülekre talált,
ugyanis 1892 októberében az a hír kelt szárnyra a regionális sajtóban, miszerint a közbirtokosság
végre a fürdő eladását célozta meg annak jobb karbantására hivatkozva. 498 Így került a fürdő Klein
Sámuel kezébe, aki – bár kevés anyagi tőkével, de annál nagyobb buzgalommal - rögvest a fürdő
korszerűsítéséhez látott.499
A tulajdonosváltás hatákonyságát a fürdőre nézve mi sem bizonyíthatná jobban azon
ténynél, miszerint az 1899. évi budapesti országos fürdőügyi kongresszuson Gömörből a Csízt
képviselő Molnár József és Glósz Artúr mellett Klein Sámuel is megjelent Várgede
képviseletében.500 A fokozatosan fejlődésnek indult üdülőtelep a millennium évében már 10
kabinnal felszerelt fürdőházból, 501 1 vendéglőből és 14 szobával ellátott lakóházból állott.502 A
fejlődés ezzel nem állt meg: Löcherer 1902-ben 11 kád-, gőz- és ásványos vízfürdőről tudósított,
15 vendégszobát biztosítva a betegeknek.503 A fürdővendégek elszállásolására ugyanezen évben a
fürdőépület kényelmes lakószobáin kívül már egy külön lakóépület is rendelkezésre állt, voltak
egész családok részére berendezett lakószobák is.504
Nagy előrelépést jelentett egy saját fürdőkalauz létesítése. A várva várt brossúra, amely
nem mellesleg gőzfürdőként reklámozta Várgedét, 1902-ben került kiadásra Budapesten, és
részletesen tárgyalta a fürdő földrajzi viszonyait, közlekedési elérhetőségét, éghajlatát, a víz
gyógyhatásait, a fürdő leírását, a vendégek lakhatását, a szórakozási lehetőségeket és a
szolgáltatások árait. Legvégén a megyei orvosok ajánlásával zárult a képes brossúra, majd korabeli
fotográfiákon szemléltették a fürdő gyógy-és laktermeit.505
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A fürdőre az első világháború előtti években a színvonal emelése érdekében jelentős
erőfeszítések történtek. Egyrészt tulajdonosváltásra került sor, míg a Gömör-Kishont Vármegyei
Naptár 1906-ban Strauszmann Sámuelt emelte ki fürdőtulajdonosként,506alig egy évvel később a
Várgedei Szénsavas Gyógyfürdő már Kohn Albert tulajdonába tartozott, bérlőjeként pedig – az
akkorra már éveken át Várgedén tevékenykedő - Klein Sámuel nevét jegyezték. Mindketten nagy
buzgalommal munkálkodtak a várgedei forrásvíz forgalomba hozatalán,507 Kohn még új
vegyelemzéseket is végeztetett a forrás körül.508
Másrészt 1900. június 13-án a rimaszombati Kaszinó társalgójában gyűltek össze a város
orvosai, a társadalmi élet néhány oszlopos tagja és Várgede földbirtokosai a fürdő jövőjének
megvitatása céljából. Az értekezlet ötletgazdája Zehery István törvényszéki orvos volt, aki
Rimaszombat eme kedvelt kirándulóhelyének méltó gyógyhellyé emelését szorgalmazta. A fürdőt
kellő gondviselés alá kívánta venni, gyógyvizét korszerűen vegyelemeztetni, a higiéniai
követelményeknek megfelelő, kellő komforttal berendezett épületek felhúzását javasolta az egész
fürdőtelep megnagyobbításával együtt. A mozgalom célját egy részvénytársaság eszméjében
fejtette ki, amely a fürdőt jelenlegi tulajdonosától megvásárolná. Az értekezlet Stojkovich Emil
várgedei földbirtokost szavazta meg a kezdeményezés elnökévé, Kubinyi Zoltánt pedig
jegyzőjévé, továbbá elhatározta, hogy szervező és taggyűjtő bizottságot küld ki, mely a fürdő
megszerzése érdekében munkálkodó öttagú bizottsággal együtt a fürdőtelepre és a
részvénytársaság megalakítására egy tervezetet dolgoz ki.509

Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1906. évre. 1905: 127.
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rimaszombati értelmiség is. In: Gömör-Kishont. 1900. június 21.
506
507

99

A helyi Gömör-Kishont lázasan cikkezett az„eladósorban lévő” gömöri fürdő jövőbeli
terveiről Körmöcbánya és Stubnya-fürdő példájával buzdítva olvasóit: „Várgede-fürdő még jelen
elhagyatott állapotában is jóhírű s oly forgalmat mutat, mely szerint a tiszta jövedelem megfelel
több mint 50.000 forint 6%-os kamatjának. Kötelessége elsősorban Rimaszombat közönségének és
lakosságának a fürdő jövőjének felkarolása, kötelessége azonban egész vármegyénk öszes
faktorainak, sőt pénzintézeteinknek is a támogatás, mert nemcsak közgazdasági, de eminens
közegészségi értékeinkről is szó van. Lapunk ezennel felhívja közönségünk érdeklődését, hogy a
kibocsátandó részvény aláírási íveken jegyezzen ki-ki tehetségéhez mérten részvényeket, hogy így
a magunk erejéből teremtsünk magunknak és másoknak üdülésére egy gyógyfürdőt s vármegyénket
tegyük ezzel is vonzóvá mások felett.”510 Alig pár héttel később az első lépések is megtételre
kerültek, s a júniusban felállított öttagú bizottság a következő gyűlés alkalmával eredményesen
számolhatott be eddigi helyszíni vizsgálódásairól. „Az újjászervezéshez 80.000 forint szükséges.”
– referált Löcherer a résztvevőknek - „A mostani fürdő átvétele, mely később népfürdőnek
tartatnék fenn, 25.000 forintba kerül, s az új telep létesítéséhez az állomással szemben levő helyen
21 hold területet a tulajdonosok 11.600 forintért engednének át. Ez parkíroztatnék és itt épülne új
fürdő és gépház, vendéglő és 30 lakó szobával ellátott épület.”511 A várgedei vasas-szénsavas
gyógyfürdő eszméjének szekere gyorsan beindult, s még ugyanazon év augusztus 13-áján a
rimaszombati Kaszinó társalgó termében megtartott értekezleten Zehery István elnöklete alatt
határozatilag kimondták a részvénytársaság megalakulását.512
A fürdőre igencsak ráfért a korszerűsítés, a századelőre már csupán „a helyi és a
környékbeli közönség gyér látogatásaiból tengődött.”513 A szemfüles sajtó izgatottan figyelte
hónapról hónapra a fürdőnek modern irányban való fejlesztését, a fürdőbe való befektetés eszméje
azonban elakadt, a telep pedig évről évre a régi formájában nyitotta meg kapuit a látogatók előtt.

A cél a következtő volt: olcsó lakások és olcsó fürdők mellett tisztességes ellátás biztosítása a vendégeknek. Az
alakulóban lévő részvénytársaság igazgatóságának várgedei tagjai készek voltak olyan földterületet kihasítani a
földbirtokaikból, amilyen beláthatatlan időkre biztosította volna a fürdőnek terjeszkedését, de még sétautak létesítését
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A stagnálást még a vármegyei hetilap is szóvá tette, s a tervezett villák építési munkálatainak évről
évre való csúsztatására mutatott rá.514 Sőt, még ironikusan meg is jegyezte, miszerint a történelmi
Várgedét – mind jelenlegi tulajdonosa, mind az ún. részvénytársaság – a híres Ajnácskőhöz
hasonlóan „az enyészet lejtőjén hagyják lefolyni, míg Csízben a semmiből világfürdőt tudtak
produkálni.”515
A változások szele lassan érződött. Kohn Albert rimaszombati fakereskedő és
fürdőtulajdonos 1907 tavaszán álláspályázatok meghirdetésével próbálta „frissíteni” a fürdő
személyzetét.516 Túl a tulajdonoscserén és a viszonylagos korszerűsítésen, az 1908. évi szezonban
továbbra is csupán a villatelkek vásárlásának és annak budapesti műépítész általi építésének
kezdeményezéséről tudósított a megyei hírlap, amely arra enged következtetni, hogy az elmúlt 2
év alatt a tervekből ismét semmi nem realizálódott.517 1910 júliusában a részvénytársaság még
mindig csak elméletileg létezett. A kérdéssel a sajtó is egyre türelmetlenebbül és sűrűbben kezdett
foglalkozni. „A várgedei fürdő is egy porba-sárba, igénytelenségbe temetett kincs. Egyszerű falusi
fürdő, amely jóformán a környékre szorítkozik.”518 A kampányba a média is bekapcsolódott,
mintegy közüggyé nyilvánítva Várgede fellendítésének és újjáépítésének kérdését. „A
közönségnek magának kell sorompóba lépni, hogy előteremjen azon nélkülözhetetlen tőkeösszeg,
mellyel a fürdőt ki lehessen építeni, hogy alkalmas és elég nagy számú vendégszobák, tiszta,
kellemes, egészséges fürdőépület, üde levegőjű sétautak, megfelelően vezetett vendéglő álljon a
közönség rendelkezésére.”519 Úgy látszik, a „segélykiálltás” meghallatszott, hiszen 1910 nyarára

Gömör-Kishont. 1905. május 14.
Bár mindkettő jelentős hatású gyógyvízzel bírt, Várgede jelenlegi állapotában mégsem vehette fel a versenyt Csíz
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ásványvizének forgalomba hozatalát), hanem abban, hogy míg a többi magyarországi, különösen a tátrai fürdőtelepek
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a részvénytársaság eszméje iránt óriási érdeklődés mutatkozott – folytak a modern építkezések a
fürdő korszerűsítésére, az r.t. alapítási tervezete és a részvények jegyzése pedig a megvalósulás
fázisában lógott.520
A „Várgede Szénsavas és Vastartalmú Fürdő r.t.” részvényeinek jegyzésére csupán 1910.
szeptember 4-től került sor. A Rimaszombat székhellyel határozatlan időre megalakuló
részvénytársaság célja a várgedei fürdőtelep és a Valéria-forrás vizének megvétele, a telep
kibővítéséhez szükséges földvásárlás, ezeknek a kor igényeinek megfelelő beépítése, a fürdő
üzemben tartása, fellendítése és a Valéria-forrás vizének forgalomba hozatala volt,521 így hosszú
évek huzavonája után a projekt végre a végső stádiumához ért.522
2.3. Vendéglátásból elégséges
A fürdőtelep sűrűn látogatott volt a környék lakossága által,523 1894-ben már 200 állandó
és 2000 ideiglenes fürdőzni és pihenni vágyó beteget számlálhatott.524 1902-es statisztikai adatok
szerint Várgede-fürdőt évenként mintegy 100 állandó vendég kereste fel, a közeli
megyeszékhelynek, Rimaszombat városának és a szomszédos Miskolcnak is közkedvelt
szórakozóhelye lett.525 A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet évkönyvei alapján az 1903ra, 1904-re és az 1905. évre vonatkozóan szolgálhatunk előbb csökkenő, majd ugrásszerűen
növekvő tendenciát mutató vendégforgalmi adatokkal, melyek az emített évek sorrendjében az
alábbiak szerint alakultak: 205 fő, 174 ill. 430 állandó páciens.526 Kurlisták híján a vendégek
névsorával sajnos nem áll módunkban rendelkezni. A vármegyei közlöny csupán egyetlen

Gömöri Ujság. 1910. augusztus 7.
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alkalommal, 1905 nyarán tüntette fel konkrétan a várgedei vasas fürdőbe egészsége helyreállítása
céljából több hétre odautazó páciensét, aki id. Rábely Miklós lapkiadó és nyomdász volt.527
A fürdőidény a szokások szerint május 1-jétől szeptember 30-ig tartott. Az 1877. évi
szezonban 14 bútorozott szoba (50–70 krajcárért), 12 kád (fürdőnként 30 krajcárért), táncterem,
tekeasztal, hidegzuhany, üde erdei levegő, kirándulási lehetőségek a várra és a közeli forrásokhoz,
a Miskolc-Fülek vasútvonal közelsége, a Rimaszombatból naponként érkező gyorskocsi, nem
utolsó sorban pedig Szabó Samu fürdőorvos személye voltak azon húzóerők, melyekre az új
fürdőbérlő, Német Jenő épített.528
A korabeli regionális sajtó hasábjain 1880. május 2-ról köszön vissza az első „számos
látogatásra” invitáló hirdetés Borgos Ábrahám fürdőbérlő jóvoltából. A reklámban Várgede mint
köszvényes bajokban kitűnő gyógyhatású fürdő jelenik meg, fürdőorvosként a rimaszombati
Lichtenstein Adolf, fürdővendéglősként pedig Glózer József szerepelnek.529 Az 1884. évi
fürdőévadot már Grosszmann Ferenc nyitotta meg folyó év május 15-én,530 aki a rákövetkező
évben Schook János volt budapesti vendéglőst kérte fel az étterem vezetésével, s a színvonalat
emelve naponta gondoskodott a cigányzenéről is.531 Két évvel később, a Kubinyi Ferenc
igazgatósága alatt működő fürdő az ún. alsó kocsma italmérési jogával 3 év időtartamra Klein
Sámuel532 bérlő kezébe került,533 aki a konyhát egy „ ismert rimaszombati vendéglősre” bízta.534
Klein 1890-től több újítást is bevezetett a fürdőben. Először is fürdői bérletjegyeket bocsátott ki
kedvezményes áron, minden tíz darab fürdőjegyre további hármat ingyen adott, továbbá az addig
használatos fakádakat cinkkádakra cseréltette ki. Legnagyobb meglepetésként azonban azzal
örvendeztette meg a fürdővendégeket, hogy engedélyezte a saját bor és egyéb italáru fogyasztását
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a fürdő helyiségeiben.535 A következő fürdőévadban a leleményes fürdőbérlő már „állami
kizárólagos italmérési joggal” is rendelkezett.536
1892 őszén merült fel legelőször a fürdő eladása. A hírre elsőként Gömöri Ede,
rimaszombati vendéglős és kávéház tulajdonos csapott le, aki a várgedei fürdőért 16 000 forint
vételárat ígért.537 A nyilvános árverés sikertelennek bizonyult Gömöri számára, ugyanis 1894
tavaszától már egy teljesen átalakított fürdő várta a gyógyulni és kikapcsolódani vágyókat, melyet
addigra bérlője, Klein Sámuel vásárolt meg tulajdonául. Az újonnan berendezett fürdő-és
lakószobák mellett naponként háromszori térzene csábította a közönséget, a fürdőorvosi teendőket
pedig ettől az évtől Borszéky Ármin feledi körorvos vette át.538 A fürdő korszerűsítésére a sajtó is
felfigyelt, s a gömöri fürdőkről készült helyzetjelentésben Csíz mellett a második tevékeny
fürdőként jelölte meg a telepet: „A kis Várgede élelmes kezekbe került, felvirágzása bizonnyal
rohamosan fog előrehaladni.”539A megyeszékhelyhez való közelségénél fogva előnyös
helyzetnek örvendő várgedei fürdő a tárgyalt szezonban élénk látogatottságnak örvendhetett,
különösen vasárnapokon volt túlzsúfoltnak mondható, ti. az eddig használatos 5–10 fürdőkád
helyett 60–80 kádat üzemeltettek fürdésre.540 „Ez idén a fürdőnek átlag naponta legalább 20
állandó vendége volt 90 napont át, s a saisonban eddig több mint 7000 ember fürdőtt meg a vasat
bőven tartalmazó vízben..” – írja a Rimaszombatban megjelenő megyei társadalmi hetilap. - „Az
épületek csinosítására és rendben tartására is nagy súlyt fektet a jelenlegi tulajdonos, most még
csak 16 tágas, világos, tiszta és elég kényelmes lakószoba van, de jövőre a telepet lehetőleg
megnagyobbítsa. A fürdőépület mögött ez idén csinos kis sétányt csináltak, tervbe van véve, hogy
ez idén próbaképen télre541 is berendezkedjék.”542 A várva várt pozitívumok mellett egyedüli
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negatívumnak számítottak továbbra is a mostoha terepviszonyok, amelyek miatt a fürdőtelep nem
tudott terjeszkedni.543
Az 1895. évi fürdőszezonban a tulajdonos újabb kútfúrást rendelt el, szórakozás céljából
új tekepályát építtetett, sőt a vendégek már villamos gyógykezelést, vasárnaponként pedig
köpölyözést544is igénybe vehettek. A fürdő iránt a folyó évben olyannyira nagy volt az érdeklődés,
hogy tulajdonosának komoly fejtörést okozott, hogy kevés volt a vendégszoba.545 A gyógyulni
vágyó közönséggel a vasúti társaságnak is meggyűlt a baja, ti. ünnepnapokon nem volt elég vasúti
személyszállító kocsija az utasok befogadására, és előfordult, hogy az utasok kénytelenek voltak
a teherszállító kocsikban elhelyezkedni.546
A fürdő átalakítása és modernizálása meghozta a kívánt eredményt, a kutak mélyebbre
fúrása is elegendő bízbőséget eredményezett. Klein a millennium évétől már gőz-és
gyógyfürdőként hirdette az üdülőtelepet a régióban. Újabb 8 porcelánkád és egy korszerűen
felszerelt gőzfürdő547 állt a kínálat palettáján a „jó magyar konyha, természetes valódi jó borok,
kőbányai Dréher-féle márciusi-sör, naponként térzene és köpölyözés” mellett.548
Míg a gőzfürdő ára személyenként 50 krajcárba került, addig a kádfürdő összege egy
személyre 50 (I. osztály) és 30 krajcár (II. osztály) körül mozgott. A vendégszobát 50 krajcártól 1
forint 50 krajcárig lehetett bérelni, a napi háromszori étkezés ára pedig 1 forinttól kezdődött.549
Igazi kuriózum, hogy a vendéglő árjegyzéke is fennmaradt az utókornak..550 Gyógyvize, kedvező
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árai és minden igényt kielégítő szolgáltatásai miatt Várgede hamar a rimaszombati közönség
kedvenc kirándulóhelyévé vált.551 Mindehhez a vasút forgalmának kedvező menetrendje is
hozzájárult. 1898-tól a kereskedelmi minisztérium által kiadott vasúti menetrendben a fürdő már
„Várgede fürdő” névalakban szerepelt.552 Az új század beköszönte extra szolgáltatásokat is
magával hozott a fürdőben – 1907 júliusában, a kereskedő ifjak által rendezett bálról éjjel, illetve
hajnalban külön vonat hozta vissza Rimaszombatba a kiránduló társaságot, ami egyértelműen a
polgári igényekhez való igazodásra enged következtetni.553
A századelőn a várgedei szénsav- és vastartalmú gőzgyógyfürdő renoválásáról
olvashatunk, amely a lakószobák újonnan való bútorozásában, festésében és szárazzá tételében
nyilvánult meg.554 Az átalakított fürdő hamar pozitív visszhangott keltett a helyi sajtóban,
dicsérettel nyugtázva a teltházas fürdőtelepet.555 Várgede, országos érdekkel bíró jellegéből
adódva a szegényebb társadalmi rétegnek is megfizethető árkategóriába tartozott. Más
monarchiabeli fürdőhöz hasonlóan legnagyobb előnyre itt is a vasutasok tehettek szert, akik a
fürdő-, szoba- és ételáraknál 30% kedvezményben részesültek. Minden 3 napnál tovább tartózkodó
vendég hetenként 2 korona zenedíjat fizetett. Orvos, annak családja, valamint a 12 éven aluli
gyermekek zenedíjat nem fizettek, előbbiek a fürdőt is díjtalanul használhatták.556 A vendégek
szórakoztatására naponként 3–4 alkalommal cigányzenekar játszott, ugyanakkor fedett
tekepálya,557játszótér, számos hírlap gondoskodott a páciensek kényelméről és szabadidejének
eltöltéséről. Gyakorta rendeztek tombolaestélyeket, táncmulatságokat és hangversenyeket. A
fürdőélet elengedhetetlen részét képezték a környékre tett kirándulások. Az üdülni vágyóknak
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kért-e a vendég ágyneműt vagy sem. Ágyneművel együtt naponta 1 korona 60 fillértől 4 koronáig ingadoztak az árak,
ágynemű nélkül minden szoba napi ára 60 fillérrel került olcsóbba. A háromszori napi étkezés minimális ára 2
koronába került egy főnek. In: Gömör-Kishont. 1902. május 15. Várgede gőz-és gyógyfürdő ismertetése 1902: 11–
12.
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Míg a fürdői brossúra már 1902-ben is beszámolt tekepálya létezéséről, addig a sajtó hasábjai alapján csupán 1908tól került megépítésre. In: Gömör-Kishont. 1908. május 10.
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elsősorban a fürdő körüli parkot, a gedői várromot és a községet körülölelő nagy erdőséget
ajánlották gyalogsétákra.558
Az 1904. fürdőévadtól a vendéglő konyháját Rosenfeld Mór és neje vezették,559 a
későbbiek folyamán, előbb Gottlieb Árminra bízták a fürdő vendéglőjét, majd 1911-től a
Rimaszombatot, Csízt, Putnokot megjárt és szerte jó hírnévnek örvendő Tóth Pál560vendéglőst
alkalmazták a konyha vezetésével.561A fürdő kezelősége 1912-ben újabb vendégcsalogatóeszközhöz nyúlt, mégpedig „szigorúan rituális konyhával” hirdette a szezont, amely alatt
alighanem az ortodox zsidókat szerette volna megnyerni.562
1906-ra már általánosan elterjedt a hír a fürdőnek egy konzorcium általi megvételéről, ill.
Várgede-fürdő 40–50 vendégszobával való modernizálásáról.563 Az ígéretekhez híven folyó évben
meg is kezdődtek az átalakítások a fürdőben, elsőként a fedett tánchelyiség került átadásra. Egy
súlyos hiányosság azonban még továbbra is megoldatlan maradt, mégpedig a várgedei
vasútállomás várótermének ügye, felszólítva a MÁV-ot egy második váróterem kialakítására.
1910 nyarára a fürdő egész területén bevezették a villanyvilágítást.564 A fürdő korszerűsítéséhez
tartozott a gépház megnagyobbítása és egy új kazán üzembe helyezése is, melynek szerelési
munkálatai folytán az 1913. évi szezon – rendhagyó módon - csupán június 8-án vette kezdetét.565
A fürdő buzgó tulajdonosainak számlájára a századfordulón korszerűsítést eszközlő,
méltató szavai mellett olykor-olykor előfordultak panasszal nyugtázott megjegyzések is. Egyiket
a fürdőző közönség nevében egy magát megnevezni nem kívánó olvasó tette. Klein azon felvetését
kifogásolta, mely értelmében a nem fürdővendégnek minősülő, csupán a faluban lakó családoknál
vendégeskedő személyekre is kiterjeszteni óhajtotta a zenedíj összegét, mely személyenként 2

Várgede gőz-és gyógyfürdő ismertetése 1902: 4.
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nyitott a fürdő közelében, az egykori jegyzői lak helyén egy étkezdét nyitott, ahol az idény tartama alatt reggeli, ebéd,
uzsonna és vacsora abonenseket fogadott helyben és házon kívül egyaránt, valamint fürdőző és üdülő vendégek részére
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koronába került egy hétre.566 Öt évvel később, a fürdő történetében mérföldkőnek számító 1906.
évi fürdőszezonban pedig a fürdő személyzetének gorombaságai ellen emeltek hangot.567 Az 1907.
évi tulajdonosváltás sem maradt panasz nélkül, ugyanis mind Klein Sámuel régi, mind Kohn
Albert új fürdőtulajdonos izraeliták lévén előszeretettel alkalmaztak konyhájukban zsidó
vendéglősöket, ennélfogva még ezen év szeptemberében a több napos zsidó ünnepek alatt a fürdő
el volt zárva a közönség előtt.568
2.4. Az Anna-báloktól a vármegyei orvosgyűlésekig
Gömör vármegyében az 1870-es években különösen népszerűek voltak az ajnácskői, a
várgedei és a lévárti Anna-bálok.569 A fürdő elmaradhatatlan társas eseményét képezték, és a
vármegyei sajtó már hetekkel előtte előszeretettel propagálta a mulatságot minden egyes
fürdőszezonban. Némely bál nyilvános, más zártkörű jelleggel bírt. Valamennyire azonban igaz
volt, hogy az 1907-es tulajdonosváltással és az azt követő korszerűsítéssel a bálok visszanyerték
régi fényüket. A legrégebbi Anna-báli jelentés Várgede-fürdőről 1880-ból származik, melyen
„nem nagy, de elegáns társaság volt jelen, a vidék adta a kontingenst.”570 A 1904. július 31-én
Rimaszombat és Várgede ifjúsága által délután 3 órai kezdettel megrendezésre kerülő Anna-bálon
nem csupán a tüzijátékban, a ropogós csárdásokban, vagy a cigánymuzsikában gyönyörködhettek
a résztvevők, hanem a mulatság napjára létesített bérkocsi közlekedés biztosításában is a megye
székvárosa és a fürdő között.571A fürdő igazgatósága mindent megtett a közönségért, akár még
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E jelentésből következtethetünk arra, hogy a fürdői bálokat egy jól összeszokott társaság látogatta évről évre.
Általában az Anna-napi társas esemény jelentette egy-egy fürdői évad csúcspontját, s ezt a fürdőkezelőség, illetve a
rendezőség sem tévesztette szem elől. A táncmulatság sikerének, a népes vendégseregnek és nem utolsó sorban a busás
bevételnek reményében folyamatosan igyekeztek a fürdőző közönség kedvében járni, s főleg lépést tartani más –
popularitásnak örvendő – fürdőkkel. In: Gömör-Kishont. 1880. augusztus 8.
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és a fürdőtelep között. A rimaszombati Kaszinó előtti bérkocsi állomásról induló fiáker viteldíja 5 fő jelentkezése
esetén egy oda-vissza útra 1 koronába került. A helyi sajtó állítása szerint az olcsó fuvardíj a valóságban igencsak
borsosnak bizonyult, a bérkocsi tulajdonosok ugyanis nem 5, hanem 8 koronát kértek a kirándulni vágyóktól. Tán
ezen okból kifolyólag hangsúlyozta a megyei sajtó a következő évi Anna-bál alkalmával, hogy a mulatságról
Rimaszombatba az éjfél után 2 órakor induló különvonattal is haza lehetett jönni. A június 29-én, délután 6 órai
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augusztus 4., 1905. július 23., 1906. július 29., Gömöri Ujság. 1910. július 17.
566
567

108

bált is halasztott, ha erre volt szükség.572 Fokozva a kulturális töltetet, közvetlenül a nagy világégés
előtt, 1913 júliusában az Anna-napi mulatságot kabaréval is megtoldották. Délután fél ötkor vette
kezdetét a tánc, míg este 8 órától vígjáték és vidám monológok tarkították a műsort. A
személyenkénti 1 korona 50 filléres belépti díjat nemes célra fordították. A tiszta jövedelem fele a
rimaszombati athlétikai klub javára, másik fele a várgedei szegény iskolások ruháztatására
vándorolt.573
A szezon alatt több táncmulatság is megrendezésre került a fürdőtelepen, melyekben költői
frázisokkal élve „négy vármegye éke s szépe sereglett össze”.574 A bálok elegáns törzsközönségét
az Adorján, a Kubinyi, a Piller, a Pongrácz, a Szakall és a Ternyei családok alkották.575 Egy-egy
bálra rendszerint papír formájú előre kinyomtatott meghívókkal invitálták a vendégeket, melyet a
készlet erejéig évente újra felhasználtak, ahogy tették ezt egy 1874. szeptember 6-án
megrendezésre kerülő bál alkalmával is, melyre „az 1855-diki meghívók elfogyván újak
nyomattak.”576 A májusi szezonnyitó és a szeptember végi évadzáró táncos mulatságok mellett,
melyeket hagyományos keretek között évente megrendeztek, az elkövetkezőkben a nem Annanapra eső zenés-táncos vigalmakból szemezgetünk. A fürdő nyaranta gyakran a környékbeli
ifjúság mulatozásának is a közkedvelt színtere lett. 1875 nyarán egy maga nemében szokatlan ún.
„Papucs-bált” rendeztek a fürdői helyiségekben.577 Ugyancsak érdekes az 1901. augusztus 20-án
Szent István napján tűzijátékkal és népünnepéllyel egybekötött táncmulatság is,578 melynek
szervezői gárdája mögött Rimaszombat és a környék fiatalsága állt. A 40 filléres belépti díj mellett
konfetti, szerpentin-dobálás, tombola és világposta várta a szórakozni vágyó közönséget.579
A fürdő a jótékonykodásból is kivette részét. 1874-ben a fürdő megnyitó ünnepségéből
befolyt bevételt a közbirtokosság kezdeményezésére a rimaszombati Egyesült Protestáns

Történt mindez 1912 augusztusában, amikor a meghirdetett Anna-bált a rimaszombati általános ipartestület
ugyanazon napra eső, Rimaszombatban tartott mulatsága miatt egy héttel későbbre, augusztus 4-ről 11-re tették át,
hogy azon a megyeszékhely fürdőlátogató közönsége is szép számmal részt tudjon venni. In: Gömöri Ujság. 1912.
augusztus 4.
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Gimnázium épületének átalakítására és korszerűsítésére ajándékozták.580 1877. augusztus 19-én a
török sebesültek javára szerveztek táncvigadalmat, míg két héttel korábban a plevnai győzelem
hírére egész Várgedét a fürdővel együtt kivilágították.581 1899. augusztus 6-án a Tompaszoboralap javára szólt a meghívó a Rimaszombat és vidéke ifjúságának szervezésében.582 Arra is
akadt példa, hogy egy nemes cél köré szervezett társas összejövetel elnapolásra kerüljön, mint
történt az Sztojkovics Emil helyi földbirtokos váratlan halála következtében583 - az 1911.
augusztus 13-ára kitűzött Anna-napi mulatságon, melyen a jövedelem egy részét a rimakokovai
tűzkárosultak javára fordítani szándékozták.584 A fürdő századeleji rekonstruálásának éveiben
gyakorta társították a szórakozást a fürdő javát szolgáló jótékonykodással. Az 1901. július 28-án
megrendezett Anna-bál bevételét a fürdőtől a vasúti állomásig vezető gyalogút megjavítására
fordították.585
Műkedvelő előadások terén a „színészeket” többnyire tehetséges helyi ifjak, vagy a
környék amatőr színjátszó körei szolgáltatták, ritkább esetben előfordult fürdővendég színpadra
lépése is. A legelső színházi hír az 1892. évi fürdőszezonból származik, amikor nagy számú
közönség jelenlétében fényes sikert aratott a rimaszécsi járásban létesítendő szegénymenház javára
rendezett műkedvelői előadás, melyet a fürdői vendéglő nagytermében hajnalig tartó táncmulatság
követett.586 A fáji Fáy István és neje Szentmiklóssy Klementina úrnő védnöksége mellett folyó év
augusztus 14-én a Feled és vidéke ifjúsága által megrendezett Peleskei nótárius c. bohózat került
bemutatásra Draskóczy László rendezésében.587 Egy-egy műkedvelői előadáson még akár
fürdővendégek is felléptek, mint ahogy történt az az 1904. évi fürdőszezonban – a szegény iskolás
gyermekek segélyezésére megrendezett „A titok” c. színdarabban Zolnay Irén és Margit, budapesti
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fürdővendégek vállaltak szerepet588 Az 1907. július 7-én, este 7 órakor kezdődő műkedvelő zenésszórakoztató esten pedig Fiuméból és Budapestről érkező fürdővendégek léptek a porondra.589
Esetenként találkozunk színielőadás és jótékonykodás párosításával is. A várgedei római
katolikus olvasó-és dalkör műkedvelő ifjai 1909. február 21-én az ajkai és resicai bányákban
szerencsétlenül

jártak

hozzátartozóinak

megsegítésére

rendeztek

tánccal

egybekötött

színielőadást, melyen a „Sári néni”, „A holdkórosok” és a „Nem jut eszembe!” egy-egy felvonásos
bohózatok kerültek bemutatásra.590 Másik esetben a római katolikus templom új orgona alapjának
javára rendezett tánccal egybekötött színdarabot a várgedei műkedvelő ifjúság 1911. február 18án a fürdő nagytermében. Az érdeklődő közönség Gárdonyi Géza „A bor” c. előadását élvezhette,
amely nem mellesleg 100 korona felüli összeget juttatott a jótékony célra.591A színielőadások
mellett nem hagyhatjuk figyelmen kívül a koncerteket, díszebédeket, rögtönzött mulatságokat
sem. A fürdő fedett étkezőjében 1908 júliusának végén került sor hangverseny megrendezésére a
salgótarjánai dalárda közreműködésében.592
Ajnácskőhöz hasonlóan Várgede történetében is találkozhatunk ún. fürdői levéllel,
konkrétan 1894. augusztus 3-ról maradt egy korabeli dokumentum. A Robina álnév mögé rejtőzött
szerző a Gortva menti üdülőhely gyógyhatásairól számolt be, dicsérve a fürdő szolgáltatásait,
kitűnő konyháját és kirándulási lehetőségeit. „A fürdő élénkségét még nagyon emeli az idén ott
étkező kadétnövendékek jelenléte is, kik szép, fiatal őrnagynéjuk és annak kedves nővére
társaságában naponként kedves játékokkal rövidítik az időt és nem egy látogatóval szaporítják a
fürdővendégeket.” – konstatálta elégedetten a titokzatos úr/hölgy.593 A folyó évben minden
fegyvernemből terepfelvétel végett Várgedére vezényelt 60 tiszt jelenléte fokozta a kedélyeket a
kies fürdőhelyen. A kéthetes ott tartózkodás az uralkodó születésnapját is érintette, melyre a
beosztott tisztek a falu templomában ünnepi szentmise keretében emlékeztek meg. A fürdői
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vendéglőben tartó 60 terítékes díszebéden egymást érték a pohárköszöntők, este pedig reggelig
tartó táncmulatságra került sor.594 Egy másik kitűnő példa katonák jelenlétére 1894 augusztusából
származik, amikor Várgedén térképezés végett egy 18–20 tagból álló katonai bizottság
tartózkodott, szabadidejüket a Stojkovics család társaságában, többnyire a fürdőtelepen töltve,
ahol rögtönzött táncmulatságot is rendeztek.595 A fürdő vendéglőjének nagyterme 1907 júliusának
végén egy 200 fős vendégserenek is otthont adott, mégpedig a várgedei római katolikus olvasó-és
dalkör zászlószentelési ünnepségének keretében, ahová Kubinyi Bertalan földbirtokos és
vármegyei levéltárnok hívta meg a népes társaságot díszebédre.596
Kiemelt kategóriát képviseltek a fürdőéletet tarkító társas kirándulások, melyek olykor a
megyehatárt is átlépték. A M. Kir. Államvasutak miskolci műhelyének dal- és önképzőköre 1899.
június 3-án reggel 6 órakor különvonattal kelt a várgedei fürdőbe, hogy ott egy teljes napot töltsön
színes
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tűzdelve.
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kezdeményezéséből fakadt, mintegy ezren vettek részt. Megérkezés után megtekintették a
fürdőtelepet, a várromot, ezt követően pedig az erdőbe vonultak, ahol kezdetét vette a késő esti
órákba nyúló vigadozás. A reggeli után megkezdődtek a különféle játékok, a gyermekek
versenyfutásai és táncolása. Volt szalonnasütés, labdajáték, kakasütés, világposta és kugliverseny.
A közönség mulattatására összegyűlt a vidék számos cigánybandája. Az ebédet is a szabadban
költötte el a közönség nagy része.597 Az önfeledt szórakozás mellett a társaság a munkás-kérdés és
a munkásnyugdíj ügyét is szóba hozta, majd Egri Miksa pályaorvos a gümőkór feletti legfrissebb
porosz tapasztalatokat ismertette a közönséggel. 1903. július 19-én Holl Lajos vezetése mellett a
borsodi Bükk-egylet szervezett egész napos kerékpártúrát Miskolcról Várgedébe. Az oda-vissza
150 kilométeres táv kétkerekűn való megtételében részt vett gárda fogadására a fürdő
vendéglőjében került sor, melyre az intézmény igazgatójával egyetemben az ott nyaralók is nagy
izgalommal készültek.598 A „külhoniakon” kívül arra is akadt példa a fürdő történetében, hogy egy

Táncban és jókedvben azonban már előtte való napon sem volt hiány, amikor Ilona nap előestéjén az összes tiszt a
szabadságidejét várgedei birtokán töltő Stojkovits Emil huszárfőhadnagy nejénél, Majorosy Ilona úrnőnél töltötte.
Egy csokor bokrétával tisztelegtek, melyet a házúr és felesége díszes vacsorával és rögtönzött táncos mulatsággal
köszönt meg. In: Gömör. 1894. augusztus 26.
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másik gömöri fürdő közönsége kereste fel Várgedét egy kirándulás erejéig. A millennium évében
Csízfürdő vendégei kerekedtek fel a Gortva menti fürdőtelep meglátogatására, s feltételezésünk
szerint a Várgede és vidéke ifjúsága által ugyanazon napon, azaz augusztus 6-án megrendezett
táncmulatságon is részt vettek.599 A modern kor technikai vívmánya, a fényképezőgép, Várgedefürdőt is elérte. A fürdővendégek kívánságára 1894 nyarán Andrássy László rimaszombati
fényképész látogatott el a fürdőbe és az ott üdülő mintegy 26–28 tagból álló társaságot egy
csoportkép erejéig lefényképezte.600
A fesztelen szórakozás mellett a fürdő színtere lett komolyabb összejöveteleknek is. A
fürdőtulajdonos meghívására 1906. május 30-án Várgedén tartotta éves tavaszi közgyűlését a
Gömörvármegyei Orvos-Szövetség és a Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet, melyről a
korábbiakban már egyszer beszámoltunk.601 A gyűlésre 23 résztvevő jelentkezett, közöttük
Borszéki Ármin feledi körorvos is, aki a várgedei fürdorvosi tisztséget betöltötte.602 A fürdőtelepre
érkezőket Klein Sámuel és Kohn Albert tulajdonosok üdvözölték, majd a résztvevők a telep
elhelyezését, berendezését, a forrást, a gépházat és a fürdőszobákat tekintették meg. A körút
végeztével az étterembe vonulva Löcherer Tamás egyleti elnök megnyitó beszédében a várgedei
fürdőtelepet ismertette, annak jövőbeli fellendülésére tett javaslataival együtt: „Nagyobbára
népfürdő, s ilyen szerény fürdőcske nem rendelkezik a szükséges gyógyhatányokkal. A fürdőnek
nincs elegendő helyisége. Nincs elég szoba. A fürdőnek nincs egy társalgó, olvasó helyisége, ahol
a fürdőző megtalálhatja a szellemi szórakozást. A harmadik kívánni való a fürdő parkja, sétánya
hiányzik. A fürdő-területet vétel útján növelni kellene, ahol egy erre alakult részvénytársaság
elsősorban olcsó négyszobás villaszerű épületeket emelne. Ezeket a villákat örök területi bér
mellett megvennék szerényebb vagyonú emberek, akik a befektetett 4000 korona 5% kamatában
egész családjukkal kint nyaralnának májustól szeptember 1-ig. A közel fekvő nagyobb városok
kereskedő, ügyvéd, orvos, kisebb hivatalnok családjai vennének ilyen villát, esetleg bérelnék az

Gömör-Kishont. 1896. augusztus 6.
Ugyanekkor a fürdőtelepet, a gyógy-és fürdőépületet is lefényképezte az előtérben álló és üldögélő társasággal
együtt. Az érdeklődők a készült remekműveket a fotográfus rimaszombati műtermében tekinthették meg. A nagy
sikerre való tekintettel Andrássy a következő évi szezonban is tiszteletét tette Várgedén. In: Gömör-Kishont. 1894.
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egész idényre. De ezen kívül szükséges a fürdő környékén egy nagyobb tér is, amely a fürdő
parkírozását engedné meg. Okvetlenül el kellene takarítani a patak jobb oldalán levő cigánytanyát.
A dombon az erdőben sétálóknak néhány kilométernyi sétautak volnának biztosítandók. Nem kell
több és messzemenőbb példa, mint Csíz. Amióta Csízfürdő kiépült, a község színvonala is
emelkedett a nyaralótelep nagyobbodásával. Várgede még Csíznél is nagyobb jövőre tehet
szert.”603 Löcherer azért is helyezte párhuzamba Várgedét Csízzel, mert a csízi jódvízkúrát a
várgedei szénsavas vasas kúrával kiegészíthetőnek tartotta.604
Az első világháború kitörésének küszöbén ugyanolyan önfeledt társasélet zajlott a
fürdőben, mintha nem is közeledne a baljós jövő. A „Gömör-Kishont” c. vármegyei közlöny
hasábjain alighanem az 1914. június 14-i rozsnyói Kath. Polgári Leányiskola növendékeinek társas
kirándulással egybekötött mulatsága az utolsó élménybeszámolók egyike volt, amely még a
boldog békeéveket idézi.605 A hadüzenet hírére és a folyamatos berukkolásra gyorsan reagált a
várgedei fürdőkezelőség is, s egy – békeidőben szokatlan – hirdetést jelentetett meg a sajtóban a
közönség tájékoztatására: „A várgedei fürdő szeptember hó közepéig nyitva marad.”606 A háború
iránti lelkesedésnek lehettek tanúi azon fürdővendégek is, akik folyó év augusztus 2-áján a
fürdőben tartózkodtak. A község főterén szerb zászlót égettek, a bevonuló újoncokhoz hazafias
beszédeket intéztek.607 Az elkövetkező hadi években a megszokottól később, júniusi nyitással
kezdte az aktuális fürdőszezont Várgede,608 melynek okát a kevesebb érdeklődőben, a kialakult
gazdasági helyzetben, a forgalomkorlátozásban (vasút), vagy a személyállomány berukkolásában
kereshetjük. „A nagyérdemű közönség szíves tudomására hozom, hogy gépészem bevonulása miatt
a várgedei fürdőt csak Pünkösd első napján, június hó 11-én vasárnap nyitom meg.”609 – hirdeti
Kohn Albert fürdőtulajdonos, azonban 1917 tavaszán ismét pünkösd vasárnapján nyitotta meg
kapuit a gyógyulni vágyók előtt.610 Várgede tökéletesen idomult a háborús igényekhez,
felkészülten várta a szabadságukat töltő katonákat és a hadirokkantakat üdülés, pihenés és
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gyógykezelés céljából.

611

A régi társasélet is visszazökkenni látszott. 1917 nyarán a várgedei

ifjúság termeiben ismét táncmulatságot rendezett. Bár a délután 3 órakor kezdődő táncvigalmat a
gyöngyösi tűzkárosultak javára rendezték, a háború hozta árdrágulás a belépődíjakon is
meglátszott: a személyjegy 2 koronába, a családjegy 4 koronába került.612 A helyi fiatalság a
fürdőző ifjúsággal karöltve a háborús jótékonyságból is kivette a részét, ti. 1918. július 27-én
műkedvelő előadás megrendezésével a háborúban elesett magyar tanítók özvegyei és árvái javára
fordítandó alapra gyűjtött.613 A forradalmi 1918. év a fürdő életében is mérföldkőnek számított, a
szezont – átalakítva és újonnan berendezve a fürdőt - már Klein Dezső nyitotta meg.614
Sajnálattal konstatálhatjuk, hogy Várgede a Monarchia boldog békeéveiben minden
igyekezet ellenére kiaknázatlan maradt. Az elavult fürdő – és lakberendezés élesen ellentétben állt
a kor országos kívánalmaival és a vendégek igényességével, mégha lokális érdekeltséggel is bírt.
Csupán feltételezhetjük, hogy a gondatlan fürdőtulajdonos, vagy léha fürdőbérlő állt-e ismét a
Gortva menti üdülőtelep mögött, netán mindkettő. A fürdő, amely 1918 után élte második
„fénykorát,” sanyarú módon az 1990-es években megszűnt funkcióját teljesíteni. Napjainkban már
csak az üresen álló, helyenként beomlott, díszes, svájci stílusban faragott lakó- és fürdőpavilonok
emlékeztetnek egy valaha szebb kort is megélt fürdő életére.

Említésre méltó Szabó László várgedei földbirtokos azon nemes indítványa, miszerint a gömöri fürdők – beleértve
Várgedét is – otthont nyújthatnának a gyógyulni, feltöltődni vágyó Gömörből bevonult, szabadságolt katonáknak. In:
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3. Lévárt, a „magyar Gastein”
3.1. A Sajó-völgy gyógyforrásai
A Túróc folyó partján, Harkács (ma Gömörfalva) község határában fekvő, Tornalja
közelében nyír-és tölgyerdőktől övezett völgyben, 177 tengerszint feletti magasságban található
Lévárt615 község,616 melytől alig egy negyedórányira feküdt Gömör egyik kevésbé látogatott
fürdője – a lévárti fürdő.
A mészsziklák által védett völgyben több forrás is fakadt, melyeknek vize egy kis tavat
képezett, majd innen a Túrócba folyt. E tó hőmérséklete nyáron 17 R (kb. 20–25 Celzius) fokot ért
el és télen sem fagyott be.617 A forrást nagyobb mélységből feltörő hévvizek táplálták, langyos
vizét ezért leginkább fürdésre használták.618 Lévárt ásványos vizét megyei „orvostudoraink” közül
többen is vegyelemzés alá vetették. Elsőként feltételezhetően Pillmann István,619 majd
Marikovszky György.620 Kiss Antal rozsnyói orvos a lévárti hőforrást a dús mésztartalmú
barlangvizekhez, a királyi vagy az aggtelki tóhoz hasonlította.621 1866-ban Hamaliar Károly
rimaszombati gyógyszerész vette újból minőségi vegybontás alá a forrásvizet, mely szerint sok
meszet, kevés magnéziumot, nyomokban pedig vasat, szénsavat és sósavat tartalmazott.622 Az
országos balneológiai szakirodalom a reformkortól tartotta nyilván Lévárt ásványos vizét a
magyarországi fürdők és forrásvizek között. Kitaibel a tapolcai és a jolsvai ásványvizekhez
hasonlította a lévárti vizet,623 Wachtel pedig a királyi hőforráshoz, mely világos, tiszta, áttetsző
volt, tetején fehér bevonatot képezett.624 Lévártnak két forrása volt: a Szent Antal-hőforrás, amely
reumás bántalmak ellen bírt kiváló hatással, illetve a sziklaforrás, melyet a környék népe
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szemgyógyító vízként használt.625 A vizsgálatunk tárgyát képező időszakban szorosabb
vegybontás alá egyedül a Szent Antal-forrás került 1911-ben Fabinyi Rezső udvari tanácsos, a
Kolozsvári Tudományegyetem Kísérleti Kémia Tanszékének tanára, ill. a Kolozsvári Állami
Vegyészkísérleti Állomás főnöke által. Elemezéséhez ugyanakkor azt is hozzáfűzte, hogy a lévárti
Szent Antal-forrás vize kevés bórsavat és lithiumsót, valamint timsót tartalmazó földes
bicarbonatos radióactiv víz.626 Ennek hírét igazolja többek közt egy fennmaradt, ma
magántulajdonban lévő „Lévárt gyógyfürdő” fejléccel ellátott levél Plachy Tamás kézírásával.
„Tegnapelőtt jöttem Kolozsvárról az analizmus eredményével, minden forrásom radioaktív.” – áll
az 1912. február 9-én keltezett s ismeretlen ügyvédnek címzett iratforrásban. Hankó Vilmos a
vegyelemezések alapján a lévárti Szent Antal-forrás vizét a gasteini hévvizekhez hasonlította,
melyet az azonos kémiai összetétel, a radioaktivitás és a hőmérséklet igazolt.627 Innen ered a fürdő
összehasonlító jelzője is.
3.2. Fürdő születik
A forrást Vende Aladár szerint Csernyus Pál fedezte fel, ő maga volt a 19. század elején
létesített Lévárt-fürdő alapítója is. Báró Kemény Gáborhoz hasonlóan halála után őt is saját
tulajdonú fürdőjének kertjében temették el. Sírja az általunk vizsgált időszakban végig fennállt.628
1877-ben a telep a Thuránszky család tulajdonába tartozott, akik jelentős átalakításokat hajtottak
végre a fürdő helyiségeiben.629 Az átalakításokra alighanem szükség is volt, miután 1883 nyarán
az egyik vendégszobának a mennyezete ebédidő alatt leszakadt, súlyos sérüléseket okozva az alatta
ülő vendégeknek.630 Az 1880-as években Hevessey Boldizsár,631a századfordulón Hevessy
Bertalanné,632majd Molnár Barnáné,633 az első világháború előtti években pedig Plachy Tamás
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neve vált ismertté Lévárt-fürdő tulajdonosaként. Valamennyien kisebb-nagyobb átalakításokkal
próbálták a komplexumot életben tartani.634 A fürdő a kor igényeinek megfelelően fürdőbiztossal
és fürdőorvossal is rendelkezett, 1889-ben Szontagh Zoltán tornaljai járásbeli főszolgabíró, illetve
Török János megyei tiszteletbeli főorvos látta el ezt a feladatot,635 a 20. század elején pedig Gaál
Gusztáv tornaljai körorvos töltötte be a fürdőorvosi tisztséget.636 A fürdőszezon május 15-től
október 1-jéig tartott.637
Lévárt fürdő működéséről források híján sajnos keveset tudunk, népszerűsítésére leginkább
a 19. század utolsó harmadában megjelent regionális sajtó volt – lett volna – hivatott tájékoztatni,
amint azt a fürdőről megjelent legrégebbi reklámhirdetés is igazolja a Gömöri Lapok c. megyei
hetilap 1870. évi 13. számának hasábján.638 Azonban mind az 1892-ben „Gömörmegye
fürdőiről”639 szóló, ismeretlen szerző tollából származó cikkben, mind az 1894-es „Gömöri
fürdők”640 c. beszámolóban, sőt még az 1901-ben megjelent „Klimatikus helyeinkről”641 c.
tárcában is mellőzik Lévártot a többi hazai fürdő ismertetése mellett. A vármegyei közlöny
szavaival élve, ezen „elzűllött kiránduló és gyógyvízzel rendelkező szimpatikus kis zug”642 egészen
az 1911. évi fürdőszezonig semmilyen életjelet nem adott magáról.
A magánkézben lévő, méltatlanul mellőzött fürdő nem igazán került a magyar
fürdőpropaganda reflektorfényébe sem, az országos fürdői szakirodalom és a balneológiával
foglalkozó szaklapok hasábjain Lévárt vagy egyáltalán, vagy tömören került jellemzésre.
„Regényes

üdülőhely,

pormentes

ózondús

levegővel.

Gyönyörű

védett

helyen,

szép

kirándulóhelyekkel, hatásos erejű gyógyfürdővel.”643 – ennyi áll Lévárt fürdőtelepéről 1910-ben a
legnépszerűbb hazai fürdőkalauz, az Erdős-féle brossúra hasábjain. Elsőként 1853-ban Lengyel
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tett említést a fürdőházról,644 majd hat évvel később Wachtel már bővebben nyilatkozott a kis
gömöri fürdőtelepről, melynek abban az időben 6 szobából álló vendégháza, valamint 13 káddal
felszerelt 7 fürdőkabinja üzemelt.645 Alig néhány évvel később Kiss Antal „orvostudor” a
kiegyezés kori Hunfalvy monográfiában már „vidéki hírnévnek örvendő” fürdőként jellemezte
Lévártot.646 Az üdülőtelep Boleman István 1887-es tanulmánya alapján már cink- és fakádakkal
ellátott 12 fürdőkabinnal felszerelt fürdőházból, egy 17–20 lakószobás vendégházból, egy
fogadóból, egy kocsmából és egy kocsiszínből állt.647
3.3. Fürdőélet reflektorfény nélkül
A fürdő legelőször a Tátra Vidék 1884. évi 9. számában került részletes ismertetésre akkori
fürdőorvosa, Török János, tornaljai járási tiszti s tiszteletbeli főorvos által, aki kendőzetlenül
bemutatta annak hátrányait: „Alól 7 vendégszoba van, a hátsó falon szelelő nyílásokkal. A többi
házban 10-13 szoba adható ki. Egyikben el lehet különíteni a ragályos betegeket. A fürdő-helyiség
és az alsó lakosztály, a pórnép számára szekerek megálló helyéül hagyott térrel és tágas korcsma
szobájú vendéglővel együtt ki van téve a Turócz áradásainak. Ilyenkor a légkör kis időre posványos
bűzt vesz fel s a vendégek néha ily esős időben el is hagyják a fürdőt. Különben nagy jelentőségre
nem vergődhetett még e szerény berendezésű gyógyfürdő. Inkább csak a köznép keresi föl, kis időre.
Állandó fürdővendég a középrendűekből, főleg izraelitákból kerül ki, kik kevés igényűek. Több a
nő, mint a férfi. A vendéglői ellátás sok kívánni valót hagy fenn: 1883-ban is paraszt vendéglős
volt, neje a főzőnő. A tervezés daczára az épületeken évek óta kevés javítás történt, legfölebb, hogy
a falak sárgára lettek festve. 12 fürdőszobában van 9 czinkád, 13 fakád és egy a tulajdonos
számára. A tervezett gőzzeli vízmelegítés, gőzfürdő, fedett sétány, hideg befedett vízfürdő, az
árnyékszékek szaporosítása, a felső szebb lakó-osztályokhoz, honnan szép kilátás nyílik a sziklás
hegyoldalra s az otlevő erdőségre, rendes veranda, terasz készíttetése – mindez csak terv maradt!
Csak a fürdőház végén épült egy pavillon és egy kuglizó, hol a vendégek szórakoztatnak. A felső
épületben van egy nagyobb terem is, hol olykor nyári táncvigalom tartatik. A lármás mulatság
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218–219.
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mostanában ritka. A tisztaság meglehetős, a szellőzésre is van felügyelet. A fürdő-s lakószobák
belől tisztára vannak meszelve, a deszkázat súroltatik, a fölszolgálat is tűrhető, de az ételek és
italok nem éppen választékosak. Fürdői rendszabály és rendes orvos nincs. Fürdőorvost azért nem
tartott a fürdőre keveset költekező tulajdonos, mert úgy tapasztalta, hogy az egyik kartárs a sok
gyógyszerrendelésre kezdé fektetni a fősúlyt a fürdőben is, mi által a fürdő-gyógymód zavartatott.
Az út a fürdőhöz nem a legjobb, s azt a domboldali részen gyakran lehordja az esővíz. A forrás
kútja még mindig fedetlen, innen a tóba folyik, mely ismét a Turócz folyamba. A tavat gyakrabban
ki kellene kotortatni s körülkerítve, befedve, öltöző-vetkőző fülkékkel ellátva, hideg közfürdőül
lehetne használni. A fürdővíz egyszerűen melegítve van használatban. A köznép, ha csúzos vagy
egyéb baja van, 3-4 napig ott marad s napjában 3-szor is a lehető legforróbban veszi a fürdőt. Egy
óra múlva is alig vehető ki belőle, kivált köznapokon, midőn nincs annyi fürdőző, utána kihever a
hűs gyepre az árnyas akáczfák alá. Állítólag a nagy szikla alatt, mely a fürdőhelyiségtől távolabb,
a Turóczon túl fekszik a sétány végén, oly forrást is fedeztek volna fel, mely hashajtó hatású. De
ez még közelebbről megvizsgálva nem volt. Ilyen a legtöbb vidéki kisebb jelentőségű, de azért a
köznépre áldásos gyógyfürdő állapota.”648A tanulságos beszámoló alapján konstatálhatjuk Lévárt
parasztfürdő jellegét, s akárcsak Ajnácskő esetében, tulajdonosa fukarságát is.
A századforduló évében a telep 11 szobával felszerelt három házból, egy vendéglőből és
egy 33 káddal649 ellátott fürdőházból állott.650 Némi remény a fürdő megmentése és fellendítése
érdekében csupán a Nagy Háború előtti években adódott, amikor már egy 31 káddal felszerelt
fürdőház és 19 vendégszobával berendezett két lakóépület fogadta az üdülő és gyógyulni vágyó
vendégeket, melyet vendéglő, pihenő és parkoló helyiség egészített ki.651 Az újonnan átalakított
fürdőt 1911. május 14-én nyitották meg a közönségnek.652 A szobákat villanycsengőkkel, az egész
nyaralótelepet pedig cseppfolyós gázvilágítással látták el,653 biztosították az állandó zenét, a
vendégek kényelmére női és férfi masszőrt alkalmaztak, az üdülni vágyók szórakoztatására pedig
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kuglizót állítottak fel.654 Egy szemfüles vendég rögtön lecsapott a frissen megnyílt fürdőre
megosztva vegyes tapasztalatait az olvasókkal: „A helyiségek keresetlen egyszerűsége – s mégis
kiválóan ízléssel épült volta – a legkellemesebb benyomást teszi, s azon a kis területen ki van
használva majdnem minden részlet arra, hogy a vendégnek ott tartózkodását kellemesség tegye. A
kert rendezett, tiszta, az utak kavicsolva, kellemes sétányok pihenő lóczákkal ellátva vannak,
kifogástalanul díszes helyiségben élvezhetik a zenét. Nem így van azonban ez a fürdőhelyiségekben
s itt igazán ott vagyunk, ahol a part szakad. Jegyért először Pontiustól Pilátushoz az étterembe
kell felmászni s hosszas ide-oda szemforgatás után szerencsésen megkapjuk a mesésen olcsó
fürdőjegyet. A fürdőszoba, ez már furcsa egy helyiség, valamennyi szűk, tisztán meszelt, de semmi
berendezése nincs, az a primitív lócza se ülésre, még kevésbé pihenésre nem alkalmas és ha kettő
veszi igénybe a fürdőszobát, az egyiknek sarokba kell állni, míg a másik öltözik vagy vetkőzik. Ehez
járul még a vízcsövek elhelyezésénél az egyik kabinból a másikba átvezető nyílás szabadon
hagyása, melyen át egészen kényelmesen megfigyelhető a szomszéd szobában fürdőző minden
mozdulata és ehez jön, hogy az ablakokon sehol függöny nincs s így az alacsony ablak előtt járókelők akaratlanul is tanúi a fürdőzés furcsaságainak, ami nekik talán kellemes mulatság, de nem
minden fürdővendég óhajtja magát ily látványosságnak kitenni. Az étkezésre nézve jellemző, hogy
a konyha mindennapi viszonyokra van beállítva, miután a rendes vendégek lefoglalják a déli
produktumot, az átutazóknak, s így nekünk be kellett érni a bejelentett kaphatósággal. Az jó is volt
és olcsó is volt, s így e tekintetben panasznak helye nincsen.” 655 Az alábbi szemelvény jól tükrözi,
hogy a fürdő állandó kontingensét zömében az egyszerű, igénytelen paraszti nép szolgáltatta. Ezen
színvonalhoz igazodtak a szolgáltatások árai is, amelyeket a kisebb jövedelmű klientúra egyaránt
megengedhetett magának: egy szoba ára egy személyre 1 korona 60 fillértől 2 korona 50 fillérig
terjedt, napi háromszori étkezés egy napra személyenként 4 korona 50 fillér összegre rúgott
(lehetőség nyílt az étlap szerinti étkezésre is), az első osztályú kádfürdő 1 korona 40 fillérbe, a
másodosztályú 70 fillérbe került, a heti szervizdíjért 1 koronát, zenedíj fejében pedig
személyenként 2 koronát kellett egy hétre fizetni.656
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A posta, távírda,657 telefon és gyógyszertári szolgáltatásokat a teleptől 20 percnyi
távolságra eső Harkács községben lehetett igénybe venni.658 Itt lakott egyébként maga az orvos is.
Vasúti állomása Tornalján volt, melyet a Dobsina és Miskolc között közlekedő személyvonaton és
omnibuszon lehetett megközelíteni.659 A fürdőbe a vendégeket a tornaljai állomásról
autómobiljáratok és a fürdőigazgatóságnál rendelésre külön kocsijáratok 660 szállították a
századelőn.661 1911-től a fürdő tulajdonosa 8–9 fő jelentkezése esetén Rimaszombat és Lévárt
között is biztosított autómobil járatot.662
3.4. Vendégségben Lévárton
A fürdő vendégforgalmát illetően – kurlisták híján - csupán gyér adatokkal rendelkezünk,
többnyire fürdészeti és regionális sajtó alapján felmérve a helyzetet. A vasas, langyos hévíz földes,
savanyú forrását, mely a 18–19. század fordulóján megejtett analízisek alapján leginkább
mészsókban volt gazdag,663 a mozgásszervek megbetegedésére, vérszegénység és gyengeségi
állapotok kezelésére, csúz, köszvény és görvényes bántalmak kezelésére, idegesség,
bőrbetegségek, gyulladások, a csont-és csonthártya bajai és bujakór ellen ajánlották.664 Meskó
Miklós vármegyei tiszti főorvos a század eleji szakvélemények alapján a lévárti Szent Antal-forrás
vizét gáztartalomban és szilárd alkatrészekben szegény, azonban az anyagcsere fokozására kiváló
hatással bíró hévvíznek tekintette, így „neuraszténia, hypochondria, hisztéria, neuralgiák, környi
hűdések és idülten fennáló medencebeli lobos izzadmányok ellen”665 javasolta. Leginkább a közeli
és távoli vidék földművelő népe kereste fel vasár-és ünnepnapokon,666 a helyi és környékbeli
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polgárság csupán elenyésző számban látogatott el ide. Míg Wachtel 1857. évi adatai szerint
mintegy 46 állandó és 1500 ideiglenes vendéget számlálhatott a fürdő,667 1872-ben Lévártot már
68 vendég kereste fel.668 Hét évvel később viszont már csak 35 állandó pácienssel bírt.669
Bár Török János szerint az 1882. évi fürdőszezonban 70 állandó és 2200 napi vendég
rándult ki a fürdőbe, a következő fürdői évadban már csupán 50 állandó (20 férfi és 30 nő) páciens
és 2000 rövid ideig tartózkodó nyaraló keresett gyógyírt Lévárton, ami ismét 220 fős apadást
jelentett.670 A századforduló sem hozott jelentősebb változást, ti. a fürdőtelep állandó vendégeinek
száma az elkövetkező években is 50 fő alatt mozgott.671 A helyi sajtó már 1901-ben mind Lévárt,
mind az összes többi gömöri fürdő esetében a gyér propagálásban látta az alacsony vendégszámot,
s az együttes, közös költségen való hirdetést javasolta a Gömör vármegyei üdülőknek az
idegenforgalom szaporításának érdekében, ez azonban nem talált értő fülekre.672
A gyenge vendégmutatókban segítségünkre lehet egy titokzatos R.E.S. kezdőbetűkkel
jelzett budapesti fürdőkliens, aki naplójában nyíltan rávilágított a fürdőtelep hiányosságaira: nincs
jó vendéglője, kezelőorvosa, hiányosak a szórakozási eszközei, nincs díszterme, műkedvelő-zenés
estjei, nem járnak lapok-folyóiratok a fürdőbe, hiányzik az összkomfort a lakószobákból.673
Fennmaradt egy könnyed stílusú, ugyanakkor kimerítő fürdői levél is a Rozsnyói Híradó 1910.
július 17-én megjelent számában, melyben a lap szerkesztő-munkatársa, Váry László rozsnyói
fürdővendégként számolt be „ebben az Úristentől ideplántált, de az emberektől észre sem vett

Wachtel 1859: 219.
Fürdői lapok. 1873. július 13
669
Magyar Gyógyterem. III. évfolyam. Melléklet a „Közegészségügyi Kalauz” 11. számához. In: Közegészségügyi
Kalauz. 1880. június 1.
670
Török 1884: 3.
671
Az „Egészségügyi Értesítő” 1893. évi vendégforgalmát taglaló táblázat 15 állandó belföldi férfi és 28 állandó
belföldi nő vendégforgalmáról tudósított, addig ugyanezen évet illetően A „Fürdőirodalmi Könyvtár” értesítője 40
állandó vendéget jegyzett, ebből 2 külföldi páciens jelenlétével. Ugyanezen értesítő 1894. évi statisztikai adatai 11
vendégszobáról és 1018 fürdővendégről – ebből 18 állandó és 1000 ideiglenes látogatóról – számoltak be. A 20. század
beköszöntével ismét a megyei közegészségügyi statisztikákhoz nyúlunk, melyek értelmében mind az 1903. évi mind
az 1904. évi idényben még a 100 főt sem érte el Lévárt állandó fürdővendégeinek száma.
In: Egészségügyi Értesitő. 1894. április 15.
A „Fürdőirodalmi Könyvtár” értesitője 1895: 61.
A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet XXXIV. és a Gömörmegyei Orvos-Szövetség VI-ik évkönyve az 1903.
és 1904. évről. 1905: 54–55.
672
Gömör-Kishont. 1901. június 27.
673
Javaslatként egy fürdőkonzorcium létrejöttét vázolta fel a fürdő felvirágoztatása érdekében. In: Rozsnyói Híradó.
1879. augusztus 17.
667
668

123

gyönyörűséges kis paradicsomban” töltött viszontagságairól: „A milyen zajos és szorgos
vasárnapon a fürdő tájéka, oly csendes és egyhangú az köznapokon. Az alsó épületben levő hét
szobában mindolyan lakók vannak, kiket kocsin tolnak, ölbe hordanak, vagy legfeljebb két bottal
járnak. A közép-és felsőépület lakói már szorgalmasabbak: itt van hat rozsnyói vendég, kik egész
családias életet élnek, együtt étkeznek, egész nap együtt vannak s igazán kellemesen töltik el a
napot. A három lakásban 15 szoba, egy óriási társalgó s még kényelmes ebédlő helyiség van
pompás verandával. Kuriozitásból ideírom a pénteki kosztot: reggel tejeskávé, - de bizony
Rozsnyón tejfelben sem kapunk olyat, - nem csészével, hanem lábasostul feltéve, hogy egy pohár
kevés, csináljon a vendég még egyet, hozzá finom házikalács tetszés szerint, ebéd: gulyásleves,
borjúsült, zöldbabfőzelék sült szalonnával s kiflikoch lekvárral, vacsora: vagdalt szelet és
túrósgaluska, kenyeret kiki annyit szel, amennyi jól esik. Uzsonnára, ha még óhajtja valaki, édes
vagy aludt tej áll rendelkezésre. ... Csak egyet ne várjon és ne keressen, az úri kényelmet, mert
bizony itt nincsenek inasok, sem szobaleányok, hisz még csengő sincs!”674 Az élménybeszámoló
egyértelműen gondolkodóba ejtő, Lévártot abban a fényben világítva meg, ahol a fürdőző klientúra
nem igazán igényelte a fürdő patinássá tételét. Tény azonban, hogy gyökeres változást csupán a
fürdő 1911. évi modernizálása és tulajdonosváltása eredményezett. Míg az átalakítás előtti
szezonban mintegy 3825 átutazó vendég és 20–24 napi állandó fürdővendég tartózkodott a Sajó
völgyi üdülőben,675 az 1912. évi idényben már mintegy 6500 ideiglenes és 560 (!) állandó vendég
választotta Lévártot kikapcsolódásra és gyógyulása helyszínéül.676 A mutatók a fürdő előnyös
átalakulásáról adnak tanúbizonyságot.
Kétségtelen, hogy a fürdő csupán 1910 után indult ígéretes fejlődésnek, mégpedig Plachy
kezei alatt, de ebből az időből maradt fenn Lévárt egyetlen fürdőkalauza is. Az általános
információkat közlő, egyszerű, tömör stílusban piacra dobott ismertető 1913-ban látott napvilágot
Plachy Tamás fürdőtulajdonos szerkesztésében „Lévárt gyógyfürdő. A magyar Gastein.” ismert
névvel hirdetve a fürdőhelyet. A gazdag, egész fürdőtelepet bemutató képanyaga mellett újításként
jelenik meg a lapokon a korábbi fürdőbetegek visszajelző és elismerő leveleinek közlése, mely
mind ez idáig egyetlen gömöri fürdőkalauzban sem volt fellelhető. A brossúrában publikált előző
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évi fürdői évadra vonatkozó 13 dicsérő-és hálaadó levél valamennyi szerzője gömöri illetékes,
zömében egyházi, ill. polgári foglalkozású, csúszban és köszvényben szenvedő páciens volt.677
Eltekintve a kalauztól, a fürdő klientúráját csekélyebb számban képviselő, tisztviselő
foglalkozást űző (kúriai bíró, bankigazgató, bányatanácsos, bányaigazgató, minisztériumi
közalkalmazott, körjegyző, építész, stb.) vendégei többek közt Bécs, Budapest, Nagyvárad,
Nagyrőce, Putnok, Csetnek, Aranyosmarót, Orsova, Zólyombrezó városából érkeztek a gömöri
fürdőhelyre gyógyulás reményében.678 Lévárt vendégei között tisztelhetjük az 1912. évi idényben
Lengyel György nyugalmazott járásbírót és Marikovszky Géza nyugalmazott Coburg hercegi
főintézőt, akik pár hetes kúrára választották az üdülőhelyet.679 Sipeki Balás Lajos
megyéspüspök680 mellett alighanem az egyik legismertebb vendégei között tartják számon Lukács
Géza vármegyei alispánt, akinek kéthetes lévártfürdői tartózkodását jegyezhetjük 1915
augusztusában.681 A fürdő, lévén hogy nem csupán nyaraló, hanem komoly betegségben szenvedő
páciensek gyógyhelye is volt, bizony szomorú eseményeknek is néma szemtanúja lehetett. 1912.
augusztus 5-én Lévárt fürdői gyógykezelése idején 64 éves korában hunyt el agyvérzés
következtében Kern Adolf rimaszombati közéleti személyiség, egykori vaskereskedő, a
Rimaszombati Takarékpénztár könyvelője.682

A levélözön Balás Lajos rozsnyói püspök ajánlásával indít, majd Tornay János sajópüspöki kanonok-esperesplébános magasztaló soraival folytatódik, kinek a víz hasznavehetetlen lábait rendbe hozta és kezeit teljesen
munkaképessé tette. Egyházi személyek között népszerű célponttá vált Lévárt fürdője, amit a rozsnyói irgalmas
nővérek 1912-ben és 1913-ban tett látogatásai is bizonyítanak. A köszönő levelek sorában az ipar terén foglalkozást
űző polgári személyekkel is találkozunk, mint például a rozsnyói Horváth Sándor főmérnök, Zólyom Jánosné
bányatulajdonosné, valamint Szontagh Andor csetneki rézgyáros, akinek 11 nap fürdőkúra után teljesen elmúlt a
reumája. Gergely Antal saját bevallása szerint 28 napot időzött a fürdőben, míg köszvénybetegségéből teljesen
feljavult, a gömörpanyiti Darmo Józsefnek két hétre volt szüksége, Lévay Mihály posta – és távírda altiszt azonban
már a harmadik napon segítség nélkül járt-kelt. Az elégedett páciensek szívesen tértek vissza a következő
fürdőévadban is. A köszvény és csúszos bántalmakra gyógyírként szolgáló lévárti forrásvíz a környék asszonyainak
is hálával szolgált. Mind a nagyszuhai Babarik Györgyné, mind a nemesmártonfali Ceglédi Jánosné már rövid
tartózkodás után eredményesen felépülve távoztak a gyógyfürdőből. A brossúra legutolsó fürdőlevele bizonyítéka
annak, hogy a két leggyakoribb panasszal élő betegek mellett egyéb bajok ellen is szívesen keresték fel e csendes
fürdőt, ahogy tette azt Oleszka Pál, aki válcsonttörése után talált itt gyógyírt. In: Plachy 1913: 11–15.
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3.5. Szórakozás úri módra
A fürdő társaséletének elengedhetetlen részét képezték a zenés-táncos estek, a jótékony
célú mulatságok, a tombolával és tűzijátékkal egybekötött bálok, melyeknek rendezésébe a
fürdőigazgatóságon kívül a környék úri társadalma is bekapcsolódott.683 1886. szeptember 8-án a
Gömör megyei és az Erdélyi Közművelődési Egylet javára rendezett táncmulatságon gyűlt össze
a vidék értelmisége, és a helyi sajtó szerint Lévárton ez volt az első nagyobb mulatság.684
Az évek előrehaladtával a fürdő egyre több életjelet adott magáról a társasági élet terén. A
lévárti fürdő helyiségeiben 1893. augusztus 6-án a tornaljai általános betegsegélyző egylet alakuló
pénztára javára rendeztek délelőtt 10 órai kezdéssel jótékony célú népünnepélyt. A műsort délután
4 órától tánc, póznamászás, díjkuglizás és bazár követte, majd este 9 órakor tűzijátékkal, este 10től pedig táncversennyel zárult a program. A fürdő melletti versenytéren egész napos díjlövészet,
szamárfuttatás, zsákfutás és gyalogverseny várta az ide érkezőket. A lacikonyháról és az italokról
Csillag Dániel fürdői vendéglős gondoskodott.685 Alig egy hónappal később nagy sikerű
műkedvelői előadásra került sor a fürdőben a tulajdonosnő, Hevessy Bertalanné által írt vígjáték
bemutatásával. „A rászedett vén leány” c. egyfelvonásos vígjátékot egy kisebb műkedvelő társaság
mutatta be a közönségnek Hevessy Mariska, a tulaj leányának főszereplésével, akik közt
Bornemisza Lászlóné alispánné személye is feltűnt.686
Hosszú hallgatás után, a fürdő 1911. évi „újjáélesztését” követően, Anna-bál
megrendezésére is sor került a fürdőtelepen özv. Szentiványi Józsefné védnöksége alatt, aki körül
„az ottani gentry világ fiatal gárdája” fáradt a bál sikere érdekében.687 Az 1870-es években
elhíresült lévárti Anna-bálok hangulata a boldog békeidők utolsó éveiben ismét visszatért a kies

Murányvölgye. 1912. augusztus 10.
Gömör-Kishont. 1886. szeptember 19.
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A belépti jegyek az ünnepélyre az alábbi kritériumok szerint alakultak: egész ünnepélyre érvényes személyjegy 1
korona 10 fillérbe (előre váltva 1 korona), csak a versenytérre érvényes személyjegy 20 fillérbe, a társasjegy 5
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koronát tett ki, a vendégjegy pedig 40 fillért számlált. In: Gömör. 1893. július 30.
686
Gömör. 1893. szeptember 3.
687
Gömör-Kishont. 1911. július 9.
683
684

126

nyaralóhelyre,688 az állandó zenét Burai Ferenc tiszanánai cigányprímás és zenekara biztosította.689
1911-ben a maga korában nagy népszerűségnek örvendő kabaréestély megrendezésére is sor került
a fürdőben ismeretlen műkedvelő társaság előadásában tánccal és tombolajátékkal egybekötve. A
jótékony céllal megrendezett összejövetel tiszta jövedelmét a rimakokovai tűzkárosultak javára
fordították.690 1912 júliusában Plachy Tamás fürdőtulajdonos újból a kabaré változatos műfajához
nyúlt, hogy az estély tiszta jövedelmét a fürdőben felállítandó Szent Antal kápolna-alap javára
fordítsa. Az este fél 9 órakor 2 koronás belépti díj mellett megvalósított mulatságon, melyet
táncvigadalom követett, Sztanik Gusztáv rozsnyói székesegyházi karnagy és családtagjai léptek
fel óriási sikerrel.691 Az utolsó, nagyobb szabású, háború előtti táncos mulatságról 1913
augusztusából tudósított a sajtó, melyet Szentiványi József és ifj. Hevessy László főszolgabíró
védnöki szárnyai alatt rendezett a környék polgársága,692olyan személyiségek megtisztelő jelenléte
mellett, mint Wlassics Gyula nyugalmazott miniszter és közigazgatási bírósági elnök és
családja.693
Sokat elárul a fürdő század eleji jelentőségéről az a mozzanat, hogy 1912-ben a
Gömörvármegyei Orvosi Szövetség Lévártot szemelte ki éves tavaszi közgyűlésének helyszínévé,
mellyel a fürdő veszített addigi marginális jellegéből.694 A békebeli idők utolsó közgyűlését folyó
év május 28-án tartotta meg az egylet a lévárti fürdőben, ahol a fürdőügy terén jelentkező országos
jellegű problémák is terítékre kerültek. A kanyargós Turóc vize mellett levő fürdőtelepet Plachy
Tamás tulajdonos kalauzolása mellett tekintette meg a társaság.695 A telep berendezése és a
források megtekintése után kezdetét vette a közgyűlés, melyen a szövetségi és az egyleti ügyek
mellett Löcherer ismertette a résztvevőkkel Lévárt helyét a hazai és a külföldi fürdők között,

A fiatalabb nemzedék sokszor hallhatta emlegetni az öregektől a régi jó időket a Sajó-és Túróc-völgyében, amikor
a környék birtokos családjai a falusi kastélyokból összegyűltek a lévárti fürdőben, melynek táncmulatságai messze
földön híresek voltak. Később megszűnt a lévárti fürdő jelentősége az úri osztály körében és inkább a köznép fürdőjévé
vált. In: Gömör-Kishont. 1911. július 16.
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rámutatva elsősorban azon ugrásszerű fejlődésre, amelynek az utolsó békebeli években lehettünk
tanúi.696
Lévárt az első világháború idején is a megszokott intervallumokban üzemelt, igazodva a
háborús igényekhez, bár tulajdonosát besorozták katonának. 1916-tól már saját tehenészettel
rendelkezett a fürdő.697 A hadigazdasághoz alkalmazkodva az árakat is módosították: a teljes
panziót – fürdőhasználat nélkül – napi 12 koronában állapították meg.698 Regionális jellegét a két
háború közötti években is megőrizte, de ennél nagyobb agglomerációs körzetet sajnos nem sikerült
tartósan kiépítenie, vagy egyszerűen vezetősége nem táplált ilyen jellegű ambíciókat. A víz
hőmérséklete, előnyös kémiai összetétele és a gyógyító klimatikus környezet újból egy veszni
hagyó értékre mutatnak rá. A fürdő az 1970-es években szűnt meg funkcióját teljesíteni az
államosításnak köszönhetően. Ma a várgedei fürdőtelephez hasonlóan, gyönyörű, svájci stílusban
faragott épületeivel együtt az enyészetnek átadva parlagon hever.
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4. Csízfürdő – „világfürdő” ?!
Gömör megye méltán legismertebb, ugyanakkor legfiatalabb gyógyfürdője a szelektől
védett, dombos Rima-völgyben feküdt, dél-keletre Rimaszombat városától, a rimaszécsi járásban.
Bár ásványos vize már a 19. század 60-as éveitől széles körben ismert volt, fürdőtelepe viszonylag
későn, a századforduló éveiben épült ki. Villámgyors fellendülése párhuzamba hozható más –
sokkal szebb és hatékonyabb természeti adottságokkal rendelkező - gömöri fürdők hanyatlásával,
ill. stagnálásával, Csízfürdő titka azonban egyedülálló konyhasós jódos-brómos gyógyvizében és
mindenekfölött rátermett, ambíciózus és modern gondolkodású vezetőségében rejlett, amely
ügyesen előnyére változtatta a fürdőnek egy teljesen átlagos vidéki panorámát nyújtó, nem éppen
természeti rezervátumba illő környezetét.
4.1. Kútásásból gyógyvízforrás
Csíz699 tengerszint feletti magassága 174 métert számlált. A fürdő száraz és meleg
éghajlatát előnyösen befolyásolta északról a Gömör-szepesi Érchegység, délről pedig a Bükk-és
Mátrahegység láncolata, amely klímájának szubalpin jelleget kölcsönzött: ennél fogva levegője
tiszta, egészséges volt, a környező dombokkal védve az északi szelektől, derült, sokszor igen
meleg száraz nappalokat és kellemes, egyhén hüvösebb éjszakákat eredményezett. 700 A község és
környékének talaja neogén képződmény volt, melyet az ár annyira elsodort, hogy az alatta levő
miocén-rétegek701 repedésein források nyomultak fel.702
A 13 hőfokos jódos-sós forrás felfedezése Csíz község határában már-már meseszerű.
1862-ben egy Harnócz András nevezetű parasztgazda a telkén kutat ásott s 4–4 ½ méter
mélységben édesvizet talált. Tovább ásva sósvízre bukkant, melyet a falubeliek főzéshez és
kenyérsütéshez kezdtek el használni. A pénzügyőrök észrevették, hogy a kősó kereslete apadt a
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Csíz (szlovákul Číž) község Szlovákiában a Besztercebányai kerület Rimaszombati járásában.

Szelényi 1942: 251.
A rétegben a Hygiea-kút ásása alkalmával, azon repedés szélén, ahonnét a forrás fakad, erősen a talajba beékelődve
két fogat találtak, melyek valamely ősvilági állattól származtak. Ezen geológiai rétegek rendsorát feltüntető szelvény
az 1896.-i millenniumi országos kiállítás balneológiai pavilonjában is megtekinthető volt, a tárlat befejeztével pedig
a fürdőigazgatóság jóvoltából a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtani osztályára került. In: Sassy 1897: 12.
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faluban és emiatt a sósvizű kút használatát betiltották, vizét azonban a szolgabíróság vegyelemzés
végett Rimaszombatba küldte. Az 1863-as Félix Antal kincstári vegyész általali vizsgálatok azt
mutatták, hogy a víz jódot-brómot, s más haloid-vegyületeket is tartalmaz,

703

melyre rögtön

felfigyeltek a szakemberek. 704
A víz paramétereit megtudva a telket a kúttal együtt egy bizonyos Blumenthál nevű
vállalkozó vette meg,705 aki 1865-ben egy újabb kutat ásatott706 mintegy 20 ölnyi távolban az
elsőtől. Bár itt is sós vízre leltek, de ez sóban is, jódban is szegényebbnek bizonyult az elsőnél.707
Az elsőként feltárt 12,72 méter mélyről fakadó Themis708-forrás vizét az új tulajdonos
kezdeményezésére Than Károly vegyész-professzor vizsgálta meg még abban az évben
minőségileg,709 melynek eredményeként egy liter vízben 15,592 gramm chlornatriumot és 0,748
gramm szénsavas meszet mutatott ki,710 továbbá kiderült, hogy a víz ezer grammjában 0,041
gramm jódkáliumot és 0,080 gramm brómkáliumot tartalmaz.711 Ezzel a víz a legértékesebb jódos
vizek egyikévé vált, s hamar forgalomba is hozták mint gyógyvizet. A helyszínen fürdőt ekkor
még nem alapítottak.712

Löcherer 1904: 309.
Bár Felix kohónagy vizsgálatai eredményét a bécsi cs. és kir. geológiai intézet évkönyveinek XIII-ik kötetében
még folyó évben közzétette, alig egy évvel később a balneológiai szakirodalom piacán máris napvilágot látott az első
vegyészeti jellegű forrásmunka, az 1864-ben Párizsban megjelent s Hazenfeld Manó által írt „Eaux minérales de La
Hongrie et en particulier eau minérale iodée de Csiz.” Hasenfeld Manónak, mint a párizsi orvos-fürdészeti társulat
levelező tagjának, 14 oldalas füzete kétségkívül bizonyítéka a csízi jódos-brómos forrásvíz európai jelentőségének a
balneológia terén, melyben Hasenfeld Félix méréseire alapozva a víz különféle kémiai analízisein kívül más hasonló
jellegű európai forrásokkal (Adelaide, Halle, Bassen, Lipík, Hessen, Saxon) is összevetette azt, mintegy bemutatva
Csíz egyediségét és értékét. Ezen munkát jogosan tekinthetjük a fürdő első írásos forrásának is. In: Hasenfeld 1864:
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A csízi ásványvíz rövid idő alatt kiviteli cikként nagy jelentőségre tett szert,713 noha később
a kút elhanyagolásával vesztett piaci értékéből.714 Ezzel kapcsolatban nagyon jó példával szolgál
Bernáth József írása a Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 1875 őszén Rozsnyón
megrendezett közgyűléséről, 715 melyen a csízi forrás minősége felett heves vita alakult ki.716 A
csízi ásványvizet csupán az 1880-as években kezdték el újból szakszerűen kezelni, amikor
felmerült egy esetleges fürdő építésének a gondolata,717 s jelent meg az első reklámhirdetés magára
a fürdőre vonatkozó utalásról.718 Jó pár évbe telt, míg az ásványvíz a követelménynek minden
tekintetben megfelelő minőségben, ízletes kivitelezésben, gondos csomagolás mellett újból
forgalomba került.719 A forrás „újrakezelése” olyannyira jól sikerült, hogy az 1885. évi budapesti
országos kiállításon a csízi víz mind a közegészségügyi, mind a Mattone és Wille
magánpavilonban prezentálásra került,720 a kút birtokossága pedig versenyképességért kapott
kiállítási nagy éremmel térhetett haza.721
1884 áprilisától a csízi jód-brómos ásványforrás telke zálogos birtokként új
magántulajdonosokhoz került. A Losonczy-család722a gyógyforrás kezelésével a rimaszécsi Lamos
Lajos gyógyszerészt kérte fel. A fürdést igénybe vevők kényelmére ekkor a forrás közvetlen
közelében több fürdő-és lakószobát alakítottak ki, s még a nevezett év június 15-éjén megnyitották
a fürdőszezont.723 1888-ban a telket a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. vásárolta meg, így a
szerencsés tulajdononosváltást követően a gyógyforrás végre szakértő kezekbe került, sőt a fürdő
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kiépítése is ígéretes jövőnek nézett elébe. „A múlt évben még rozzant viskó alatt possadt, egy
paraszt ember létrán ment a víz színéig és onnan szivattyúzta a gyógyszerül szolgáló vizet a
gyógyulást keresőknek és az elszállítandó üvegekbe – ma ott áll a csinos fürdőház a forrás fölé
épített gépházzal, mely a modern haladás vívmányaival, czélszerű gépekkel és szivattyúkkal van
ellátva.”- állt egy esztendő múlva a helyi sajtó tudósításátban.724 Az építendő fürdőhöz édesvíz
után kutatva 1889 augusztusában új kutat ástak Csízben, melynek során a következő év
februárjában a régi kúttól délkelet felé mintegy 30 méternyire, 33 méter mélységben bukkantak rá
a később forgalomba hozott Hygieia725-forrásra.726 Ennek vizét még 1890-ben Leibermann Leó, a
budapesti Magyar Királyi Vegykísérleti Állomás munkatársa és Ludwig Ernő727 udvari tanácsos,
a Bécsi Egyetem vegyészprofesszora, valamint a Cs. és Kir. Vegytani Intézet igazgatója
analizálták.728 10 000 súlyrészben 1,415 bróm-magnéziumot, 1,230 tiszta brómot, 0,428 tiszta
jódot és 0,468 rész magnéziumot találtak.729 A csízi forrás kémiai elemzését a darkaui, a halli, a
heilbrunni, az ivoniczi, a luhatschowitzi jódforrásokéval hasonlították össze, azonban a csízi forrás
jód-és brómtartalom tekintetében valamennyit felülmúlta.730 Hankó egyenesen a leghatásosabb
európai jód-és brómtartalmú gyógyvíznek kiálltotta ki,731 tökéletesen helyettesíthetővé minősítve
azt akár a sodeni vízzel,732 míg mások a Gellérthegy alatti Erzsébet-fürdővel helyezték
párhuzamba.733 A felfedezett forrásvíz használata az 1880-as évektől rohamosan terjedt, de
Magyarországon a hasonló külföldi jódvizeket mégsem tudta az ásványvíz-piacról kiszorítani, sem
azokkal külföldön sikeresen versenyre kelni. Pedig korszerű technikát alkalmazva a vizet ónozott
rézcsöveken át emelőgép vezette a díszes ivó-és töltőcsarnokba, ahol a töltés és dugaszolás a
legmodernebb gépekkel történt.734 A tényálláson az sem segített, hogy a csízfürdői

Gömöri Hírlap. 1889.
Hygieia az egészség, a tisztaság és a közegészségügy istennője volt a görög mitológiában.
726
Sassy 1897: 16.
727
Ludwig 1890: 42.
728
A „Fürdőirodalmi Könyvtár” értesitője 1895: 42.
729
Ludwig folyó év március 27-éjén a helyszínen tett személyes látogatást, majd tapasztalatait és elemzésének
eredményét német nyelven írt értekezésében fejtette ki (Wiener klinische Wochenshrift 42/1890). A csízi víz frissen a
forrásnál merítve a lakmuszpapírt megkékítette, beszáradás után pedig a reagenspapír közömbös reakciót adott.
Hőmérsékletét Ludwig közvetlenül a szivattyú csövéből való kifolyásánál mérte s 10 C. foknak találta. In: Sassy 1897:
22.
730
Hankó–Papp 1907: 235.
731
Magyar Fürdő Kalauz 1909: 11.
732
Hankó 1889: 4.
733
Gömör-Kishont. 1899. június 22.
734
Hankó 1891: 2.
724
725
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részvénytársaság kérelmére a magyar királyi belügyminisztérium 1891 novemberében kelt
rendeletében hivatalosan is az „ásványvizek” rangjára emelte a csízi vizet.735 Ekkorra a vizet már
mintegy 20 000 palackban szállították szét országszerte, amint azt az alábbi táblázat is szemlélteti:
év

1888

palackok száma 5350

1889

1890

1891

10 625

15 500

22 825

736

A Hygieia sikerén felbuzdulva a tulajdonosok már 1890 elején hamar újabb kutat fúrattak
a telepen,737 azonban a Neptun738 nevet viselő harmadik forrásvíz jód-és brómtartalma már
csekélyesebbnek bizonyult.739 Preysz szerint ennek vizét melegítve fürdőzésre akképp használták,
hogy hozzáöntöttek a Hygiea vagy a Themis forrás vizeiből annyit, amennyit az orvos rendelt.740
A Buchböck Gusztáv egyetemi tanársegéd által és Than utasításai szerint 1899-ben végzett fizikokémiai elemzések alapján a Hygeia-főforrás vizét nagyobb mennyiségű jódtartalma miatt inkább
ivókúrára, a másik két forrást a kevesebb jód és a thioszulfát jelenléte miatt pedig inkább
fürdőgyógymódra

javasolták.741A

Hygiea-kútban

1896

szeptemberében

fellépett

erős

gázerrupciók következtében ráadásul a forrás vize sokkal nagyobb bőségben és pezsgéssel tódult
fel, mint azelőtt, változatlan minőségben.742
Az átlátszó, tiszta, színtelen, szagtalan, erősen sóízű, nem hideg, hanem kellemes
hőmérsékletű, 10–12 C fokos Hygieia forrásvíz minősége több nemzetközi megmérettetésen is
sikeresen helytállt: a budapesti ezredéves országos kiállításon (1896) és a brüsszeli nemzetközi
kiállításon (1897) elismerő oklevéllel, az amerikai St. Louisban megrendezett világkiállításon
(1904) ezüstéremmel díjazták a gömöri ásványvizet.743A századelő pedig újabb meglepetést

Gömör-Kishont. 1891. november 19.
Közegészségügyi Kalauz. 1892. június 12.
737
Nemzetközi Fürdő-Lapok. 1896. június 20.
738
Neptunus a vizek és a tengerek istene a római mitológiában.
739
Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1906. évre. 1906: 43.
740
Preysz 1894: 25.
741
Borovszky 1904: 309.
742
Sassy 1897: 21.
743
Mindhárom díszoklevél eredetije ma is megtekinthető Csízfürdő főépületének halljában.
735
736
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tartogatott a forráskezelőségnek: Lengyel Béla744 egyetemi tanár a csízi forrásgázokban rendkívül
erős rádioaktivitást fedezett fel.745
A gyógyfürdőbe látogató páciensek elsősorban arteriosclerosis (érelmeszesedés), csont-és
bőrbajok, reuma, angolkór, mirigybajok (görvély), női megbetegedések, syphilis, idült
gyulladások, naurasthenia (idegbántalmak), hosszabb betegségek szövődményei, golyva,
thyreogen elhízás, csökkent savképződéssel járó gyomorhurut, légúthurut, tüdőtágulat,
gerincbántalmak, higany-és ólommérgezés, ill. bénulások gyógykezelése gyanánt látogattak el
Gömör e legnagyobb lélekszámnak örvendő fürdőhelyére.746 A kor jeles balneológusai, mint
Bókai Árpád, Boleman István, Korányi Frigyes – akik személyesen is látogatásukat tették a
fürdőtelepen - egyaránt előnyösen nyilatkoztak a forrásvizet illetően, melyet főleg anyagcserére és
vérképzésre ajánlottak.747
A csízi kúrát igénybe vett páciensekről az 1900., 1902., 1908. és 1914/15. évi
fürdőkalauzok tudósítanak az alábbi betegségek szerinti felosztásban:
beteg 1889–1899

beteg 1889–1901

beteg 1889–1907

között748

között749

között750

görvély és gümőkór

1903

2677

6388

bujakór (szifilisz)

1072

1508

3487

csont-és izületi bajok

253

356

690

ivarszervi és húgycsőbajok

184

258

467

szembajok

134

189

286

női bajok

104

146

250

bőrbajok

95

133

247

betegség

Lengyel 1906-ban az Elsler és Geittel-féle módszerrel vizsgálta meg a csízi víz rádioaktivitását, s azt legközelebb
a franzesbadi források és a karlsbadi Sprudel gázainak rádiokativitásához hasonlította. Egy 1907-es fürdőösszeírás
szerint Lengyel elsősorban az iszapot és azon forrásgázokat, melyek metánt, nitrogént, széndioxidot és argont
tartalmaztak, találta erősen rádioaktívnak. In: Hankó – Papp 1907: 236.
745
Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1906. évre. 1905: 2.
746
A „Csízi víz” ismeretője használati utasítással. 8-15.
747
A „Csízi víz” ismeretője használati utasítással. 3.
748
Csíz jód-bróm-fürdő útmutatója. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn 1900: 11-12.
749
Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn 1902: 18.
750
Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn 1908: 28.
744
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köszvény és csúz

77

110

214

angolkór

70

71

104

idegbaj

53

82

149

golyva és mirigydaganatok

37

64

138

hűdés

15

16

46

fülbaj

11

30

64

álképlet

8

10

16

veselob

5

5

10

nyirkedénylob

1

2

6

gyomor-hiperaciditás

-

2

7

3945 beteg

5659 beteg

12509 beteg

összesen

A kimutatásból kitűnik, hogy a Csízfürdőn gyógyuló betegek több mint 75%-át a görvélyés bujakórban szenvedők képezték, amennyiben a csont-és izületi bajok, bőr-, szem- és
fülbántalmak is nagy részben ezzel a két főcsoporttal kapcsolatosak. Az egyes gyógyjavaslatokat
nemtől és kortól függően a kór neme és az egyéni szervezet által határozták meg a fürdőorvosok.
Minden beteget vízivás, fürdés és étkezés tekintetében egy orvos által írott utasítással láttak el, aki
megszabta a kiszolgáltatandó ivóvízmennyiséget és fürdőket, melyeket az igazgatósági irodában
váltott jegyek előmutatása és átadása után készítettek el a fürdőszolgák.751Kallós Jenő752csízi
fürdőorvos például a görvélyesség ellen az alábbi „receptet” javasolta: „A fürdőket három
formában alkalmazzuk a görvélykórnál, ezek a 28-29 Ro meleg fürdők, a 26-22 Ro fél fürdők és a
30-32 Ro forró fürdők. A meleg fürdők után 1-2 órai ágyban való fekvést rendelünk még el, e fürdő
tartama rendszerint 25-30 perc. A félfürdőknél fürdés közben hideg vizet adagolunk, kellő reakció
elérése végett a végtagok erősen dörzsöltetnek, a testnek a vízen kívüli része pedig a fürdővízzel
folytonosan öntöztetik. A fürdő tartama 3-5 perc, mely után a szabadban való mozgást rendeljük
a betegeknek a test felmelegedése végett, vagy pedig a beteg ágyba fektetendő. Forró fürdőket csak

Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn. 1902: 54.
1908-ban Kallós Jenő által és prof. A. Bickel egyetemi tanár vezetése mellett a berlini klinikán végzett élettani
kísérletek beigazolták a csízi víznek gyomorsavszabályszó és az emésztőszervekre gyakorolt jótékony hatását. In:
Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében 1914/15: 9.
751
752
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abban az esetben alkalmazzuk, ha a páciens szíve megengedi. A felsorolt fürdők mellett a
konyhasós-jódos víz ivókúra alakjában való alkalmazását is javasoljuk. A teljes gyógyuláshoz
azonban hónapok-évek kellenek, ezért a 3-4 hetes fürdőkúra után házilag ivókúra megismétlését,
ill. hetenként 2-3 jódsós fürdő vételét ajánljuk a tartós gyógyulás reményében.”753 A páciensek
számára, betegségtől függetlenül, gyógyírként legtöbbször egy évente tartandó 4-6 heti fürdőkúrát
javasoltak s mellette a csízi víz ivókúraszerű használatát, melyet ajánlatos volt több éven át
megismételni a tartós eredmények elérése érdekében. Ugyanakkor a higiéniai, a lakhatási és
táplálkozási viszonyok, a jó levegő és napfény elengedhetetlen kiegészítő tényezőként szerepeltek
a teljes gyógyulás reményében.
A gyógymódokat illetően Csízfürdő az alábbi gyógyterápiákat kínálta pácienseinek:
ivóvíz-kúra, szénsavfürdő, langyos félfürdő, meleg és forró jódos fürdő, ülő-, láb- és karfürdő,
hidegvízkúra.754 A fürdők jódvíz-adaléka 20–30%-ig rúgott, részleges borogatásokhoz és
fürdőkhöz azonban tiszta jódvizet is használtak.755Ivókúra esetén a víz legfontosabb négy
tényezőjére: a jód, a bróm, a konyhasó és a rádioaktivitás fontosságára fókuszáltak.756 A gyógyvíz
megfelelő adagokban történő fogyasztása mind felnőttek, mind gyermekek számára eltérő
utasítások szerint zajlott, mivel egyenként különböző hatást váltott ki. Naponta három egyenlő
adagban és a felszívódás teljessége miatt mindig éhgyomorra, lehetőleg egy órával a napi étkezési
idő előtt kellett elkortyolni: reggel a reggeli előtt 7–8 órakor, délelőtt 11 órakor és délután 5–6
órakor.757Egy ivókúrát megszakítás nélkül legalább hat hétig kellett folytatni, míg a fokozott
anyagcsere-forgalom következtében a vérképzés periódusa be nem fejeződött. Az étrendet illetően
a csízi víz ivókúrája alatt kerülendők voltak a túlnyomóan liszttartalmú, erősen fűszerezett, ecettel
savanyított ételek, a gyúrt tészták, a burgonya és a nyers gyümölcsök fogyasztása. A brossúrák fő

Hankó – Papp 1907: 59.
A „Csízi víz” ismeretője használati utasitással. 18.
755
Csíz jód-bróm-fürdő útmutatója. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn. 1900: 8.
756
A csízi vízben lévő jódmennyiség külső alkalmazásával fürdők, borogatások alakjában érvényesült, belsőleg
ivókúra alakjában véve elősegítette a vérképző szervek munkáját, a vér áttisztításával serkentette a sejtek és szervek
munkáját, élénkítette az anyagcsereforgalmat. A bróm az érzéki benyomásokat és az érzőidegek ingerlékenységét
csökkentő speciális gyógyszer volt. A vízben lévő konyhasónak gyógyító hatása volt a gyomor, a bél, a légutak, a
nyálkahártyák hurutos bántalmainál, a húgysavas és görvélyes betegségek gyógyításánál. In: Csizi jód-bróm gyógyviz
használati utasitása. 4–5.
757
Felnőttek esetében az ivókúra adagolása szervezetükhöz arányosan történt, egyszeri adag 150–200 gramm (2 deci)
lehetett, gyermekek esetében az alábbi korosztályok bontásában változott az adagolás mértéke: 2–4 éves
gyermekeknél 30–40 gramm (egyharmad deci), 5–7 éveseknél 80 gramm, 10–12 éveseknél 100 gramm, 13–14
éveseknél 120 gramm. In: A „Csízi víz” ismeretője használati utasitással. 16.
753
754
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táplálékként főleg a zöldségfélék, tej, tojás, szárnyas és gyümölcskompótok fogyasztását
javasolták, valamint óva intették a betegeket a kúra tartama alatt minden szervezetre káros
behatásoktól, mint pl. a túlhajtott munka, meghűlés, túl sok evés, szeszes italok fogyasztása és a
dohányzás.758
A forráskezelőség759 gondoskodott arról is, hogy a csízi víz friss töltésében mindig álljon
rendelkezésre otthoni ivókúrák alkalmazásakor is. Egy ivókúrának megfelelően 25 darab 600
grammos palackot tartalmazó faládákban került szállításra, ára helyben 6 forintba (később 12
korona760) került.761 1910-re a fogyasztása már meghaladta a 100 000 palackot, melyet
Magyarországon kívül Amerikába és más európai gyógyintézetekbe (pl. Drezdába) is
szállítottak.762
4.2. Új fürdő a láthatáron
A forráskút 1862 és 1888 között több gazdát is cserélt. Elsőként 1884-ben Lamos Lajos
forráskezelő nyitotta meg a telep kapuit a fürdeni óhajtó vendégek részére, az ásványvíz-fürdőket
naponta délelőtt 10 óráig 1 forint ellenében, vasárnaponként pedig 12 óráig 60 krajcárért lehetett
igénybe venni.763 A gyér próbálkozás alighanem csekély eredményt hozott, ha Chyzer 1885-ben
kiadott tanulmányában úgy nyilatkozott a forrásról, mint ami „csakis kereskedelmi cikként jöhet
számításba, mivel három kádas fürdője nem vehető számba”.764 1888-ban végül a csőd alá került
kutat a lepusztult telekkel együtt a bíróság nyilvános árverésen eladta, 765 így került a gyógyforrás

Csizi jód-bróm gyógyviz használati utasítása. 14.
A „Csízi víz” ismeretője használati utasítással. 16-17.
759
A két világháború közötti években a Hygiea gyógyforrás palackozott vízén kívül a fürdőigazgatóság már otthoni
fürdőkúrákhoz használatos ún. „Hygiea” jód-brómos fürdősókat és „Hygiea” fürdő-és mosószappanokat is forgalomba
hozott. In: Csizi jód-bróm gyógyviz használati utasitása. 15.
760
Az 1908. évi brossúrában már 13 korona csomagolással együtt. In: Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jodbrom-quellen-bad Csíz in Oberungarn. 1908: 72.
761
A víz hosszabb ideig állva sem veszített összetételéből, sem hatásából, az egyes rekeszeket pedig gondosan
használati utasítással mellékelve látták el. A téli fagyok beálltával a víz nem volt szállítható, az üres ásványvizes
palackokat pedig bérmentesen tiszta állapotban darabonként 8 fillérért vásárolta vissza a fürdőigazgatóság. In:
Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében 1914/15: 32.
762
Gömöri Ujság. 1910. október 2.
763
Gömör-Kishont. 1884. július 27.
764
Chyzer 1885: 60.
765
Preysz 1894: 26.
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Molnár József, Csider Károly és Flasko György tulajdonába, akiknek sikerült megnyerniük
fürdőigazgatói székbe Molnár sógorát, Glósz Arthur geológus-bányamérnököt.766
A vásárlás idején, 1888. október 25-én a Molnár-Csider-Flaskó érdekhármas Bornemisza
László gömöri alispán által kérvényt terjesztett fel a Földművelési-, Ipar-és Kereskedelmi
Minisztériumba a tulajdonukat képező jód-bróm ásványvízforrás védterületének megállapítására
tárgyában. Ekkor még csak a régi kút, a „Themis” létezett, melyet a m. kir. belügyminiszter az
1880. évi 57083/79. számú rendeletében gyógyforrásnak nyilvánított.767 A Földtani Intézet
igazgatósága ezen kérelemre, valamint a szepes-iglói bányakapitányság által 1890. április 14–16án tartott helyszíni tárgyalás alapján az 1885. évi XXIII t.cz. 16 paragrafusa értelmében a
védterületet engedélyezte.768 A mintegy két évig elhúzódó eljárásra az ásványvízforrás
védterületének megállapítása tárgyában legfőképp a szomszédos kúttulajdonosok esetleges fúrása
ellen volt szükség. Bár a fő hangsúlyt továbbra is a víznek palackokbeli forgalmazására helyezték,
már a következő év tavaszán hozzáfogtak a fürdőtelep kiépítéséhez, az új kutak fúrásához és a
telek parkírozásához.769
Az új fürdő megnyitására 1889 nyarán került sor, az új tulajdonosok pedig bízvást reméltek
abban, hogy ez az igen ritka gyógyfürdő jelentősen megnöveli Gömör megye déli részének
idegenforgalmát. A fürdő ünnepélyes megnyitása alkalmából június 23-án, vasárnap közebédet
rendeztek a fürdő helyiségeiben.770 A mintegy 24 összegyűlt környékbeli vendégnek a talpalávalót
a hanvai cigány húzta. Azok, akik ellátogattak az újonnan megnyílt telepre, három csinos épületet
láthattak - az ebédlőt, a négy fürdőhelyiséggel s négy lakószobával berendezett, svájci stílusban
emelt, tágas erkéllyel ellátott lakóházat. A helyiségeket rendezett park vette körül.771

Nemzetközi Fürdő-Lapok. 1896. június 20.
MNLOL K 184. 39 (8221). A csízi fürdő védterületének megállapítása, 1889. Bornemisza László alispán 1888.
november 21-én keltezett levele a Földmívelési, ipar és kereskedelmi m. k. Minisztériumba.
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Később a Hygiea-forrás felfedezésével újból szükségessé vált a forráskút területének a megvédése, mely érdekében
Molnár József és tulajdonostársai 1890. július 4-én kérelmezték a Földtani Intézetnél az új forrásvizet tartalmazó kút
nyilvános ásványvízforrásnak való elismerését, ill. annak új védterületének megállapítását, ahonnan az ügyet a
belügyminisztériumhoz irányították. In: MNLOL K 184. 16 (24493). A csízi fürdő védterületének megállapítása,
1890.A Földani Intézet igazgatóságának a Földművelésügyi Minisztériumhoz címezett 1890. október 2-án írt levele a
csízi forrás védterületének megállapítása tárgyában.
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Az 1890-es években a két forrás körül virágzó fürdőtelep létesült a község északkeleti
részén, sőt a Hygeia-forrás vizét forgalomba is hozták, a forrás fölé ivó és töltőcsarnokot emeltek.
A vezetőség az ásványvíz-keresekedelmen kívül a Monarchia-szerte reneszánszát élő fürdői
turizmusban látta Csíz felvirágoztatásának jövőjét. A fürdőtelep kiépítése az első évtől kezdve
jelentős anyagi áldozatokat követelt, a 16 000 forint vételáron kívül már 1889-ben 10 000 forintot
fektetett be a társaság, a következő évben 30 000-et, 1891-ben pedig újabb 7000 forintot.772 Ezen
az összegen megnagyobbították a fürdőparkot, 11 fürdőszobával ellátott fürdőházat emeltek, újabb
gyógyvíz kutatására fektettek be, további pavilonokat emeltek a telepen és elsősorban parkíroztak.
Boleman írásai szerint főleg Ludwig tanár biztatására alapították meg a kutak mellett e kis
fürdőintézetet, melyet fiatal gyógyhelyként már az első évben is számosan látogattak. 773 A fürdő
parkjában kezdetben egy igazgatósági épület, egy fürdőház és egy emeletes vendégfogadó állt, a
fürdő közelében azonban – látva a bővülő idegenforgalmat – a részvényesek közül már a megnyitás
utáni években többen hozzáfogtak a magánépítkezésekhez. A 20. század küszöbén 2 márvány-, és
8 horgany-kád, ill. újabb 9 vendégszoba állt a fürdőközönség kényelmére,774 az új vendéglőt az
italmérési joggal együtt pedig Tóth Pál rimaszombati vendéglős vette használatba.775 Chyzer
Kornél 1890-ben tett személyes látogatása alkalmával a fürdőorvos hiányára mutatott rá,
ugyanakkor megjegyezte, hogy a fürdő nagyobb terjeszkedése sem a hely fekvésénél, sem az
ásványvíz mennyiségénél fogva nem tanácsos.776A fürdő birtokosai 1891-ben mégis
megnagyobbították az intézetet, bár a telep még így is kicsinek bizonyult – a vendégek
rendelkezésére 70 szoba állt körülbelül.777 A nevezett évben a fürdőigazgatóság 8 fürdővel és 4
lakószobával felszerelt újabb fürdőház, valamint akár 100 személy befogadására is alkalmas
nagyszabású vendéglő felépítését tűzte ki célul.778 Nem csupán a szűkösség, hanem a rossz
minőségű, esős időben valóságos sártengerré váló utak is hagytak némi kívánnivalót maguk után.
Egy fürdővendég 1891. június 30-án keltezett s a Gömör-Kishont szerkesztőségéhez intézett
levelében Csízt az utak karbantartása tekintetében a megye legelhagyatottabb falujának nevezte.779
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Az útproblémák még a 20. század köszöbén is megoldatlanok maradtak. Elsősorban az állomástól
a fürdőig vezető út mihamarabbi kijavítása s fákkal szegélyezése, másodsorban a tűzrendészeti
szabályok betartása és ellenőrzésének hiánya, harmadjára pedig a közrendi és biztonsági
intézkedések mellőzése vált szükségessé. Utóbbira a szarvasmarháknak a fürdői sétakorzón,
vagyis a járókelő vendégek között való rendszeres áthajtása adott indokot.780 Ezen tények
összességében hozzájárultak ahhoz, hogy Csíz lemaradjon a világfürdői, de még az országos
hírnévről is. Alighanem a fürdő jövőképét vetítette elő a millennium évében egy ismeretlen páciens
Csízről írott egyetlen fennmaradt fürdői levelében: „Mikor egy-egy gyönge arcon szemlélem a
csízi víz jótékony hatását, s mikor ezzel szemben körül nézem Csíz nem éppen szerencsés fekvését,
elborul tekintetem. Miért nem lehet ez világfürdővé?! Szűk a tér, kevés a kényelem, nincs parkja.
Ebben culminál Csíz hátránya. Pedig nem mondhatom, hogy csendes, unalmas hely lenne, eléggé
élénk, mozgalmas. Ha egy idegen ide tévedne azt gondolná, hogy legalább is valami nagy
millenáris ünnepélyre készülnek. Hanem ha világfürdővé nem is, de Gömörmegyének legnagyobb
nevezetessége s a szomszéd megyék urainak nyaraló helye igen könnyen lehetne.” 781 Hát lett is.
Annak ellenére, hogy 1897-re a fürdő már 180 kényelmesen berendezett lakószobával
rendelkezett,782 a növekvő kliensek száma egy idő után kinőtte a már meglévő fürdőkomplexumot,
ami 1900-ban újabb 10 vendégszoba, 1908-ben pedig újabb 10 fürdőszoba építését eredményezte.
Sőt, az 1901. évi fürdőidényben a csízfürdői részvénytársaság részéről felvetődött a Balog vagy a
Rima folyó mentén alkalmas helyen az egészségesek használatára egy nyári fürdőtelep
megépítésének gondolata, ugyanakkor egy egészen új fürdőtelep létesítését is fontolóra vették,
mégpedig a neuralgikus betegek gyógykezelésére.783 Bár egyik terv sem került realizálásra, 1906ban mégis újabb ötlettel rukkoltak elő a részvényesek: egy röntgensugarak előállítására szükséges
berendezés megszerzését, ill. új vízvezeték létesítését tűzték ki célul.784 Ez utóbbi kettőt sikerült
megvalósítani: míg a Röntgen-készülékhez szükséges dinamó-gép 1907 májusára,785 a fürdő új

Glósz fürdőigazgató elsősorban a megyei hatóságok bürokratizmusával magyarázta a fürdőutak rossz
karbantartásának kérdését, ill. a nyári idényre való csendőri kirendeltség hiányát, mint ahogy a főszolgabíró által
jóváhagyott közrend, köztisztaság és közbiztonság tekintetében tett intézkedések jogerőre való emelésének
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781
Rozsnyói Híradó. 1896. július 19.
782
Nemzetközi Fürdő-Lapok. 1897. június 1.
783
Gömör-Kishont. 1901. június 20.
784
Gömör-Kishont. 1906. május 6.
785
Gömör-Kishont. 1907. május 5.
780

140

vízvezetéke786 50 000 korona árán az 1910. évadban került átadásra.787 A fürdőtelep folyamatos
modernizálása és felújítása következtében 1911-ben a miskolci villanytelepről bevezették a
villanyvilágítást,788 az 1913. évi szezonra pedig a telep cseppfolyós gázzal való közvilágításának
kérdése is megoldódott.789
A gyors fellendülés és a fürdő jó híre folytán évenként szaporodó vendégszám
elkerülhetetlenül szükségessé tette az építkezéseket. A fürdőtelepen lévő lakószobáktól eltekintve
annak közvetlen közelében a kor követelményeinek megfelelő kényelemmel felszerelt magánbérházakat emeltek. Az első ilyen jellegű magánépületeket 1892 őszén húzták fel Mesko Ábris,
Lipthay Károlyné, Hevessy László és Nedeczky Rezső.790 Így született meg a Nedeczky-telep
(1902-től már Horváth-nyaralóként feltüntetve) 30 szobával, a Mária-lak 18 szobával, a Herminlak 16 szobával, a Margit-nyaraló 30 szobával, valamint az Ilona-lak, amely kezdetben 8, majd a
világháború éveiben 14 szobával rendelkezett.791Ezen felsorolt szállásokon túl csekélyebb
kényelemmel felszerelt olcsóbb szobákat lehetett kapni a Csiszár-telepen (1908-tól itt volt a
Majoros-lak), a Keller-telepen (1902-ben már Alitisz-lakként van feltüntetve, ahol az 1907. évi
adatok szerint 8 szoba, 1914. évi adatok alapján pedig 14 szoba állt), a Margit-panzióban és a

Csízfürdő vízvezetékének kemény kötésű, kékesszürke bőrkötésbe vont tervezete mai napig megtekinthető a fürdő
kiállítóhelyiségében. Kunz Antal cs. és kir. udvari szállító Miskolcon működő vízvezeték, csatornázási és központi
világítással foglalkozó építési vállalata 1907. január 15-i keltezéssel készítette el rajzokkal is szemléltetett
költségelőirányzatát a fürdőben létesítendő vízvezetékről, amely értelmében összesen 70 000 korona összköltséggel
kalkulált. A létesítendő vízvezeték alapjául a fürdőhöz tartozó és a Rima közelében fekvő parcellán egy 3 méter széles
és 8 méter mély kút kiásása szolgált, amely a megkívánt vízmennyiséget – 10 liter per másodperc – szivattyú
segítségével képes volt elszállítani egy 200 köbméter űrtartalommal bíró szolgálati medencébe. A csízi jód-bróm fürdő
részvénytársaság részére 1908. december 29-én került engedélyezésre a vízvezetéki vízhasználat a M. Kir. Miskolci
Kultúrmérnöki Hivatal előzetes véleményezése alapján a Gömör-Kishont vármegyei alispáni hivatal által, két évvel
később pedig már át is adták a közszolgálatnak. In:
Csíz fürdő vízvezetékének tervezete. Kunz Antal cs. és kir. udvari. 1907. Szállító Miskolc. Megtalálható a mai Csíz
jód-és brómfürdő kiállítóhelyiségében.
MNLOL Z366. Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Okmánytára. 75. csomó, 2166. szám. A csízi fürdő vízvezetékfektetési ügyei 1907-1911. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Ózdi Vas-és Acélgyár vezetőségének 1907.
augusztus 22-én kelt levele a Csízfürdői Részvésztársaság vezérigazgatóságának a Kultúrmérnökség
szakvéleményezése tárgyában.
MNLOL Z366. Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Okmánytára.. 75. csomó, 2166. szám. A csízi fürdő vízvezetékfektetési ügyei 1907-1911. Lukács Géza, vármegyei főjegyző által 1908. december 29-én keltezett véghatározat a csízi
jód-bróm fürdő részvénytársaság vízvezetéki vízhasználatának engedélyezése tárgyában.
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Hanvay-udvarban (1908-tól 30 szobával üzemelt). Ezen bérházak mellé 1908-ra további új
szállókkal bővült a fürdőtelep, mint a Turul 10 szobával, a Milán-nyaraló 30 szobával, a Baranyivilla 6 szobával és az Otthon-gyermeklak 5 szobával.792 A fürdő szecessziós kivitelezésű
gyógyvíz-ismertetője összesen 250 szobával felszerelt 10 kényelmesen berendezett nyaralóról
számolt be, melyben a község magánházait is beleszámítva egyszerre mintegy 1000–1200 személy
elszállásolását biztosították.793 1907-ben a magánvillákban mintegy 260 szoba állt a vendégek
rendelkezésére.794 A Nagy Háború előtti években a Pazár-féle szanatóriumon kívül a
komplexumon belül működött a M. kir. honvédtisztek gyógyháza, az Országos Munkásbiztosító
Pénztár és a Máv. különbetegsegélyező pénztárának szanatóriuma, valamint az Országos
Tanítóárvák Szanatóriuma is.795
Vizsgált időszakunk időtartama alatt Csízfürdő eleinte közbirtokossági tulajdonban, majd
részvénytársaságként működött. A fordulatra az 1892. május 1-én megtartott közgyűlésen került
sor, melyen a közbirtokosságot feloszlatták, s 200 darab 500 forintos részvénnyel, vagyis 100 000
forint alaptőkével részvénytársasággá alakították.796 Ezzel a mozzanattal alapozta meg Csízfürdő
a szerencséjét. Látva a többi gömöri, közbirtokossági, ill. magántulajdonban lévő fürdő tengődését,
vezetői időben rátértek arra az útvonalra, amely a frissen alakult fürdő hírnevének mind szélesebb
körben való megismeréséhez vezetett. A Csízi Jód-, Bróm-forrás Fürdő Részvénytársaság797
hivatalosan csupán folyó év november 26-án került bejegyzésre a királyi törvényszéknél,
vezérigazgatóul Glósz Arthurt, igazgatósági tagokul Molnár Józsefet, Horváth Józsefet és Pazár
Andort, felügyelőségi tagokul pedig Bornemisza Józsefet, Huszthy Bélát és Flaskó Györgyöt
megválasztva.798 A vállalat történetében mérföldkőnek számított, hogy az 1901. évadban –

Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn 1908: 60.
A „Csízi víz” ismeretője használati utasitással. 22.
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Kossuth-féle házat a fürdő komplexumán belül állandó gyermekszanatórium céljából. In: Gömör-Kishont. 1900.
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megalakulása óta először – már készpénz osztalékot799 is fizetethetett a részvényei után, ami
egyértelműen Csíz haladásában és egyre nagyobb népszerűségében keresendő.800 A nagy sikerű
Glósz-Molnár-Horváth-Pazár-féle tetrarchia megtartotta vezető pozícióját egészen Molnár
József801 elnök 1912-ben, majd egy évvel később Glósz Arthur vezérigazgató bekövetkezett
haláláig,802akinek utódját 1914-ben nevezték ki Horváth József személyében.
A fürdő „orvostudorait” illetően messzemenően Pazár Andor nevét kell megjegyeznünk,
aki a fürdő 1889-es megnyitásától kezdve erősítette a vezetőség gárdáját, minden egyes
fürdőidényben csízfürdői saját szanatóriumában lakott és rendelt, télen pedig Tornalján működött.
A fürdő fennállásának röpke tíz éve alatt mintegy 3578 kezelést vezetett, az esetek közül 1562
betegnél görvély és gümőkórt, 1070 páciensnél bujakórt diagnosztizált, a többi beteg pedig csont,
bőr, izületi és egyéb idült bántalomban szenvedett.803 A telep fürdőorvosai közül elsőként az
országban Pazár Andort illette meg azon királyi kegy, mely értelmében az 1918. hadiév tavaszán
a közegészségügy körül szerzett érdemei elismeréséül az „egészségügyi tanácsos” címmel lett
felruházva.804 Mellette további fürdőorvosi minősítésben praktizáló medikusok is megfordultak
Csízen. A fürdőnek egy-egy szezon alatt hivatalosan két állandó orvosa is „gyógyított.” Szabó
Samu megyei főorvos 1890-ben és 1891-ben Rimaszombatból rendszeresen hetenként, de legalább
havonta két alkalommal látogatta meg a fürdőt felügyeletet tartva a betegekkel való bánásmód, a
víztöltés, csomagolás és szállítás felett.805 1904-ig Tausz Béla nevét jegyzik a fürdőismertetők és
kalauzok,806 őt Kallós Jenő, a budapesti Ungár-Rottmann szanatórium fiatal másodorvosa követte

Mivel az 1900. évi nyereség-veszteség egyenlege 30 893 korona 42 fillért számlált, melyből a tiszta jövedelem 15
787 korona 71 fillért tett ki, a közgyűlés határozata alapján ebből 8000 korona a részvényesek szelvényeinek
darabonként 40 koronával való beváltására fordíttatott, melyet a Rimaszombati Takarékpénztár kezelt, a maradék
összeget építkezésekre fordították. Az osztalék többnyire mindig az adott év üzleti forgalmától függött, 1911-ben
például az idény vártnál alacsonyabb vendégszámára és a nagyobb beruházásokra való tekintettel csupán 25 koronát
tett ki. In: Gömöri Ujság. 1912. május 12.
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hivatalos fürdőorvosi minősítésben.807 1907-től Pazár és Kallós neve mellett harmadikként feltűnt
Pazár László,808 akinek vezetése mellett működött ezen időben a gyermekszanatórium, télen
viszont apjához hasonlóan Tornalján folytatott magánorvosi gyakorlatot.809 Az állandó fürdőorvosi
minősítésben tevékenykedő doktorok mellett a nyári idény alatt találkozhatunk ideiglenes,
magánjellegű fürdőorvosi gyakorlatot folytató orvosok praktizálásával is, és ilyen formában
Csízben szezonálisan felbukkantak Szentkirályi József, Sassy János és Dobos József.810
Az igazi nagy áttörést a hírnév felé a 20. század beköszönte hozta meg a gyógyfürdő
számára. A fürdő hazai és regionális viszonylatban elfoglalt jelentőségét tükrözi azon tény is,
miszerint a gömöri fürdőhelyek közül a csízi jód-és brómfürdő az egyedüli, melynek fennmaradt
a szabályrendelete (1912-ből és 1914-ből). Jelentős szerepére utal további, 1 francia nyelven írt
vegyészeti forrásmunka, 6 fürdőkalauz (ebből 2 magyar, 3 magyar-német, 1 francia), illetve 2
vízhasználati útmutató, melyekről a korábbiakban már szó esett.
4.3. Orvosok tanulmányúton
A röpke néhány év alatt elért szép gyógyeredményeivel rohamosan fejlődő fürdő hamar
felhívta a hazai orvosok, a szaktekintélyek és az egész ország figyelmét. Első látogatói között
tarthatjuk számon Korányi Frigyest, a budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem orvosi
karának tanárát, az első belgyógyászati kórház igazgatóját, aki az új fürdő megnyitásának évében,
1889 szeptemberében tette tiszteletét Csízen. A belgyógyászt egykori tanítványa, Pazár Andor
fürdőorvos kalauzolta végig a telepen. A balneológiában is jártas doktor évek óta kísérletezett a
csízi jódvízzel betegein, s helyszíni vizsgálatra érkezve elsősorban az ivóvízzel való bánásmódot,
annak használatát és a fürdő helyzetét vette szemügyre, s a legnagyobb megelégedéssel konstatálta

Kallós az igazgatósági épületben található rendelőjén kívül a fürdőidény alatt a m.kir.honvédtiszti gyógyház és az
Országos munkásbetegsegélyző pénztár orvosa, valamint a Máv. szakorvosa is volt. In: Csízfürdő Gömör-Kishont
vármegyében 1914/15: 18.
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Pazár Andor fia, 1907. április 13-án avatták orvos-tudorrá Kolozsvárott. In: Gömör-Kishont. 1907. április 14.
809
Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében. 1914/15: 18.
810
A miskolci Dobos doktor a budapesti Stefánia gyermekkórház orvosa volt, s az 1896. és az 1897. évad időtartama
alatt rendelt magánorvosként a csízfürdői Mária-lakban, őt a 20. század küszöbén Szentkirályi József budapesti
orvostudor követte. Sassy miskolci kir. törvényszéki orvos neve csupán az 1897. szezonban jelent meg fürdőorvosi
minősítésben, hetente több alkalommal is meglátogatva a fürdő pácienseit. Személye azonos a folyó évben napvilágot
látott Fürdőirodalmi Könyvtár 86. számú „Csíz jód-és brómfürdő” c. fürdőismertető füzetének szerzőjével. In:
Nemzetközi Fürdő-Lapok. 1897. június 1.
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e természeti kincs gyógyerejét, mind pedig az épülő fürdő berendezését.811 Pár hónappal később,
1890 áprilisában egy bécsi és budapesti geológusokból álló társaság – közöttük Szabó József
nagyhírű geológus - kereste fel a csízi jódfürdőt annak talajviszonyainak tanulmányozása
céljából.812 A következő év szeptember 19-éjén Magyarország első balneológusa, Boleman István
tette tiszteletét a fürdőben, melyhez a legszebb reményeket fűzte, továbbá a fürdővállalat és a
magánvállalkozók közötti versengés és súrlódás elkerülése végett javasolta a fürdő
igazgatóságának, hogy csupán a közhasználatra szánt helyiségek építésére szorítkozzék, a
lakóházak építését engedje át a magánvállalkozóknak.813
Az orvosok balneológiai kirándulásaik között első helyen keresték fel Csízt.814 Az
előzőekben beszámoltunk arról, hogy 1890 októberében, egy évvel alapítása után, a jódforrás
igazgatóságának és tulajdonosainak meghívására Csízfürdőben tartotta meg rendes őszi
közgyűlését a Gömörmegyei Orvosok és Gyógyszerészek Egylete,815 majd ismét 1910. május 25én gyűltek össze ugyanitt a vármegye orvosai és gyógyszerészei az immáron országos presztízsnek
örvendő gyógyhelyen, melyen az aktuális közegészségügyi kérdések megvitatása mellett Pazár
Andor fürdőorvos egy páciens felső végtagi csonttuberkulózisának 3 éves csízfürdői kezelés által
végbement javulását ismertette.816
Nem csupán a gömöri orvosoknak, hanem a szomszédos Borsodmegyei Orvos-és
Gyógyszerész Egylet tagjainak is felkeltette érdeklődését a rövid idő alatt szépen fejlődő,
országszerte nagy hírnévnek örvendő gyógyhely. Ezt bizonyítja, hogy 1898. június 18-án Markó
László elnök vezetése mellett Csízfürdőt választották éves közgyűlésük helyszínévé. A mintegy
40 miskolci és környékbeli orvos részvételével lezajlott szakmai tanácskozáson Rimaszombatból

Gömöri Hírlap. 1889. szeptember 18.
Gömör-Kishont. 1890. április 6.
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Gömör-Kishont. 1891. október 1.
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Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1906. évre. 1906: 43.
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Pazár a folyó évben kezelt 184 beteg megyék szerinti eloszlását is ismertette az egybegyűltekkel, amely szerint
Gömör megyei volt 65 (25,3 %), Borsodból 29 (15,8 %), Nógrádból 22 (12 %), Pest-Pilis-Solt-Kun megyéből 15
(8,2 %), Zemplénből 13 (7 %), Hevesből 10 (5,4 %), Abaúj-Tornából 7 (3,8 %), Bács-Bodrogból 5 (2,7 %), Hontból
4 (2,2 %), Hajdú, Szepes, Arad, Csongrád, Bihar, Pozsony, Esztergom, Zólyom megyékből 1–1, idegen pedig 2 (7,6 %)
fordult meg Csízben. In: Rozsnyói Híradó. 1890. október 5.
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A Sáros megyei illetőségű, de Rimaszombatban élő lakos, Józsa Antal férfi divatszabó 18 évesen, 1903 májusában
érkezett először Csízbe a bal könyökizület gümős gyulladásával s 1906 áprilisáig részesült ún. konzervatív kezelésben,
amely a seb műtéti beavatkozás nélküli sebészi ellátásában állt, miután a páciens teljesen kigyógyult. In: A
Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség évkönyve az 1907–1910-ik évekről. 1910: 98.
811
812

145

és vidékéről is több orvos tiszteletét tette.817 A csízi fürdő képviseletében az igazgatóságon kívül
Pazár Andor és Szentkirályi József fürdőorvosok szerepeltek a közgyűlésen, amely a
gyógyteremben vette kezdetét. Pazár három, orvosi szempontból érdekes beteg kórtörténetét adta
elő, a betegeket be is mutatta. A jelen volt orvosoknak alkalmuk nyílt megtekinteni a fürdő
jótékony hatását igazoló pácienseket, majd figyelemmel hallgatták a fürdőorvos statisztikai
adatait, melyek a fürdő látogatottságáról, illetve a gyógykezelt esetek nagy számáról árulkodtak.
Ezután Szentkirályi fürdőorvos kalauzolása mellett a vendégek körutat tettek a fürdőtelepen, s
annak gyógyforrását, fürdő-és lakószobáit, parkjait tüzetesen megtekintették. Akárcsak a gömöri
orvosegylet esetében, a telepen talált rend, tisztaság és modern, kényelmes berendezés méltán
kivívta a borsodi kollégák elismerését is. A fürdőtelep vendéglőjében sorra kerülő díszes közebéd
alatt Kathona József Borsod megyei főorvos egy Gömör vagy Borsod megyében felállítandó ún.
tüdővészesek szanatóriumára tett javaslatot.818
A székesfőváros orvosdoktorait is utazásra késztette Csíz rohamos fejlődése. Hasznos és
Gömör szempontjából értékesek voltak e tanulmányutak, mivel személyes tapasztalataik alapján
ezen orvosok szívesebben ajánlották a csízi fürdőt gyógyulás-üdülés céljából pácienseiknek.
Elsőként 1894 júliusában Puky Ákos, a budapesti Erzsébet-kórház sebészeti osztályának vezetője
látogatta meg a fürdőt. A tudós a gyógyforrások, a fürdőtelep felszerelésének és épületeinek
megtekintését követően egynapos kielégítő ismertető túra után tért vissza Budapestre.819 A főváros
további neves szakembereket is a gömöri fürdőbe csalt. Egyike volt közülük Nékám Lajos
bőrgyógyász, aki 1898 júliusában látogatott el a fürdőbe, ahol kellemesen meglepve saját bevallása
szerint többet talált, mint várt.820 1899-ben Csízfürdő fennállásának 10 éves évfordulóját
ünnepelte, s ez alkalomból Bókai Árpád821 egyetemi tanár Vámossy Zoltánnal közösen pünkösd
másodnapján asszisztensei kíséretében 45 orvosjelöltjét vezette el e gömöri fürdőbe. A népes

Gömör-Kishont. 1898. június 9.
Rozsnyói Híradó. 1898. június 26.
819
Gömör-Kishont. 1894. július 19.
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Gömör-Kishont. 1898. július 7.
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Bókai Árpád az ivógyógymódra használt hazai és külföldi ásványvizekről írt tanulmányában egyértelműen
kifejtette, hogy a felső-ausztriai halli konyhasós-jódos víz, melyben a fő hatóanyag a chlornatrium, erős konkurensét
lelte a gömöri csízi-forrásban, mely az előbbivel majdnem egyenlő mennyiségű jódot tartalmazott, chlornatrium
tartalma azonban a halli forrásétól tetemesebb volt. Dolgozatában az is megjegyzésre került, miszerint néhai id. Bókai
János tanár a csízi vizet már 1870–75 körül szinte kizárólag gyermekek scrophuosisa eseteiben sikeresen használta.
In: Bókai 1895: 17.
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látogatásról részletesen beszámolt a Gömör-Kishont folyó évi május 25. száma „Csíz ünnepe”
címszó alatt, kiemelve azon tényt, hogy Bókai a fürdő egyedülálló gyógyvizét a halli, a kissingeni,
ill. a wiesbadeni fürdő vizével egyenrangúnak titulálta.822 A fürdő sikerére mind ezen tanulmányút,
mind pedig a hasonló fogadtatásban részesülő Hajniss Géza egyetemi tanár folyó év június 12-ről
13-ra tett látogatása pozítiv hatással bírt, amely során a hazai fürdőügy terén buzgólkodó
„Budapesti Orvosi Kör” tagjai – mintegy 50–60 gyakorló orvos – rándultak ki ezen újonnan
felkapott gömöri fürdőbe tudományos, gyakorlati és higiéniai szempontok szerinti helyszíni
tanulmány céljából.823 Az orvosok a legszebb kilátásokkal kecsegtették az alig egy évtized alatt
teremtett Csízfürdőt az országos ranglétrán, ugyanakkor ismételten a telep hiányosságaira is
rámutattak: fürdői szabályrendelet kiadását, a közrend biztosítását, a parasztházak lakásainak éber
ellenőrzését, az utak tisztántartását és a – főleg tehéncsordák által – veszélyeztetett közbiztonság
megszerzéséhez szükséges erélyes intézkedéseket sürgették.824
Nem meglepő tehát, ha a Magyar Szent Korona Országainak Balneológiai Egyesülete
budapesti országos fürdői kongresszusain rendszerint egyedül Csíz képviseltette magát a gömöri
fürdők közül, valamint egyedüli jódos gyógyforrásként egész Magyarország-szerte. A fővárosban
megrendezett balneológiai szakgyűlésen 1895-ben vettek először részt Csízfürdő képviselői, Glósz
Arthur, Molnár József és Pazár Andor,825 majd az ülésnek rendszeres vendégei lettek az
elkövetkezőkben is.826 1900-ban Glósz Arthúr fürdőigazgatót a hazai forrás-és fürdőügy
előmozdítása érdekében létrejött Országos Forrás-és Fürdőügyi Bizottság sorába is
megválasztották, melyen – Csíz felvirágoztatásáért és korszerűsítéséért – felemelte szavát a
Boleman által javasolt közvetlen minisztériumi országos fürdőfelügyelő kinevezése mellett,
beszédében több példán is illusztrálva háziorvosaik által eredetileg Hallba küldött fürdővendégei

Gömör-Kishont. 1899. május 25.
A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXIX. és a Gömörmegyei Orvos-Szövetség I-ső évkönyve. 1899:
65. Rozsnyói Híradó. 1899. június 18.
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Sajó-Vidék. 1899. június 22.
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Gömör. 1895. éprilis 7.
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Az 1909-es évtől kezdve Pazár László is rendszeresen elkísérte a csízi képviseletet. A két Pazár voltak azok, akik
1910 októberében szakmai tanulmányút céljából Berlinbe utaztak Wechselmann titkos tanácsoshoz, hogy a szifilisz
gyógyításában használatos Ehrlich 606 nevű szer hatásait tanulmányozzák egy esetleges csízfürdői alkalmazása
esetére. In: Gömöri Ujság. 1910. október 9.
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esetét.827 Molnár József igazgatósági elnök szintén támogatta az 1908-ban felállítani szándékozó
gazdasági szövetkezet formában működő hazai forrás-és fürdőügyet elősegítő Országos
Fürdőiroda létesítésének tervét,828 a szövetkezethez Csíz azonban – a szövetkezeti iroda
apparátusának anyagias fenntarthatóságára hivatkozva829 - végül mégsem csatlakozott.830 1897ben Sassy János miskolci orvos szólalt fel a csízi jód-és brómforrás hatását és az annak
használatával elért eredményeket prezentálva,831 három évvel később Szentkirályi József a
gyermekkorban alkalmazott balneo-és hidroterápia módszerével ismertette meg a résztvevőket,832
majd 1903-ban Tausz Béla Csíz akkori hivatalos fürdőorvosaként rövid ismertetőben jellemezte a
gömöri gyógyhelyet az országos platformon.833 Hét évvel később Kallós Jenő – aki egyébként a
Balneológiai Értesítő munkatársa is volt - az 1910. április 16–17-én megtartott kerek XX.
Balneológiai Kongresszus keretében a csízi ásványvizeknek az újabb fizikokémiai szempontokból
való megítéléséről értekezett.834
4.4. Ötcsillagos szolgáltatás, ezres vendégsereg
Csíz fürdői minősítésében először Ilosvai 1895. évi fürdőismertetőjében jelent meg a
magyarországi fürdők kínálatában.835 „Fiatal kora” ellenére a

vendégek szórakoztatására

térzene,836billiárd-és olvasóterem, számos sajtótermék, zongoraterem, tekéző-és teniszpálya,
valamint hetenként tombolával kapcsolatos táncmulatságok szolgáltak.837 Korszerűen felszerelt
kávéház, cukrászda, könyvkereskedés és kölcsönkönyvtár is működött a telepen,838továbbá

Glósz a Gömör megyei hatóságokkal szemben tapasztalt huzavonán egyértelműen a posta, a távírda, az utak
karbantartása, a vasútállomás, ill. a közbiztonság nehezen megoldott, vagy megoldatlan kérdését értette. In:
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Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn. 1902: 56.
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borbély, kereskedők, mosónők és iparosok alkalmazásával igyekeztek még inkább a vendégek
kedvébe járni.839 A korabeli források szerint 1906-tól már hullámfürdőről is gondoskodtak.840
Az 1890-es évekig a község gyógyszertára, postája és távírdája a közeli Rimaszécsen
üzemelt,841majd az igazgatóság 1891-ben állandó postahivatal felállítását kérelmezte a vármegyei
hatóságoknál.8421894-ben egyenesen a kormányhoz fordultak s a fürdőévad idejére Csíz végre
saját ún. szezonális-postaállomást kapott, a következő évben pedig már idénytávirdát843is
engedélyezett a fürdő részére a kereskedelmi minisztérium.844 Egy 1903. április 10-i keltezésű, a
Gömörvármegyi Közigazgatási Bizottsághoz intézett levélben a kassai M. Kir. Posta-és
Távírdaigazgatóság a kereskedelmi miniszter engedélyezése folytán a csízi időszaki posta-és
távirda hivatal állandósítását845 rendelte el és ott a szolgálat ellátását télen postamesterre, a
fürdőidény alatt pedig kirendelendő tisztviselőkre bízta.846 A fürdővendégek kényelmére az új
század küszöbén saját gyógyszertár847 működött a községben, 1913-ban pedig már telefon
hozzáférhetőségéről is olvashatunk.848 Gömör fürdői közül egyedül Csíz büszkélkedhetett
szolgáltatásai közt fogászati műteremmel is, amely Dávid Ödön fogorvosnak köszönhetően 1918
nyarától vált elérhetővé a páciensek számára.849

Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn. 1908: 68.
Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1906. évre. 1906: 46.
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szeptember 15. között a postaküldeményeket a rimaszécsi postahivatal küldönce útján naponként kétszer kézbesítsék.
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Mind az országos, mind a regionális sajtótermékek a víz gyógyhatása és az egész
fürdőtelep reklámozása mellett előszeretettel propagálták a fürdő valamelyik – többnyire
magánkézben lévő – bérházát, vagy kiadó üzlethelyiségét. Ezekből a hirdetményekből tudjuk,
hogy a Nedeczky-telepen divatárus üzlet is működött,850 a fürdőnek a Süteő István tulajdonában
álló, „nagy panzióépítési láz” éveiben emelt Margit-nyaralója pedig borbélyüzlettel851 és
postahivatallal is szolgált.852 Herskovics Mór szatócsüzlete a Horváth-nyaralóban „foglalt helyet.”
Ez az ún. „első csízi bazár” díszműáruk, divatcikkek, ajándékok, csemegék, élelmiszerek,
felvágottak és italok széles választékát kínálta, sőt kölcsönkönyvtárat is működtetett
helyiségében.853 Csízfürdő Ilona-lakjában székelt 1912-ben Szoyka Pál rimaszombati kereskedő
kölcsönkönyvtára és idény-üzlete, melyben élelmiszerárun, divatcikkeken és játékokon kívül
emléktárgyakat,

ivópoharakat,

képes

levelezőlapokat,

napi-

és

hetilapokat

árusított,

kölcsönkönyvtára pedig a magyar és a német nyelvű szépirodalom széles skáláján mozgott.854
A rohamléptekkel fejlődő fürdőt a századelőn már országosan elismert gyógyfürdőként
emlegette a sajtó.855 Egy évvel később a Magyar Szalon hasábjain az „előkelő fürdők”
kategóriájában találjuk Csízt.856 Hogy a valóság mit takart, leginkább egy 1905-ből származó
fürdői levél nyomán követhetjük végig, amely Gál Pál gömöri származású budapesti ügyvéd
személyes vallomását tartalmazza: „Annyi minden kedvező körülmény segítené előre! A jódvizen
kívül az egy emberöltő specziális tapasztalatainak gazdagságával rendelkező kedves orvosunk
Pazár Andor tudománya, továbbá az a jó friss, de nem éles levegő, a jó száraz lakások, a kitűnő
ivóvíz, amelynél még a Magas-Tátra is alig ad jobbat és azután az az isteni tej és vaj! A természeti
előnyökön kívül a fürdőigazgatóság is lassan bár, de haladva előmozdítja s kellemesebbé teszi az
ittlétet, s a kellő de nem túlhajtott szórakozásokról is figyelmesen gondoskodik. Az új vendéglői

Gömör-Kishont. 1896. április 2.
Gömöri Ujság. 1911. április 16.
852
Vámossy–Lenkei–Schulhof 188 o.
853
Uo.
854
Szoyka a tulajdonában lévő Ilona-lakban, amely a fürdőtelep központjában, az igazgatósági és fürdőépülettel
szemben, árnyas sétányokkal körülövezett udvarban volt található játékpavilonnal egyetemben, 14 kényelmesen
berendezett szobáit is előszeretettel propagálta kitűnő házi étkezdével fűszerezve. Az Ilona-lakban megszállt vendégek
részére a Szoyka-féle kölcsönkönyvtárat díjtalanul lehetett igénybe venni, más fürdővendégek a kölcsönzött
könyvekért művenként 2 korona betétet fizettek, amely kilépés alkalmával visszaadódott, továbbá olvasási illetéket is
kötelezőek voltak leróni, melynek értéke 1 hónapra szintén 2 koronába került. In: Szoyka Pál áruházának kölcsönkönyvtár jegyzéke 1912: 1–3.
855
Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1908. évre. 1907
856
Magyar Szalon. 1904
850
851
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ebédlő olyan felséges terem, magas, levegővel telt, nyitott oldalán befuttatva kaczér vadszőlővel,
igazán különb, mint a budapesti füstös éttermek. Jól esik látni a szépen fásított utczákat, parkokat,
a csínt és a tisztaságot. Persze javítani való is akad! Például sehogysem illik bele a fürdőpark
keretébe az, hogy a Pazár-kert felőli oldala nincs még gondosan kiképezve, magasabb és nincs
elkerítve, úgyhogy egy félrelépés kell csak, hogy az ember a parkba guruljon. Ezt bizony rendbe
kell hozni és magasabban fekvő részét korláttal vagy szép kerítéssel ellátni. Azután az utczaöntözés
sem kielégítő. Legalább háromszor napjában kellene, hogy pormentesíttessenek az utak. Komoly
kifogásom van még az ellen is, hogy a fürdőkabinok tisztántartása nincs a legnagyobb szigorral
ellenőrizve. Lehetetlen állapotokat szül az, hogy a kabin dívánját por lepi. Kérlelhetetlen
szigorúsággal, külön arra való ember alkalmazásával kell keresztülvinni a tisztaságot a fürdőkben.
E nélkül igazi fürdőről ne álmodozzunk s e téren a felületesség, vagy nemtörődömség több kárt
okozhat a fürdőnek, mint bármi más. Végül figyelemmel kellene lennie a fürdőigazgtóságnak arra
is, hogy a vendéglőssel olyan szerződése legyen, amely kizárja azt, hogy a pinczérek udvariatlanok,
sőt gorombák legyenek, ami előfordult. Mert aki nem halad – elmarad.”857Alighanem
megfogadhatta kliense jótanácsait és hamar orvosolta a problémákat Csízfürdő igazgatósága, ha
1906-ban már a telep igazi nagy világfürdővé válásáról szövögette álmait, 858 közvetlenül a Nagy
Háború kitörése előtt pedig már egy jól felszerelt „de luxe” fürdővel találkozhatott a közönség.859
S hogy mennyibe került mindez? Az 1902., 1906., 1907. és 1914. évi adatok értelmében az
átlagos szobák napi ára 1 korona 60 fillértől 6 koronáig terjedt a csekélyebb kényelemmel felszerelt
lakásoktól a parádés nyaralókig. Az ágyneműhasználatért külön 40–60 fillér került felszámolásra,
a szolgáltatásokért pedig hetenként 2–4 korona. A svájci házban

40–50–70 koronáért,

magánnyaralókban 30–40–50 koronáért lehetett egy hónapra szobát kapni, polgárházaknál pedig
havi 20–60 koronáért. A fürdővendéglőben kapható havi abonnement (bérlet) mellett teljes
ellátásra is lehetőség nyílt (reggeli, ebéd, vacsora) napi 2 koronaért. A lakások többségében a teljes
napi ellátás 2 korona 40 fillértől 4 koronáig terjedt.860 A fürdők árait tekintve célszerű táblázatot

Gömör-Kishont. 1905. augusztus 20.
Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1906. évre. 1906: 42.
859
Vámossy–Lenkei–Schulhof 1913: 42.
860
Hankó 1902: 93.
Hankó–Papp 1907: 236.
Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében 1914/15: 23.
857
858
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alkalmaznunk, amelyben feltüntetjük az egyes fürdőfajták neveit és azok évadok szerinti árait 1
alkalomra:

fürdő fajtája

ára

ára

ára

ára

ára

forintban

koronában

koronában

koronában

koronában

és

és fillérben és fillérben és fillérben és fillérben

krajcárban (1901.

(1907.

(1914.

(1918.

(1899.

évben)

évben)

évben)

évben)

évben)
szénsavfürdő

-

-

4 kor.

4 kor.

9 kor.

márványkádfürdő (jód)

1 frt. 50 kr.

3 kor.

3 kor.

3 kor.

6 kor.

horganykádfürdő (jód)

1 frt. 50 kr.

2 kor.

2 kor.

2 kor. 40 f.

5 kor.

gyermekkád-jódfürdő

50 kr.

1 kor.

1 kor.

1 kor. 50 f.

3 kor.

ülő-láb-kar-jódfürdő

25 kr.

50 fillér

50 fillér

50 fillér

5 kor.

fürdőt követő izzasztás

40 kr.

80 fillér

80 fillér

80 fillér

1 kor.

masszázs

25-50 kr.

50 fillér - 50 fillér – 50 fillér – 1kor.

1kor.

1kor.

villanyozás

40 kr.

80 fillér

80 fillér

2 kor.

-

fürdőruha használata

10 kr.

20 fillér

20 fillér

20 fillér

-

izzasztó pokróc ára

10 forint

22 kor.

28 kor.

28 kor.

1 kor..

lepedőledörzsölés

40 kr.

80 fillér

80 fillér

80 fillér

3 kor.

861

Csíz jód-bróm-fürdő útmutatója. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn. 1900: 38.
Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn. 1902: 54.
Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn. 1908: 64.
Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében. 1914/15: 19.
Csíz Jód-Bróm Forrás Fürdő Részvénytársaság 1915–1918. évi közgyűlséeinek jegyzőkönyvei. Megtalálhatók Csíz
fürdőépületének kiállítóhelyiségében.
861
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Az 1914/15. évadban még további extra szolgáltatásokkal is kiegészült a fürdőkínálat,
amely szerint egy jódvizes hidegvíz-kezelés ledörzsöléssel 2 korona 40 fillérbe került, mindazok
pedig, akik orvosi rendeletre rendszeres ivókúrát is tartottak, ezen kívül 4 korona ún. forrásdíjat
voltak kötelesek fizetni.862 Érdemes kiemelni, hogy az 1918. évi fürdőidényre a háborús
viszonyokhoz alkalmazkodva a részvénytársaság által módosításra került az árjegyzéklista, amely
során jelentős drágítás következett be, ráadásul az amúgy is borsos árakhoz még ezen felül
felszámításra került a fürdőszolga-részesedési pótdíj is, amely szolgáltatásonként 20 fillértől 1
koronáig terjedt.863
Az élelmezést és ellátást illetően a századelőn a telepen három vendéglő működött, melyek
közül valamennyi orvosi felügyelet alatt üzemelt. A vendéglők egyike a fürdőtelephez tartozott.864
Az 1908. évi fürdőkalauz szerint ez volt a „Gyógyház” vendéglő, ahol a kúrának megfelelő konyha
állt a fürdőközönség rendelkezésére, akár teljes heti vagy havi menübérlet mellett.865 E vendégház
erősen multifunkcionális jellegére próbált építeni a reklámokban, kávéházként és cukrászdaként
való működtetése mellett igazi erőssége a cigányzene biztosítása volt, továbbá zeneestélyek és
egyéb rendezvények helyszíneként vált ismertté.866 Vendéglőse 1900-ban Leitgeb János volt.867 A
másik vendéglő szigorúan izraelita kóser konyhával rendelkezett. A harmadik vendéglőről nem
tesz konkrétabb említést egyik fürdőkalauz sem, valószínűleg magántulajdonban állhatott a
fürdőtelepen kívül, de az is lehetséges, hogy ez lehetett az ún. „nyári vendéglő,” amely
társasesemények helyszíneként játszott szerepet. Megerősíti mindezt az 1908-ban megjelent
kiadvány is, amely szerint a fürdő fő vendéglőjén kívül több magánvendéglő is üzemelt a
telepen.868 Ilyen volt például a Süteő István tulajdonába tartozó Margit-nyaralói étterem és
kerthelyiség,869 amelyet az 1910-es években Szekeres Mihály vendéglős üzemeltetett,870 vagy a

Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében 1914/15: 19.
Csíz Jód-Bróm Forrás Fürdő Részvénytársaság 1915–1918. évi közgyűléseinek jegyzőkönyvei. Megtalálhatók Csíz
fürdőépületének kiállítóhelyiségében.
864
Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn. 1902: 52.
865
Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn. 1908: 62.
866
Vámossy - Lenkei - Schulhof 1913: 188.
867
Gömör-Kishont. 1900. április 19.
868
Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn 1908: 64.
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Gömöri Ujság. 1913. május 4.
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Gömöri Ujság. 1911. július 2.
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Szekulics Milán tulajdonát képező Milán-nyaraló vendéglője.871 Az éttermek kínálatát és árait az
1899. évi és 1901. évi adatok alapján az alábbi táblázatba foglaltuk:

étlapkínálat
húsleves
marhahús mártással
sültek
tészta
reggeli kávé edényben
egy csésze fehér kávé
fekete kávé
tea rummal
csokoládé
reggeli kis adag sonka

ára forintban és krajcárban
(1899)
10–12 kr.
30 kr.
50–70 kr.
30 kr.
20 kr.
16 kr.
14 kr.
30 kr.
30 kr.
30 kr.

ára koronában és fillérben
(1901)
20–24 fillér
60 fillér
1–1,40 korona
60 fillér
40 fillér
28 fillér
60 fillér
60 fillér
60 fillér

872

A zenedíj fejenként 2 forintba (4 korona) került, gyógydíjat pedig minden olyan vendég
fizetett, aki öt napnál tovább tartózkodott a fürdőben, mégpedig az alábbi kritériumok szerint:
rendelőorvos által felvett beteg 8 forintot (16 korona), családtag vagy kísérő 2 forintot (4 korona),
cseléd pedig 50 krajcárt (1 korona). A világégés éveiben a gyógyhelyilletékek jelentősen változtak,
már minden vendég, aki a fürdőben három napnál tovább tartózkodott az egész idényre 20 korona
gyógy-és zenedíjat fizetett, az összeg kísérőre vagy családtagra 12 koronára redukálódott, a
cselédek pedig 5 korona összeggel tartoztak hatóságilag.873
Voltak azonban, akik szerencsésebb helyzetüknél fogva jelentős költségcsökkentéssel
úszták meg a csízfürdői kiruccanást. A főidényben, azaz június 15-től augusztus 15-ig semmilyen
kedvezményt nem lehetett igénybe venni. Orvosok és azok családjai gyógydíjat nem fizettek, a
fürdőket ingyen élvezték. Katonatisztek és államhivatalnokok elő-és utóévadban, azaz május 1-

Gömöri Ujság. 1910. május 15.
Csíz jód-bróm-fürdő útmutatója. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn 1900: 36.
Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn 1902: 52.
873
A gyógy-és zenedíjak tekintetében az összegeket az 1899. évi kimutatás szerint forintban és krajcárban közöljük,
zárójelben feltüntetve az összeg későbbi korona-fillér változatát. In: Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében 1914/15:
18.
871
872
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jétől június 15-éig és augusztus 15-től szeptember 30-áig gyógyhelyilleték-és fürdődíj tekintetében
50 %-os kedvezményben részesültek.874 Hasonló bónuszt nyújtott az igazgatóság a szegény
betegeknek, akik szegénységüket hitelesen igazolták.875 A vagyontalanokat a lehetőségnek
megfelelő számban a gyógydíj fizetésétől felmentették és ingyen kezelték.876A fürdőigazgatóság
által nyújtott kedvezményeken felül katonatisztek – úgy a m. kir. honvédség, mint a cs.és kir. közös
hadsereg, valamint a m.kir.csendőrség kötelékébe tartozók – a m.kir. honvédelmi minisztérium
által Csízben alapított ún. „Honvédtiszti gyógyházban”877szabad lakásban és kedvezményes
ellátásban részesültek.878 Rajtuk kívül a kedvezményezettek sorába a vasúti tisztek, valamint a
tanítók is beállhattak, ugyanis a Tanító-szövetség 10 tagját minden év augusztus havában féláras
kedvezményben részesítették,879 az Országos Tanítóárvák Szanatóriumán belül pedig a tanítóárvák
nyertek teljes díjmentes ellátást és kezelést.880 Fürdői kedvezmény járt az Országos Munkás
Betegsegélyező és Balesetbiztosító Pénztár tagjainak is, akik az 1910. évi szezontól 40 fős
keretszámban a pénztár terhére élvezhették a csízi gyógyfürdő jótékony hatását díjmentes lakás,
ellátás és gyógykezelés fejében.881 A sajtóforrások szerint állítólag a hírlapírók és családjaik
részére is szolgált Csíz meglepetéssel: az elő-és utóidényben a gyógy-és fürdődíjból 50 %-os
kedvezményt nyújtott.882

Az 1914/15. évadtól a kedvezmény 30%-ra redukálódott. In: Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében. 1914/15:
26.
875
1909-ben 344 szegény viszonyok közt élő betegnek nyújtottak 50 %-os kedvezményt, 80 fő pedig teljesen ingyenes
gyógykezelésben részesült. In: Magyar Balneológiai Értesítő. 1910. augusztusa.
876
Csíz jód-bróm-fürdő útmutatója. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn. 1900: 40.
877
A magyar honvédség e célra 1907-ben vásárolta meg a három évvel korábban megépült 30 férőhelyes Margitnyaralót, ahol 6 hetes turnusokban váltották egymást a Csízben gyógyulni-nyaralni vágyó katonák. In: Kostelník 2013:
24.
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Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn 1908: 68.
Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében 1914/15: 26.
879
Gömöri Ujság. 1913. május 25.
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A levéltári források között kutatva a Főrendiházi irományok 1896. évi és 1910. évi köteteiben az árvaházi
számadások részletezéseit áttekintve két intézményről bizonyítható, hogy növendékeit betegápolás címen Csízfürdőn
kezeltette: a debreceni árvaház 1895-ben és 1909-ben, valamint a kecskeméti árvaház 1908-ban és 1909-ben.
Kiegészítésképp a sajtó egyetlen alkalommal, 1899 nyarán tudósított ilyen jellegű „látogatókról,” mégpedig a
debreceni országos tanítói árvaház személyében, melynek újabb 15 növendéke érkezett a fürdőtelepre 2 felügyelő
kíséretében. In: Gömör-Kishont. 1899. július 20.
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Nemzetközi Fürdő-Lapok. 1897. július 1.
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Külön

figyelmet

gyógyszanatórium,883

érdemel

a

fürdő

közelében

található

Pazár

Andor-féle

amely a szegény beteg gyermekek befogadására 20 szobával ellátott

nyaralótelepként funkcionált.884 Az 1894-ben alapított intézmény885 széltől védett, 3–4 holdas
parkban elterülő, modern berendezéssel felszerelt, állandó orvosi felügyelet és gondos ápolás
mellett üzemelő szanatóriumként működött. A később Pazár László vezetése mellett működő
gyógyház napi ellátási díja 5 forint (1899. évi adat), később 10 korona (1901. évi és 1907. évi
adat)886 volt, majd az első világháború éveiben 12 koronába került, magába foglalva a lakást, az
ellátást, a gondos orvosi felügyeletet és a csízivíz-kúrának megfelelő napi ötszöri étkezést. 887 A
fürdők használatának díja, a gyógydíj és a gyógyszerek árai az illető pácienst terhelték, a
gyógykezelés díja heti 10–15 korona összegbe került.888 Csíz ilyen minősítésben Palics mellett a
második, gyermekszanatóriummal889 is fölszerelt hazai gyógyfürdők egyike volt.890 Ugyanitt
1905-ben létesítettek diák fürdő-konviktust, amely keretén belül az Országos Középiskolai
Tanáregyesület határozata alapján az ország bármely vidékéről beteg, vagy üdülni vágyó
szegényebb sorsú diákok olcsóbban, tanári felügyelet mellett vehették igénybe a fürdőt. 891 1899ben felröppent annak a híre is, hogy a gyógytelepen a budapesti Stefánia gyermekkórház egy fiók

A kultuszminiszter 1901 áprilisában külön köszönetét fejezte ki Pazár Andornak a több éven át ingyen gyógykezelt
debreceni országos tanítói árvaház görvénykóros növendékeinek önzetlen ellátásáért, ill. az árvák részére Csízben
létesítendő gyermekszanatórium céljaira előző évben vásárolt ingatlan udvarának saját költségén történő
parkírozásáért. In: Balneológiai Értesítő. 1901. június 1.
884
Békéssy Géza szerint gyermekgyógyászati szempontból a tengeri kórházak után főleg a konyhasós és hévvizek
használatára berendezett gyermekkórházak bizonyultak a leghasznosabbnak a gyermekek gyógyítására – Csiz
konyhasós jellege miatt pont megfelelt erre a célra. Ezek az ún. szünidei gyermektelepek főleg a gyöngélkedő, gyenge
városi szegényebb sorsú gyermekek csoportos kitelepítésére szolgáltak az iskolai nyári szünidők tartamára. In: A
„Fürdőirodalmi Könyvtár” értesitője 1895: 5.
885
Rozsnyói Híradó. 1894. június 17.
886
Csíz jód-bróm-fürdő útmutatója. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn 1900: 34.
Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn 1902: 50.
887
Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében 1914/15: 18.
888
A szanatóriumba a gyermekeken kívül egyedülálló fiatal nők is gondozást nyertek, a betegeket kísérő nélkül is
felvették, a fertőző betegeket azonban kizárták. In: Vámossy–Lenkei–Schulhof 1913: 188.
889
Információink az érkezőkről források hiányában sajnos minimálisak, a napi sajtó nyomán egyedül arról van
bizonyosságunk, miszerint 1902 nyarán a szünidei gyermektelep-egyesület révén 20 leányzó és 30 fiúgyermek
nyaralhatott a telepen. In: Gömör-Kishont. 1902. július 3.
890
Gömör-Kishont. 1903. december 17.
891
A szülők részéről befizetett mintegy 84 koronáért a gyermekek szállást, fürdőt, reggelit, ebédet, vacsorát, délelőtti
és délutáni uzsonnát kaptak. A folyó évben Csíz mellett még a szepességi Virágvölgyön létesítettek ugyanilyen hat
hetes időtartamű fürdőkonviktust. In: Losonc és Vidéke. 1905. május 28.
883
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kórházat létesítsen, amelybe szegény beteg gyermekek 6 heti kúrára nyernének elhelyezést, az
eszme azonban még a fogantatás évében elakadt.892
A vendégek szívesen keresték fel ezt az új gömöri gyógyhelyet az ország minden tájáról.
Már az 1889-es nyitószezonban mintegy 24 állandó fürdővendéggel büszkélkedhetett,893bár
kezdetben a víz mennyisége okozott némi gondot a vezetőségnek: „A vizünk oly kevés volt, hogy
naponta 10 fürdőnél többet nem adhattunk és úgy kellett intéznem a dolgot, hogy csupán a
súlyosabb betegek kaptak fürdőt naponként, a többiek pedig 2-3-szor hetenkint.” 894A létszám az
első év utáni nyáron már 166 főre emelkedett, közöttük 50 átutazó vendéggel. 895 Míg a legtöbb
gömöri fürdőhely az egész évadban még a 100 fős állandó vendégszámot sem érte el, Csíz már a
májusi hónapban bőven túllépte ezt a keretszámot. Csízfürdő népszerűségét, gyógyvize kedvező
eredményeinek hatását, fürdőtelepe otthonos hangulatát az ide látogató vendégek gyors ütemben
tűnő szaporodása is bizonyította, hiszen megnyitása óta 1902-ig mintegy 5659 beteg látogatott el
Csízbe.896 A gyógyvíz hírének növekedésével főleg a századelőn indult meg a betegáradat a
fürdőbe, míg az előtte lévő évtizedekben inkább a szórakozás kedvéért rándultak ide az emberek.
Kiváltképp az 1911. évi szezonban kimagaslóan sok súlyos beteget fogadtak Csízfürdőben.897
Egyetlen halálesetről van írásos forrásunk, Csiha Márton hajdúnánási rendőrkapitány 1912
augusztusában szélhűdés következtében történt váratlan elhunytáról.898
A fürdőtelepre érkező klienseket – az illető társadalmi presztízsétől függően – személyesen
a fürdő igazgatója, Glósz Arthur fogadta.899 A fürdővendégek száma évről évre mintegy 30%-kal
növekedett. A Gömör-Kishont című társadalmi regionális közlöny havi rendszerességgel tudósított
a lapban a fürdőigazgatóság által kibocsátott vendégszámokról, a betegek-üdülők kilétéről
azonban nem közölt részletes adatokat.900 Mivel Csíz az országos fürdők rangsorában is előkelő

Gömör-Kishont. 1899. május 25.
Gömöri Hírlap. 1889. július 10.
894
Gömör-Kishont. 1899. május 25.
895
Gömör-Kishont. 1890. július 24.
896
Borovszky 1904: 310.
897
Gömöri Ujság. 1911. július 16.
898
Gömör-Kishont. 1912. augusztus 11.
899
Gömör-Kishont. 1902. augusztus 7.
900
Páciens utólagos köszönetnyilvánításáról egyetlen esetben tudunk a regionális sajtóforrásnak köszönhetően, a
Rozsnyói Híradó 1891. augusztus 23-i számából köszön vissza a legnagyobb megelégedéssel Cserépy István losonci
892
893
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helyet foglalt el, az éves látogatottsági statisztikákban is szerepet kapott. Érdekes, hogy az egyes
kimutatások irodalomtól függően változnak, melynek okaira pontos magyarázattal nem tudunk
szolgálni. Adatferdítésre nagy valószínűséggel az állandó-ideiglenes páciensek számarányának
hibás fejegyzése adhatott okot.
A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet évkönyve az alábbi táblázatba foglalva
vázolta fel Csíz 1889 és 1894 közötti betegforgalmát, külön kiemelve a külföldiek jelenlétét:

év

állandó beteg

járólag kezeltetett beteg

külföldi beteg

1889

58

0

0

1890

151

124

2

1891

190

215

2

1892

276

346

4

1893

302

358

2

1894

337

622

5

901

A fürdővendégek évenkénti gyarapodását tökéletesen demonstrálja az alábbi két –
századvéget és századelőt szemléltető – táblázat, melyben kizárólag az állandó páciensek növekvő
számát viszonyítottuk össze. Ezen kimutatás alapján a fenti táblázattal összevetve egyúttal
megfigyelhető az egyes évek eltérően feljegyzett vendégforgalma is, melynek feltételezett okaira
fentebb már rámutattunk. Sajnos nem áll rendelkezésünkre az összes kimutatás: az 1895–1896,
1906–1908 és az 1910–1918 közötti évekből nem maradtak fenn olyan fürdővendég-statisztikák,
amelyek konkretizálták volna az állandó páciensek számát, még a helyi sajtó hasábjairól sem. 902

polgár, aki elismerő szép szavakkal méltatta a csízi fürdőigazgatóságot a telep szolgáltatásaival együtt, ott időző beteg
leányának felépülését követően. In: Rozsnyói Híradó. 1891. augusztus 23.
901
A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet huszonhatodik évkönyve 1895: 26.
902
A Gömör-Kishont c. regionális lap ugyan hónapról hónapra leközölte hasábjain az aktuális vendéglétszámot, de
sosem a teljeset. Ennél fogva a felsorolt évek utolsó kimutatásai július 20.- augusztus 20. körülről származnak,
melyeknek értéke a folyó hónapig 500–600 főt tett ki.
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év

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1897

1898

vendégek száma

57903

184904

238905

261906

390907

470908

639909

740910

év

1900

1901

1902

1903

1904

1905

vendégek száma

987

1034

1263

1309

1361

1430

911

Összességében elmondható, hogy 1889 és 1904 között 8917 fürdővendéget kezeltek Csízben, ezek
közül 4467 görvély és gümőkóros, 2524 vérbajos, és 499 csont- és izületi betegséggel küzdő
pácienst.912 Önmagáért beszél azon tény is, miszerint az 1901. évi fürdőévadban – 12 évvel
megalakulása után – Csízfürdő a hazai gyógyfürdők sorában a Balaton-menti fürdőktől eltekintve
látogatottság tekintetében az előkelő 7. helyet foglalta el.913 A Magyar Balneológiai Értesítő 1908.
évi statisztikai adatai értelmében összesen 2761 vendég kereste fel a legfiatalabb gömöri
fürdőhelyet, ez 22 fővel jelentett többet a tavalyinál, míg az 1909. évi adatok szerint 2940 páciens,
ami 179 fővel mutatott gyarapodást. A számadatok 1910-re már 3286 főre szaporodtak,914 ezen
időre megalakulása óta összesen mintegy 15 000 szenvedőnek nyújtott gyógyírt a csízi víz.915
Külön dicséretre méltó, hogy az 1910-es években már átlag mintegy 1700 állandó vendéget
számlálhatott. Országos hírnevét dicséri, hogy még a konkurens Lipik jódfürdő környékéről is

Közegészségügyi Kalauz. 1892. június 12.
Uo.
905
Gömör-Kishont. 1891. október 1.
906
A helyi sajtó folyó évben 261 helyett 500 állandó és 300 bejáró fürdővendégről, összesen mintegy 800 főről számolt
be a szezon végén. Az adatok valószínűleg torzak. In: Gömör-Kishont. 1892. szeptember 8.
907
Preysz 1894: 62.
908
Uo.
909
Hohlfeld 1898: 70.
910
Gömör-Kishont. 1899. május 25.
911
Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1906. évre. 1906: 45.
912
Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1906. évre. 1906: 45.
913
Gömör-Kishont. 1902. július 3.
914
Magyar Balneológiai Értesítő. 1909. szeptembere
Magyar Balneológiai Értesítő. 1910 júliusa
Magyar Balneológiai Értesítő. 1911 októbere
915
Magyar Balneológiai Értesítő. 1910. augusztusa
903
904
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látogatták.916 Az alábbi táblázat jól szemlélteti Csíz fürdőforgalmát 1900 és 1909 között, amelynél
az összes vendégeket figyelembe véve 3 %-os az emelkedés, míg az állandó vendégeket nézve
60 %-os növekedés mutatható ki a vizsgált 10 évet illetően:
Csíz

1900

1909

állandó

ideiglenes

összes

állandó

ideiglenes

összes

983

1879

2862

1553

1387

2940

917

A bőséges

vendégszaporulathoz

kétségkívül

hozzátartozott

az

előnyös

vasúti

megközelíthetőség is. A részvénytársaság már a „nagy átalakulás” évében, 1889 tavaszán
megkereste a magyar államvasutak igazgatóságát, hogy a Bánréve-rimaszombati vonalon Csíz
községhez közel eső őrháznál megállóhelyet létesítsen.918 Az engedély a nevezett vonalon
felállítandó 29. számú őrháznál létesített megállóhelyre még folyó év áprilisában megérkezett,919
két hónappal később pedig már állt is a bánréve-füleki vasútvonal mentén a peron.920 Csíz
Bánrévétől nyugat felé rögtön az első megállóhely volt,921 naponta 7 személyvonat közlekedett
arra a fürdővendégek kényelmére.922 Az egyre növekvő idegenforgalom csakhamar kényelmes
váróteremmel ellátott nagyobb szabású állomásépületet kívánt, melyre folyamodó kérvény már
1892 nyarán megszületett, viszonzásként 50 %-os kedvezményt részesítve a vasúti tisztek
számára.923 A sors iróniája, hogy pont Gömör e legnagyobb forgalmú fürdője járt szerencsétlenül
a váróterem hiányának kérdésében, még a 20. század küszöbén is fabódé (!) 924 szolgált az

Gömöri Ujság. 1910. október 2.
Magyar Balneológiai Értesítő. 1910 augusztusa
918
Gömöri Hírlap. 1889. január 17.
919
Gömör-Kishont. 1889. április 18.
920
Gömör-Kishont. 1889. június 27.
921
Chyzer 1891: 3.
922
Hankó 1891: 3.
923
Gömör-Kishont. 1892. július 21.
924
1903. április 29-én keltezett iratában a kereskedelmi minisztérium engedélyezte Csíz megállóhelynek
váróteremmel való kiépítését, melyre a m. kir. államvasutakat egyidejűleg utasította, a megállóhelynek teheráruforgalomra való berendezését azonban a két szomszédos állomás közelsége miatt elvetette. In: ŠABB Fond
Verejnosprávny výbor Gemersko-malohontskej župy 1876-1919. Kúpele 96 (č. krabice 199). List: Gömörvármegye
Közigazgatási Bizottságának címezett levél 1903. április 10-i keltezéssel. 1302/903. számú irat
916
917
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utasoknak erre a célra.925 A századfordulón a nyugati és déli megyékből füleki átszállással
Budapesten keresztül, a keleti és északkeleti megyékből Miskolcon keresztül lehetett eljutni
Csízfürdőre.926 A 20. század elején naponta úgy Budapest, Fülek, mint Miskolc felől három-három,
Bánrévéről és Rimaszombatból egy-egy, tehát összesen 8 vonat érkezett és indult Csízbe, melyek
mindegyikénél a fürdő társaskocsijai várták a megérkező vendégeket. 927 A kocsidíj személyenként
30 krajcárba (60 fillér) került.928 Az új század beköszöntével a fürdői társaskocsik mellett a teleptől
egy kilométernyire fekvő peronnál megjelentek a bérfiákeresek is, ami egyértelműen a
vendégforgalom növekedő számában és az extra igények kiszélesedésében nyilvánult meg. 929
4.5. Nagyvilági fürdőélet à la Csíz
Afürdőélet részeként nem hiányozhatott a szórakozás sem. Más fürdőkhöz hasonlóan a
csízi fürdőtelepen is előszeretettel nyitották és zárták930 a fürdőszezont táncmulatsággal, a
hagyományokhoz híven május elején, illetve szeptember végén. Különösen fergetegesre sikeredett
az egy évvel korábban kapuit megnyitó fürdő, rendhagyó módon 1890. június 28-án, a
Gömörvármegyei Közművelődési Egyesület javára megrendezett szezonnyitó bálja a megyei
fiatalság szervezésében.931 A táncvigalommal összekötött estély, melyen a tulajdonosok 17
helyiséget bocsátottak díjmentesen a mulatozó közönség használatába, különleges töltettel bírt,

Némi vigaszként szolgált a fürdőigazgatóságnak a vármegyei közigazgatás azon szerencsés kezdeményezése, mely
végeredményeként Rimaszombat és Rimaszécs, ill. Csíz között mérsékelt áru menettérti jegyeket bocsátott ki a vasút:
a II-ik osztályon 60 krajcár, a III-ik osztályon pedig 40 krajcárért. Az engedélyre a vasúttársaság nem reagált, mire
Csízfürdő igazgatósága – több évtizedes hasztalan vitáját folytatva a vasúttal – újfent kérelmezte ezúttal az Országos
Balneológiai Egyesület támogatásával karöltve egy második kitérő vágány, ill. egy alkalmas váróteremmel és leszálló
peronnal ellátott, elfogadható új állomásépület létesítését, a világégés következtében azonban ezen kezdeményezés
továbbra is váratott magára. A fürdőigazgatóság a vasút alkalmazottainak „cserébe” 50 %-os kedvezményt részesített
a fürdőidényben, melyet évente mintegy 4–500 vasutas ki is használt. In: Magyar Balneológiai Értesítő. 1913. január
926
Egy 1897. évi menetrend szerint a budapesti Keleti pályaudvarról gyorsvonattal reggel 7 órakor és délután 3 óra
45 perckor lehetett eljutni Csízbe, személyvonattal délelőtt 9 óra 20 perckor, vegyesvonattal pedig éjjel 11 órakor, így
az érkezés délelőtt 11 óra 25 perckor, este 8 óra 35 perckor, délután 4 órakor és reggel 7 óra 24 perckor volt lehetséges.
A fővárosból a fürdőbe tartó mintegy 4–5 órás útra a gyorsvonat II. osztályán 6 forint, a személyvonat II. osztályán
pedig 4 forint 80 krajcárba került a jegy. In: Hankó – Papp 1907: 274.
927
Csíz jód-bróm-fürdő útmutatója. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn. 1900: 46.
928
A későbbiekben további szolgáltatásokat is bevezettek, mint a külön poggyászszekér viteldíját (1 korona), ill. a
lefoglalt bérkocsi díját (2 korona). In: Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében 1914/15: 30.
929
Gömör-Kishont. 1903. július 30.
930
A fürdőidény végén rendszerint megkezdődtek az ún. búcsú-vizitek. Először a betegek tettek búcsúlátogatásokat,
azután a két doktor meg a patika fejezte be az adott idényre szóló működését, végül a vendéglős is bezárta üzletét. In:
Gömör-Kishont. 1906. szeptember 30.
931
Gömör-Kishont. 1890. július 3,
925
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több okot adva az ünneplésre: egyrészt az új épületrészek felszentelése, másrészt a frissen
minősített Hygiea-gyógyforrás elkeresztelése alkalmából.932 Az újonnan épült termekben nagy
számban összegyűlt közönség a környékbeli úri és polgári társadalmat képviselte. A regionális
hetilapban leközölt csonka névsorokból a Bornemisza, Kubinyi, Draskóczy, Fáy, Hámos, Szakall,
Ragályi, Putnoky, Almássy és számos egyéb gömöri nemesi család tagjainak neve köszön vissza
– közöttük három Gömör-Kishont vármegyei főispán is a visszatérő vendégek táborát gyarapította:
Hámos László, Kubinyi Géza és Putnoky Móric.
A fürdőközönség palettája igencsak tarka képet festett már az 1890-es évek elején is, hiszen
Magyarország minden szegletéből, sőt még a két főváros, Bécs és Budapest városaiból is érkeztek
üdülni, gyógyulni vágyók. A polgárság mellett az egyház, a honvédelem, illetve az arisztokrácia
köreiből egyaránt számíthatott látogatókra Csízfürdő: az 1892. évi szezonban

Foullon de

Norbeeck báró Bécsből és Guyon hadnagy Miskolcról,933a rá következő évben Horánszky Nándor
országgyűlési képviselőt, ill. Zoltán honvédlovassági tábornokot köszönthették a telepen,934 1908
nyarán pedig a dunamelléki református egyházkerület püspöke, Baksay Sándor látogatott el
Csízbe.935 A rangban legmagasabb vendéget a rimaszombati származású honvédelmi miniszter,
báró Hazai Samu személyében kereshetjük. „Az alföldi, különösen nagykunsági, debreczeni,
budapesti, szabolcsi, szatmári, továbbá nógrádi és gömöri előkelő, intelligens családoknak oly sok
kiváló, helyes gondolkozásu és finom érzésű tagjával volt alkalmunk és szerencsénk itt
megösmerkedni... Itt üdül és éled fáradságos évi munkájától egy hónapra megszabadulva
Nógádmegye kiváló alispánja, Nagy Mihály, udvari tanácsos, itt nyaral évek hosszú sora óta
Debreczen nyugalomban levő nagynevű rendőrkapitánya, Végh Gyula, az egész fürdő szeretett
Gyula bácsija. Régebben itt időző neje és kis fia látogatására most érkezett közénk néhány napra
Urbanovich Zoltán, a Magyar Bank nagy tehetségű fiatal igazgatója. A napokban utazott el kedves
fiacskájával Lukács György volt vallás-és közoktatásügyi miniszter neje, Perényi Madoly bárónő,
bizonyságot tevén róla, hogy ragályos gyermekbetegségekből visszamaradt utóbajoknál mennyire

Gömör-Kishont. 1890. május 29.
Gömör-Kishont. 1892. augusztus 25.
934
Gömör. 1893. július 16.
935
Gömör-Kishont. 1908. sugusztus 16.
932
933
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üdvös ez a kis Csízfürdő.” – emlékezik vissza 1918 júliusában a fürdőben töltött napjaira egy
ismeretlen utazó.936
A július végén tartandó Anna-bálok a fürdők kiváltságaiként mai napig őrzik
hagyományukat. Csízfürdő volt Ajnácskő megszűnése után az a helyszín, ahol találkozott
egymással Gömör, Borsod és Nógrád megyék értelmisége.937 A regionális sajtó hasábjain
megnyitása óta 1896 júliusából érkezett az első Anna-napi báli tudósítás. A zártkörű
táncvigadalmon, melynek helyszínéül a gyógyház vendéglőjének étterme szolgált, meghívóval
lehetett részt venni – ez alól kivételt csupán a fürdővendégek képeztek. A befolyó jövedelmet
rendszerint közérdekű jótékony célra, legtöbbször az önkéntes csízi tűzoltó-egylet alaptőkéjének
gyarapítására, vagy annak felszerelésére fordították,938 illetve a helybeli újonnan felállítandó
orgona javára gyűjtöttek.939 Korabeli reklámhirdetésekből tudjuk, hogy a bálok este 8–9 órakor
kezdődtek, a kora reggeli órákig tartottak, a belépti díj pedig többnyire 1 forintba, később 1–2
koronába került. A zenét a fürdő, Tarka Lojzi940 vezetésével működő zenekara szolgáltatta a
vendégeknek.941 Az 1909. évadban már külön erre a célra alapították meg a csízfürdői vigalmi
bizottságot, amely a szórakoztató programokért felelt.942 A csízfürdői Anna-bálok jó híre ezen idő
tájt hágott igazán tetőfokára, nagyban köszönhetően Fráter Lóránd látogatásainak és a környékbeli
táncos fiatalság nagyobb számú képviseletének. A válogatott, az előkelő közönség részvétele sem
hozta azonban vissza a hagyományos, 19. század derekára jellemző, régi Anna-bálok fényét. A
századelőn a táncot többnyire idegen fürdővendégek ropták a helyi értelmiség távolmaradásának
köszönhetően.943
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A táncmulatságok mellett a szerencsejátékokból is kivehették részüket a fürdővendégek.
Szórakoztatásukra Löfkovics Lipót rimaszombati divatkereskedő kezdeményezésére, aki nem
mellesleg fióküzletet is üzemeltetett a fürdőtelepen a nyári idény alatt, az 1894. fürdőévadtól
szombatonként tombolával egybekötött estélyeket,944 majd az 1899. évi szezontól csütörtökönként
rendszeres tombolahúzásokat tartottak a fürdővendéglőben az ún. „Első Csízi Bazár”
szervezésében, melyen mintegy 200 darab nyereménytárgy várt egy-egy alkalommal gazdára.945
1908 júniusától kezdve minden hét szombatján tombolával egybekötött hangversennyel
szórakoztatta magát a közönség.946 A szokatlan szórakoztató műfaj kategóriáján belül az 1912. évi
fürdőévadban megjelent a pénteki napokon megrendezett konfetti-korzó és a tűzijáték.947 „A
részvétel nagyságát a confetti csatában mutatja, hogy legutóbb másnap reggel két szekér alig bírta
elszállítani a confetti hulladékot.”948 – konstatálta a Gömöri Hírlap a legnagyobb megelégedéssel.
Színpadi produkciókban sem mutatkozott hiány az újonnan létesült fürdőben, melyre
legalkalmasabb helyszínül a vendéglő nagyterme bizonyult. Csaknem minden hétre jutott
valamilyen szórakoztató ünnepség,949 többségük rendszerint tánccal végződött. Az első műkedvelő
előadásra már 1891 augusztusában sor került, Sió Ferenc előadó-és szavalóművész monológestjének közreműködésében.950 Az 1897. évi szezonban Kiss Pál színtársulata mutatkozott be
Csízben egy hétvégén két előadással, a „Gyimesi vadvirág” és a „Trilby” színrehozatalával szerzett
élvezetes estéket a közönségnek.951 Az 1902. évi fürdőévadban B. Polgár Gyula színtársulata
telepedett le Csízben, sűrűn látogatva előadásaikat a nyaraló közönség által,952 egy évvel később
viszont már Szabadhegyi Aladár társulata szórakoztatta a fürdővendégeket.953 Az 1910-es nyári
idényben Füredi Miksa társulata az Erdész leánya c darabbal érkezett,954 1912 augusztusában
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pedig a velkenyei műkedvelők közreműködésében került színpadra a „Falu rossza,” melynek
jövedelmét egyrészt a velkenyei dalárda, másrészt a csízi református templom javára fordították.955
A székvároshoz való közelsége miatt Csíz – Várgede mellett, vagy inkább annak kárára –
a rimaszombati polgárok közkedvelt nyári mulató-és kirándulóhelyévé vált. Különösen nagy
érdeklődés mutatkozott részükről az akkor már számos versenytrófeát bezsebelő Rimaszombati
Dalárda csízfürdői bemutatkozó fellépése iránt, melyre 1895. július 13-án került sor jótékonysági
hangverseny és műkedvelői előadás keretében. A 26 tagú, Váry János vezette dalárda népdalokkal
és indulókkal tarkított énekei mellett Glósz Aranka, Szalay Jolán és Hegyi József közreműködtek,
zongorajáték, szavalat és felolvasás műfajában. Az este nyolc órai kezdettel meghirdetett
rendezvényre, melyet táncmulatság követett, a belépti díj személyenként egy forintba került.956 A
rimaszombati énekkórus mellett a szomszédos Ózd 60 tagú vasgyári dalárdája és zenekara is
fellépett teljes taglétszámban a csízfürdői porondon az 1904. augusztus 14-én a fürdőközönség
köréből megalakult rendezőbizottság meghívására.957 A reggelig tartó táncvigalommal
egybekötött zenei koncertre a fürdő vendéglőjének nagyterme zsúfolásig megtelt nem csupán a
csízi fürdővendégekkel, hanem a kíváncsi gömöri és borsodi közönséggel is.
Koncertek terén kétségkívül Fráter Lóránd híres nótaszerző, dalénekes és hegedűvirtuóz,
nem mellesleg huszárkapitány csízfürdői fellépéseinek tulajdoníthajuk a legnagyobb jelentőséget.
Elsőként 1902-ben,958 majd később rendszeres intervallumokban adott hangversenyt a gömöri
fürdővendégeknek. 1906-ban négy hétre érkezett Csízbe a nagy hírű mester, ahol folyó év július
21-éjén, egy héttel az Anna napi bál előtt Tarnay Lajos zongoraművésszel együtt a fürdő nyári
éttermében adott koncertet.959 Az évek óta csak tengődő Anna-bál színvonalát látványosan
megemelte a becses személy jelenléte.960 Fráter Lóránd vendégjátéka mellett kis híján báró Vay
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Lénárd hegedűművészt is köszönthették a fürdővendégek Gömörben, azonban annak betegsége
folytán 1897 májusában Csiszár László földbirtokos lépett színpadra.961
A fürdő történetében nem volt ritka, hogy maga a fürdői személyzet kezdeményezte
műestély megrendezését, vagy állt jómaga porondra valamilyen jótékony cél érdekében. Ekként
járult hozzá védnökként 1906. augusztus 12-én Kallós Jenő fürdőorvos a fürdőző fiatalság által
rendezett estélyhez, mellyel a református templom orgonaalapjára gyűjtöttek. Elsősorban Lányi
Ernő miskolci zeneakadémiai igazgató szórakoztatta a közönséget zongorajátékával, majd az ifjú
Pazár László remekelt ügyes cimbalmozásával, az est fénypontjaként pedig Kallós Jenőné ejtette
ámulatba a fürdővendégeket énekelőadásával.962 Hasonlóan cselekedett 1908 nyarán Horváth
József fürdőrészvényes is, aki egyik fő lüktető rugója volt Csíz fürdőéletének. A nevezett évben
Péchy Manó szatmári földbirtokos, fürdővendég személyében tökéletes partnerre akadva
nagyszabású kabaréestélyt rendezett kettejük színre lépése mellett Glósz Aranka, Horváth Iluka és
Olga, Kallós Jenőné, Popovics József és Szentmiklóssy László közreműködésével. A bevételt,
amely 173 koronát tett ki, szintén a helyi református templom orgonaalapjának javára
fordították.963
A csízi ev. református egyház „külsősként” több ízben is – közvetlenül vagy közvetve – a
fürdőt választotta rendezvényei lebonyolításának helyszínéül. A református templom a fürdő
tőszomszédságában állt, s a fürdővendégek is gyakran használták valláskülönbség nélkül.964
1903. augusztus 30-án az új torony és a harang felavatása alkalmából esett először a választás a
fürdő vendéglőjének nagytermére, ahol az orgonaalap javára tombolával egybekötött
táncmulatságra került sor. Az avatási ceremónia délelőtt 10 órakor vette kezdetét, melyet a fürdő
éttermének helyiségeiben díszebéd követett.965 Az oly sokszor emlegetett csízi református
templomorgona felszentelésére végül 1910. augusztus 7-én került sor. Mivel a templom
közvetlenül a fürdő tőszomszédságában feküdt, kitűnő húzásnak tartotta a rendezőség az egyházi
ünnepséget egybevonni a fürdő vendéglétszámát is növelő kulturális programokkal:
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hangversennyel és táncmulatsággal. Az egyházi ceremónia délelőtt 10 órakor ünnepi
istentisztelettel vette kezdetét, a déli 2 órakor, a fürdő nyári éttermében megtartott 100 terítékű
díszlakoma után két órával került sor a népünnepély megtartására a községi iskola udvarán, majd
5 óra tájban tombolajáték kezdődött a gyógyház vendéglőjében. Ugyanitt került szervírozásra este
8 óra magasságában az ünnepi díszvacsora, melyet este 9 órai kezdettel nagyszabású művészi
hangverseny és a fürdő fedett tánchelyiségében hajnalig tartó bál követett. Az este sikerességét
tükrözi, hogy a négyeseket 60 pár táncolta.966
A fürdő a sport szerelmeseinek is kedvezett. Ez a szenvedély leginkább saját teniszpálya
létrehozásában nyilvánult meg, mely nem csupán a fürdő vendégeinek kikapcsolódására szolgált,
hanem teniszversenyek helyszínéül is. Az 1907. évadban díjazással egybekötött versenyt
szervezett Csízfürdő igazgatósága, amely iránt Rimaszombat teniszegyletének tagjai között is
élénk érdeklődés támadt.967 Nagyszabású teniszversenyre az 1912. évi idényben is sort kerítettek,
a négy napon át tartó megmérettetésen a fürdő legjobb játékosai vettek részt. Folyó évben egy
tekeversenyről is tudósított a helyi sajtó, amely az előző sporthoz hasonlóan szintén összehozta a
táncos lábúakat egy-egy rögtönzött mulatság keretében.968
A fürdővendégek mindennapi életét olykor kirándulások tarkították, melyek többféle
jelleget is ölthettek. Az első kiruccanásra máris a megnyitás évében, 1889 nyarán került sor a
csetneki Sebők Zoltán és Iván földbirtokosok rendezése által, amely során Csíz község malmához
intéztek rövid kirándulást, „a hol a hamvai czigányok zenéje mellett kedvesen elmulattak egész
éjféli 1 óráig az oda való és környékbeli előkelő lakosok, valamint a fürdővendégek is.”969A
rohamosan fejlődő Csízfürdőbe való kirándulás lehetősége a rozsnyói katolikus egyházmegye
tanítóságát is érdeklődésre bírta, akik 1892. augusztus 30–31-én tartották meg nagygyűlésüket a
közeli Rimaszécsen, s a kétnapos program keretében résztvevői gyalogsétát szerveztek a
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fürdőhelyre.970 Két évvel később egy hölgykoszorúból álló sajógömöri társaság kereste fel a
környékre tett kirándulásai között a csízfürdői telepet.971 Nemcsak Csízbe, hanem onnan is
szerveztek kirándulásokat a fürdővendégek: 1896 augusztusában Várgedébe,972 1897 nyarán a
dobsinai jégbarlanghoz,973 1898 júliusában pedig az aggteleki barlanghoz. Utóbbi érdekessége
főleg abban rejlett, hogy az utat nem divatos hintókon, hanem eredeti magyar lőcsös szekereken,
szalmaüléseken tették meg.974 A leggyakrabban azonban a közeli megyeszékhelyre,
Rimaszombatba kirándultak el nagyobb társaságok.975 A csízi fürdőismertető kalauzok egy teljes
oldalnyi terjedelemben propagálták a környék nevezetességeit, ahová alkalma nyílhatott a
fürdővendégeknek ellátogatni: a listán a környező városok (Rimaszombat, Miskolc, Rozsnyó,
Dobsina), az Ózd-nádasdi vasacél és lemezgyár, a likéri vaskohótelep, Tompa Mihály síremléke
Hanván, az aggteleki cseppkőbarlang, a gróf Andrássy család birtokába tartozó krasznahorkai vár
(1907-től Mauzóleuma is), a várgedei és rozsnyói vasas fürdők, a vadregényes sztracenai völgyben
levő dobsinai jégbarlang, a herceg Coburg-féle balogi várromok és vadaskert szerepeltek.976
Csíz a fürdőtelepen felépülő honvédtiszti gyógyház révén leginkább tényleges és
nyugalmazott tisztek gyógyulásának és üdülésének a helyszínéül szolgált. A gyógyház létesítése
Hazai Samu honvédelmi miniszter nevéhez fűződik, aki még osztályvezető tábornok korában
méltányolta a csízi víz erejét a beteg tisztek gyógykezelésére, s az ingyenes lakhatás
kedvezményével járult hozzá a fürdőzés költségeinek redukálásához. A fürdőigazgatóság számára
szintén kedvezően hatott az ötlet, mely jelentősen hozzájárult a fürdő hírnevének emeléséhez.
Korábban szintén szó esett báró Hazai Samu honvédelmi miniszter csízfürdői látogatásáról, melyre
1910. június 14-én került sor. Rimaszombat város szülötte Tóth János törzsorvos és Kubinyi
György huszárszázados cs. és kir. kamarás parancsőrtiszt kíséretében érkezett egy gyors
villámlátogatásra Csízfürdőbe.977 Mind e mellett több alkalommal is katonai díszebédnek adott
otthont a fürdő, mint például 1901 szeptemberében. A gömöri hadgyakorlatok végeztével a
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vezérkar, élén Pokorny Vilmos táborszernagy kassai hadtestparancsnokkal s a tisztekkel közös
díszebédre gyűltek össze a fürdő vendéglőjében, ahol víg poharazás közepette a késő délutáni
órákig mulattak.978 Katonaság jelenlétét könyvelhetjük el az 1912. évi Anna-bálon is, amelyen a
környéken gyakorlatozó tüzértisztek979 is részt vettek, a király születésnapjának előestélyén, azaz
augusztus 17-én, pedig nagyszabású tűzijátékkal kedveskedtek a csízi közönségnek.980
A katonaság leginkább az első világháború idején volt jelen a fürdőben, nagyban a
honvédtiszti gyógyháznak köszönhetően. Csíz a világégés idején is üzemelt, alkalmazkodva a
nehézkes háborús keretekhez. A fürdői részvénytársaság közgyűléseinek háborús időkből
fennmaradt jegyzőkönyveiben megtalálható az aktuális viszonyokhoz módosított 1918. évi
fürdőidényre kiállított fürdői árjegyzék, melyben a korábbiakhoz képest jelentős árdrágítást
tapasztalhatunk.981 Évadát megtartva május 1-én nyitotta meg kapuit, a fürdővendégek is szép
számmal érkeztek Gömörbe. 1915 májusában már csaknem 60 fürdővendég időzött a telepen, 1917
júniusában pedig a létszám meghaladta a 400 főt.982Némi visszaesés a szolgáltatások terén
mutatkozott, a három fürdőorvos közül ugyanis Kallós Jenő983 és Pazár László a frontra vonultak,
előbbi igen gyorsan szerb fogságba esett, utóbbi az északi harctéren küzdött, egyedül a fürdő
szolgálatában immár 25 éven álló Pazár Andor rendelt az idényben. 984 A férfikéz hiányára utal az
1917 februárjából fennmaradt hirdetés is, amelyben Csízfürdő igazgatósága a folyó évadra
kereskedelmi ismerettel rendelkező tisztviselőnőt keresett gépírás és könnyebb irodai
munkákhoz.985 A fürdő élelmezésére a háború alatt az alispáni hivatal kellő gonddal ügyelt, így az
ott nyaraló vendégek ellátása – a jegyrendszer dacára – biztosítva volt.986 Az 1918. évi szezonban

Gömör-Kishont. 1901. szeptember 15.
A nevezett év hónapjában Csíz és a környező falvak határában a VI. hadtest tüzérsége több napos éles harclövészetet
tartott, melyet természetesen érdekkel szemlélt a fürdőben időző – főleg női – klientúra, a gyakorlatok tartama alatt
ugyanis Csízben nyert elhelyezést egy egész ütegosztály 3 törzstiszttel, 22 tiszttel és 270 tüzérrel. In: Gömöri Ujság.
1912. július 28.
980
Gömöri Ujság. 1912. augusztus 11.
981
A Csízi Jód-Bróm Forrás Fürdő Részvénytársaság 1915–1918. évi közgyűléseinek jegyzőkönyvei. Megtalálhatók
Csíz fürdőépületének kiállítótermében.
982
Gömör-Kishont. 1917. június 17.
983
Kallós Jenő 1914. december 12-én esett szerb hadifogságba, majd Arangyelováczban kórházi orvosként
alkalmazták a szerbek. Következő év október 23-áján Kruseváczba szállították, ahová folyó év november 7-én délben
vonultak be a németek, s a város elfoglalása után kiszabadították a fogságból. Kallós doktor a nevezett hó 18-áján már
hazatérhetett Budapestre. In: Gömör-Kishont. 1915. november 21.
984
Gömör-Kishont. 1915. május 23.
985
Gömör-Kishont. 1917. február 11.
986
Gömör-Kishont. 1917. április 29.
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már a fürdőtelepen belül is elszaporodott az élelmiszeruzsora, a kisebb porciók kimérése, a
helybeli posta lassúsága és a telepen működő kölcsönkönyvtár bezárása. Mindezek dacára a fürdő
a háború alatt is megtartotta minimum 1000 fős állandó klientúráját.987 A társas események
egyaránt a hadiállapotot tükrözték. Példának okáért Varsó bevételét említhetjük, melyet parádés
kivilágítással és tüzijátékkal ünnepelte meg a fürdőző közönség.988 Csízfürdő igazgatósága
ugyanakkor anyagiakkal is hozzájárult a sebesültek gyógyulásához és a háborús károk
helyretételéhez. 1915 októberében a „Gömör Sárosért!” mozgalomba bekapcsolódva 100 koronát
ajánlott fel a Gömör megye által építendő oroszok által lerombolt sárosi falu újjáépítéséhez,989
1918 nyarán pedig a fürdőben rendezett műkedvelő kabaréból 140 korona összeget adományozott
a rimaszombati Vöröskereszt kórház megsegítésére.990
Az első világháború előtti békeévekben egy korabeli forrásanyag úgy nyilatkozott a
fürdőről, hogy „nehány esztendő multán Csíz a kontinens hírneves gyógyfürdője lesz.”991Ha a
jövendölés ugyan nem is teljes mértékben fedi a valóságot, de lényegében beigazolódott. Bár a
hazai propagandának „köszönhetően” Magyarországon kívül aligha jutott el a híre a kontinens más
országaiba, halli párja látogatottságával és jövedelmével sem vehette fel a versenyt, mégis
Csízfürdő – egyedüli működő gömöri fürdőként (!) – mind a mai napig a legkeresettebb
gyógyhelyek közé tartozik Szlovákiában.

Gömör-Kishont. 1918. július 28.
Gömör-Kishont. 1915. augusztus 22.
989
Gömör-Kishont. 1915. október 10.
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Gömör-Kishont. 1918. augusztus 11.
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Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1906. évre 1906: 46.
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5. Rozsnyó
5.1. A püspöki uradalmi forrás és a Markó-kút
A Bánréve-Dobsina vasútvonal mentén, a püspöki székvárostól mintegy 15 percnyi sétára,
470 méternyire a tenger színe felett, fenyves és lomberdő között elterülve feküdt Rozsnyó992
fürdője, a zord északi és északnyugati szelektől védve. A balneológiai szakirodalomban több
szerzőt is megihletett a vasbányákkal körülövezett természeti környezet szépsége. Egy 1903-ban
megjelenő reklámhirdetés romantikus vonalakban így jellemezte a fürdőt: „Gömörvármegyének
legregényesebb vidékén a Sajó-völgynek legszebb pontján fekvő Rozsnyó várostól észak-keletre, a
Pozsáló hegység aljában huzódó Csucsomi-völgyben fekszik. A fürdő lombos és fenyves erdőségtől
övezve, csobogó csermelyekkel, pompásvizű forrásokkal gazdagítva, ózondús, pormentes
levegővel, kellemes és nagykiterjedésű sétautakkal bír.”993 A légkör enyhe, 17–18 Celzius fokos
nyári középhőmérséklettel bírt, a víz hőfoka pedig 12–14 Celzius fokra volt becsülendő994.
A 16 000 holdas erdővel körülvett fürdő kiváló ózondús, fenyőillatos, vérképző klímájának
köszönhetően erdei és hegyi klimatikus gyógyhelyként egyaránt közkedvelt célpontnak számított
a helyi polgárság körében.995 Az alhavasi klíma egyike volt azon tényezőknek, mely vonzotta a
látogatókat, emelett színtelen, jóízű, kristálytiszta, gyors gyógyhatású vasas gyógyvizei, továbbá
vízgyógyintézete, gőzfürdője és a radioaktív iszap is a gyógyulást keresők legeredményesebb
orvosságai közé tartoztak.996
A rozsnyói forrásokról a 18. század utolsó harmadában jelentek meg az első gömöri
feljegyzések,997míg az országos fürdőösszeírásokban a reformkortól kerültek először említésre.998

992

Rozsnyó (szlovákul Rožňava) kisváros Szlovákiában a Kassai Kerület Rozsnyói járásának székhelye.

Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1903. évre. 1903
Uo.
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Gömör. 1894. május 27.
996
Rozsnyófürdő. Fürdőkalauz 1918: 6.
997
Keszler Antal kéziratban maradt műve, mely a Scrutinium Physico-Medicum Principiorum Virtutum in Aquis
Mineralibus Inclyti Comitatus Gömöriensis címet viseli, 1769. szeptember 13-án látott napvilágot Rozsnyón, s az első
régión belül született, csak Gömör ásványvizeit taglaló forrásmunkának tekinthető. In: ŠABB Fond Gemerská župa.
Inv. č.: 1783, kr.: 136. Keszler Antal megyei physikus ásványos vizeinek összeírása 1769. évből.
998
A későbbiek során csupán elvétve bukkantak fel egy-egy nagyobb volumenű szakirodalomban, a magyar fürdészeti
szaklapok és brossúrák hasábjain szintén ritkaságszámba ment Rozsnyófürdő színre hozatala: leggyakrabban
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A csucsomi völgyben több vasszulfátos forrás is fakadt,999melyek közül egyik fürdésre, a másik
ivásra volt alkalmas, volt azonban olyan is, amely a vasércbányászat folytatása során elapadt.1000
Rozsnyó esetében a hideg szulfátos ásványos vizekre fókuszálunk.1001 Lengyel 1853-ban
kiadott fürdészeti kötete konkrétan három bővízű ásványforrásról számolt be, melyek a
bányafurásoknak köszönhetően törtek felszínre: az egyik ezek közül egy régi bányaöbölben fakadt,
a másodikat fürdőkhöz használták, a fürdőforrás nevet viselve, a harmadik pedig mintegy 300
lépésre feküdt a bányavárostól egy magánlak kertjében.1002Ezek egyike az ottani püspöki
uradalomhoz tartozott, amely a kis püspöki fürdőháznak biztosította a vizet, a másik pedig
magántulajdont képezett. Míg a püspöki fürdő forrása vasgálicos vízként lett kimutatva, addig az
utóbbi forrás égvényes-vasas-savanyúvízként vált ismertté. Tulajdonságaikat tekintve ezen
források kristálytiszták, színtelen, szagtalan, jóízű, gyors gyógyhatású és könnyen emészthető
tulajdonságokkal bírtak, melegítve azonban feloldódott bennük a dús vastartalom, erősen
vörösessé színezték a vizet.1003
A püspöki uradalomhoz tartozó forrást elsőként Pillmann István elemezte a 19. század
küszöbén,1004 aki szerint a vasas víz ivása egyfajta bódult állapotot eredményezett az embernél,
fürdő formájában viszont igen jelentős és sokrétű gyógyhatással bírt.1005 Pár évvel később 1813-

vendégforgalmi statisztikákban, tömör fürdőleírásokban, illetve reklámhirdetések alakjában köszön vissza hozzánk
(pl. a Fodor-, Hohlfeld-, Erdős-féle albumokban), ugyanakkor a vármegyei hivatalos sajtótermékek közül is csupán a
Rozsnyón nyomtatott újságok foglalkoztak tüzetesebben a fürdővel (Sajó-Vidék, Rozsnyói Híradó).
999
A Szőllőmál hegy oldalában fakadó források közül északról haladva előbb a Dolinka nevű édesvizi forrás volt
található, lejjebb a magánkézben lévő Markó-féle forrás fakadt, tőle délre pedig a püspöki fürdő vasas forrása. A fürdő
forrása felett a hegyoldalban az Anna, a fürdő alatti malommal szemben pedig a Margit forrás csörgedezett,
valamennyi erősen vasas vizű volt, hőmérsékletük 6–14 Celzius fok között mozgott. In: MNLOL Z366 81. csomó,
2345. okm.szám, 126. oldal. A Rozsnyói Takarékpénztár és Zálogház Rt. Böckh által készített szakértői javaslata a
fürdő védterületének megállapítása ügyében. Kelt Rozsnyón, 1907. szeptember 24-én.
1000
Hohlfeld 1898: 138.
1001
Boleman 1896: 123.
1002
Lengyel 1853: 310.
Mindezt megerősítették Boleman 1884-es és 1887-es feljegyzései, valamint Chyzer 1885-ös munkája egyaránt arról
számol be, hogy a város határában több vasasvíz-forrás létezett.
1003
Lengyel ugyanakkor azt is megjegyezte, miszerint az erősen tinta ízű víz a szabad levegőnek kitéve nagy
mennyiségű rozsdás csapadékot rak le, míg Wachtel arra mutatott rá, hogy a forrás felszíne nyugodt, télen sárga réteget
képez, a lakmuszpapírt pedig pirosra színezi. In: Lengyel 1853: 310. Wachtel 1859: 214.
1004
Pillmann kéziratban maradt Relatio de Examine Aquarum Mineralium in Comittus Gömör c. összegző munkája
1793. november 24-én készült el, melyben leírja az egyes források természeti környezetét, fizikai és kémiai
összetevőjüket, valamint az egyes források gyógyhatását. In: ŠABB Fond Gemerská župa. Inv. č. 2113, kr.: 256.
Jelentés Gömör megye ásványos vizeiről az 1769. és 1793. évekből.
1005
Kitaibel 1829
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ban, a rozsnyói származású Marikovszky György vizsgálta meg a forrást1006 – Kiss szerint immár
gyógy-és fürdővízként, ami egyértelműen valamilyen kezdetleges fürdőintézet meglétére utal.1007
Vizét semleges folyások, vérfolyások, bőrizzadás és magfolyások ellen javasolta fürdőalakban
alkalmazva.1008 A vasgálicos forrásvíz újabb vegybontását Kiss Antal végezte el 1852-ben.1009
Ezen elemzés értelmében a püspöki forrás vize ásványos alkotórészekben ugyan szegény, viszont
vassókban gazdagnak bizonyult,1010alkalmazását pedig mind ital, mind fürdő alakjában egyaránt
megfelelőnek találta.1011
A későbbiek során a püspöki vasas víz három forrását - az Antal-, Amália - és Bánya
forrásokat – Mátray Gábor, a budapesti vegyi laboratórium orvosa analizálta 1895-ben, aki egy
literben meglepően magas ferri-szulfátot állapított meg mindhárom ásványvízben, főleg a Bánya
forrás 8,2745 gramm ferro-szulfát értéket mutatott.1012 E források vastartalmú vizét s annak hatását
a közeli és távoli földművesek már régóta ismerték. Vasárnap reggelenként egyik falusi kocsit a
másik után látták a fürdő felé vezető úton felfelé haladni, megrakva férfiakkal és asszonyokkal,
akik egész nap itt tartózkodtak a szabad levegőn, s csak miután kiélvezték a vasas vízfürdő erősítő
hatását, késő este távoztak felfrissülve otthonukba.1013 A vasas forrást mozgásszervek
megbetegedése, légúti panaszok, idült gyulladások és vérszegénység ellen használták az ide
látogató páciensek, de a gyógyvíz idült bélhurut, vérhiány, idegbántalmak és női ivarszervek

A víz hőmérsékletét 12,5 Celsius fokban állapította meg, aránysúlyát 1,004 értékben, míg vastartalmát tekintve
0,444 szemer szénsavas vasélecset, valamint 8,000 szemer kénsavas vasélecset mutatott ki. In: Marikovszky 1814: 9–
78.
1007
Rozsnyói Híradó. 1875. október 21.
1008
Lengyel 1853: 310.
1009
Egy polgári font vízben legnagyobb mennyiségben kénsavas szikéleg (1,42 szemer.), ill. jelentős mennyiségű
ketted szénsavas keseréleg (0,64 szemer.) és kénsavas vasélecs (0,43 szemer.) volt található. In: Kiss 1867: 191.
1010
Polónyi 1891: 40.
1011
1875-ben heves vita támadt a rozsnyói orvos és a hazai balneológia terén úttörő szerepet játszó Bernáth József
hidrológus között, a konfliktus tárgya pedig a rozsnyói püspöki forrás vastartalma volt. A Gömör megye
ásványvizeinek vizsgálatát megkezdő Bernáth már azon megállapításával kiváltotta a hazai szakma nemtetszsését,
miszerint érdektelenséget, közönyt és csekély ismeretséget talált a gömörek körében saját forrásvizeik iránt,
legfőképpen pedig azon kijelentésével botránkoztatta meg a közvéleményt, miszerint a rozsnyói püspök-fürdői
kútaknának alsó részében igen, míg a vasas ásványvíz felső vizében, valamint a fürdésre használt katlanvízben a
vasnak nyomát sem találni. Kiss azonnal a rozsnyói vasas forrás védelmére kelt alaptalannak tartva a vádakat,
hivatkozva mind saját 1852. évi, mint pedig Pósch József gyógyszerész és vegyész megállapítására, mely szerint
rhodankaliummal és ferrocyankaliummal mind a katlan vizében, amely meleg fürdővizül, mind a kúti ásványvíz felső
részében, mely hideg fürdővízül és ivásra alkalmas, a vasnak jelenléte bizonyítva van. A nyilvános szóváltás a
Rozsnyói Híradó folyó évi hasábjain több számon keresztül is folytatódott, mindenféle kompromisszumos megoldás
nélkül. In: Rozsnyói Híradó. 1875. október 21. – november 7.
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Boleman 1896: 126.
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Polónyi 1891: 3.
1006

173

betegségeinél (méh- és hüvelyhurutoknál), továbbá gyenge fizikumú gyermekek gyógyulásánál
ugyanúgy hasznossá vált. Számos eset előfordult megbénult betegek 3–4 heti itt időzést követően
csodamódra való meggyógyulásáról.1014 A vizet belső fogyasztásra mindig csak kis adagokban
alkalmazták, a gyógyforrások közül az Antal-kút, a Bánya-forrás, az Amália-forrás és a Szépleányforrás vize bizonyultak ezen célra a legalkalmasabbnak.1015
A város felső részén, a püspöki fürdő felett levő völgyben fakadó s szintén vasas forrással
bíró ún. „Szegheő-fürdőt” 1880 júniusában Markó Albert fővárosi nagykereskedő vásárolta
meg.1016 A 14 hőfokos kút vizét az újdonsült forrástulajdonos kérésére 1883-ban Kalecsinszky
Sándor, a földtani társulat kémikusa elemezte, mely alapján az égvényes vasas savanyúvizek
csoportjába sorolta.1017 Egyértelmű sikerként könyvelhető el, hogy ezen vasas forrásvíz az 1885.
évi országos gazdasági kiállításon Budapesten mind az általános ásványvizi, mind pedig a Mattoni
és Wille magánpavilonjában kiállításra került.1018 Ezen magántulajdonban lévő forrás köré, amely
Markó-kútja név alatt vált ismertté a környéken, Markó Albert kúttulajdonos építtetett egy kis
fürdőházat és két, saját célra használatos nyaralót, amely a budapesti nagykereskedő és családja
számára amolyan nyári rezidenciaként funkcionált.1019 Már Kiss Antal is említést tett a völgyben
csörgedező vasasforrás köré épült „egypár magáncélú fürdő-és lakszobáról.”1020
5.2. A bányaváros gyógy-és nyaralótelepe
Ha Rozsnyófürdőről beszélünk, egyértelműen a püspöki fürdőre kell gondolnunk,
amelynek első írásos említése 1840-re tehető. Feltételezhetően már korábban is létezett egy
kezdetleges fürdő a környéken, amint arról a Marikovszky-féle vizsgálat során hivatkoztunk. A
nevezett 1840. évből azonban fennmaradt egy haszonbérleti szerződés a püspöki uradalom és
Rozsnyó város tanácsa között, melynek tárgyát többek közt a püspöki fürdő bérbevétele

Rozsnyói Híradó. 1902. május 4.
Rozsnyófürdő. Fürdőkalauz 1918: 6.
1016
Rozsnyói Híradó. 1880. június 18.
1017
Egy liter forrásvíz alapján 0,26937 gramm félig kötött szénsavat, illetve 1,00923 fajsúlyt mutatott ki. A víz vegyi
összetétele leginkább szénsavas nátrium (0,08602 gr), szénsavas mész (0,07199 gr), szénsavas magnézium (0,08757
gr), szénsavas vasoxydul (0,04206 gr), valamint kovasav (0,02059 gr) jelenlétét bizonyította. In: Boleman 1887: 297.
1018
Bernáth 1885: 14.
1019
Boleman 1884: 180.
1020
Kiss 1867: 191.
1014
1015
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képezte.1021 A szakirodalom ezzel ellentétben a vasas fürdő történetének kezdetét az 1850-es évek
tájára eredezteti.1022 Wachtel 1859-ben megjelent művében, melyben elsősorban Marikovszky és
Kiss vizsgálatait helyezte előtérbe, úgy nyilatkozott a 8-szobás (16–20 forint/nap) és 12 káddal
felszerelt fürdőházról, melyet öt évvel korábban építtetett a rozsnyói püspökség. A földszinti
szobákat nedvesnek, sötétnek, piszkosnak, ráadásul hiányosan felszereltnek vázolta fel.1023
Ugyanerre a megállapításra jutott a Vasárnapi Ujság ismeretlen szerzője az 1860-as évek
elején: ”Állandó vendége nem igen van, talán éppen azért, mert az itt tartózkodásra érdemes
lakásokban nagy hiányt szenved s a fönnálló épületek csakis a legelkerülhetetlenebb szükségnek
felelnek meg.”1024 Kiss Antal a vasgálicos forrás közelében 1866-ban 9 fürdővel és 11 lakszobával
ellátott fürdőtelepet „vidéki hírnevű” fürdőintézetként könyvelte el.1025 1872-ben mintegy 65
állandó vendége volt.1026 „Öt épület vonja itt magára figyelmünket: a korcsma, az állás, a fürdőház,
a deszkákból hevenyészett tánczterem és a kuglizó. Olyan ez az igénytelen hajlék – korcsma – mint
egy falusi csárda, és benn a pitvarban léczkalitkába rekesztve keleti komolysággal ül a csárdás,
t.i. Baraxa úr, ki tejhatalommal regnál az ételek, italok és fürdőjegyek felett. A fürdőszobák sötétek
és penészszagúak, minélfogva a fürdés a mocskos és szűk kádakban oly sajátszerű nemét nyújtja
az élvezetnek, melytől az ember iparkodik mielőbb szabadulni. A sétány vagy kert, mely a fürdőház
mögött elterül, be van ültetve mélabús égerfákkal. Egyéb azonban nincs is benne. A kéz, mely az
egész fürdőt fenntartja – holt kéz.”1027 A névtelen szerző tollából származó karcolat jól tükrözi a
fürdő és környékének korabeli szerencsétlen állapotát, melyet még tetőzött a telepen rendszeresen
átvonuló tehén- és sertéscsorda napi átvonulása, istállószaggal telítve meg a levegőt.
A mind ez ideig tisztán helyi érdekkel bíró fürdőben az 1880-as években indulhatott be
fokozatosan a fürdőzés, ugyanis az első sajtóban megjelenő reklámhirdetés 1884. április 25-ről
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származik ifj. Mojses József vendéglős-bérlős tollából.1028 Ez idő tájt 16 káddal felszerelt fürdőház
és 8 szobával ellátott fogadóház várta a vendégeket – változatlanul elhanyagolt állapotban.1029
Rövid ideig úgy tűnt, két helyi orvos bérbevételével a felvirágoztatás útjára terelik a
szánalmas sorsban tengődő fürdőtelepet.1030 Némi haladásnak bizonyult a vendéglátás terén
pozitív visszahangokat kiváltó bérlőcsere, melyet 1886-ban a Betlérbe távozó Mojses helyett
Tomalek András vett át,1031 a következő évadban pedig Wanszák János kezébe került a regalejog.1032 A várt gondviselés a püspöki fürdő felvirágoztatása érdekében már az 1888. évi szezonban
megérkezett. A pozitív változásokhoz nagyban hozzájárult a fürdő gondozásának kérdése, amely
folyó év februárjában Markó József bérlő kezébe került.1033 A tervek között a fürdőépületek
átalakítása, a felső terasz megnagyobbítása, kuglizó létesítése, szökőkút felállítása, az ivóvíz kútja
fölé svájci stílusú gloriett emelése, a közeli tó megnagyobbítása, a telep parkírozása, az utak
kijavítása, gyalogos sétautak megépítése a Dolinka-forrásig, illetve a marha-és sertéscsordák
számára való új erdei út kiépítése szerepelt, melynek munkálatai már tavasszal kezdetüket
vették.1034 Schopper György rozsnyói megyés püspök is belátta egy új fürdőház és egy új
lakóépület felhúzásának égető szükségét a gyógytelep hírnevének növelése érdekében.1035 Még
folyó év tavaszán megbízta Répánszky kassai műépítészt a tervezet kidolgozásával.1036 A nagy
átépítés évében a szezont rendhagyó módon csak július 15-vel nyitották meg, ekkor adták át a
közhasználatnak az újonnan létesített fürdőépületet,1037 ugyanakkor a hivatalos ceremónia előtt
már
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vendégek tucatja árasztotta el a telepet, a főszezonban teltházzal bírt, közkívánatra pedig a kettős
fürdőmedencék használati díját is leszállították.1039 A megye alispánja az elkövetkező évadra
Kubinyi Géza rozsnyói járásbeli főszolgabírót (később országgyűlési képviselőt és főispánt),
valamint Maurer Arthur főorvost nevezte ki fürdőbiztosi, ill. fürdőorvosi tisztségbe.1040
Az ígéretes haladás ellenére 1889 tavaszán a gyógyfürdő eladásának híre merült fel, vevő
félként a Rozsnyói Takarékpénztárat megcélozva. A sajtó elsősorban Ótátrafüred és Alsótátrafüred
példájából kiindulva gondolkodott, mely alapján az előbbi a Lőcsei Népbank, utóbbi a Késmárki
Takarékpénztár tulajdonaként jelentős beruházásokat felmutatva 6–7 esztendő leforgása alatt
modern és országszerte keresett fürdőkké serkentek.1041 Csízfürdőhöz hasonlóan, a rozsnyóiak is
részvénytársaság átvételében látták a fürdő jövőjének megalapozását, amely azonban – a Rima
völgyi fürdőteleppel ellentétben – lehetőségeinek kiaknázását kevésbé terjesztette ki a város
határain túlra. A rozsnyói püspöki uradalom végül elnyerte a miniszteri beegyezést ahhoz, hogy az
úgynevezett regale-épületeket, melyek közt a vasas gyógyfürdő-ház s a hozzá tartozó összes
melléképület nyilvános árverés útján eladják.1042 A fürdő-ügy azonban a tulajdonos megyés püspök
leköszönése folytán ismét zátonyra futott.1043 A folyamatot a folyó év szeptemberétől fennáló
regále-váltság1044 is megakasztotta. Mialatt a felső püspöki fürdőre a megtartott árverésen vevő
nem jelentkezett, a beadott ajánlatot pedig a püspökség nem fogadta el, 1889 őszén egy konkurens
fürdő kiépítésének árnyéka kísértett a szomszédságban.1045
A vasas fürdő történetében óriási mérföldkőnek számított az 1890. év – Schopper György
rozsnyói püspök augusztus 1-jével végre eladta a fürdőt Markó József eddigi bérlő, Markó Albert
budapesti kereskedő, valamint Flütsch Gyula és Kálmán rozsnyói polgárokból álló társaságnak,1046
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az adásvétel feltételeibe pedig még folyó év őszén a minisztérium is beleegyezett. 1047 Az új
tulajdonosokkal új vendéglői bérlős is érkezett a fürdőbe Pfeiler József személyében.1048 Folyó év
őszén és az elkövetkező év tavaszán a fürdő jelentős átalakításon esett át: az új tulajdonosok
Majunke és Mitterdorfer műépítészek, továbbá Szilvássy Nándor építőmester tervei alapján
elbontatták a régi fürdő épületeit, a régi pavilont, a kuglizót és a kocsmát, a legújabb lakóépületet
átalakították 24 szobásra, földszinten egy nagyteremmel és a vendéglősnek alkalmas lakással,
megkezdték a fürdő parkírozását, a fürdőn keresztül vezető utat pedig a porcelángyár zúzómalma
felett vezettették el. 1049 Az 1891-ben új külsővel megnyílott fürdőbe a fürdőigazgatóság még egy
budapesti masszőrt is szerződtetett,1050 ráadásul szeptember 15-től minden vasárnap és hétfőn
biztosította a meleg vasas fürdő használatát egész télen át.1051
1892. január 12-án a Markó Albert és a Flütsch testvérek vezette formációhoz Feymann
Gusztáv is csatlakozott, s rozsnyói székhellyel megalapították a „Rozsnyói fürdő és nyaralótelep
részvénytársaság” nevű vállalatot azon célból, hogy új befektetésekkel, további építkezésekkel és
berendezésekkel fejlesszék a telepet egy korszerű klimatikus gyógyfürdő és üdülőhellyé. A
részvénytársaság 120 000 forint alaptőkével indult, mely 600 darab egyenként 200 forintról és
bemutatóra szóló részvényre oszlott, ennek nyilvános jegyzését még a folyó évben megkezdték.1052
A századfordulón eszközölt radikális változások folytán a fürdőkomplexum ígéretes
fejlődésnek indult. A fürdő püspöki uradalom alóli megváltása a haladás útjára terelte a telepet. A
munkálatokat személyesen a betléri kastélyból érkező gróf Andrássy Gézáné Kaunitz Eleonóra is
megtekintette, aki a legnagyobb megelégedéssel konstatálta modern felszereltségét.1053 A
forgalomnak végül az 1892. évadban adták át a 37 szobás fürdőtelepet,1054még az országos

Gömör-Kishont. 1890. november 6.
Rozsnyói Híradó. 1891. május 24.
1049
Rozsnyói Híradó. 1890. november 2.
Rozsnyói Híradó. 1891. április 19.
1050
Rozsnyói Híradó. 1891. július 12.
1051
A fürdőterasz és a gőzfürdő, illetve a márványkádak lecserélése, valamint egy új kuglizó megépítése azonban még
a jövőbeli tervek között szerepeltek. In: Rozsnyói Híradó. 1891. szeptember 13.
1052
A társaság jövőbeli tervei között szerepelt egy új, 37 szobás főépület felemelése, új – táncteremnek is megfelelő gyógyterem (Kursalon) és étterem létesítése, kávéház és játszóterem kialakítása, gőzgéppel felszerelt kényelmes
fürdőépület biztosítása, hidegvízgyógyintézet alapítása, két új – 30 lakószobás – villaépület felhúzása, megfelelő
irodai helyiségek megépítése, pihenő helyek planírozása, nem utolsó sorban pedig a források szakszerű kezelése. In:
Rozsnyói Híradó. 1892. január 24.
1053
Rozsnyói Híradó. 1891. június 14.
1054
Gömör-Kishont. 1892. szeptember 8.
1047
1048

178

érdekeltségű balneológiai szaklapok – mint az Orient et Occident vagy a Fürdő és Turista Ujság
– hasábjaira is felkerült annak megnyitása.1055 Ugyanakkor a fürdő fellendülése sokat köszönhet a
telep szomszédságában sorra felépülő nyári magánvilláknak, melyek zömében a rozsnyói
vagyonos polgárok jóvoltából épültek ki, felvirágoztatva ezzel magát a gyógytelepet is.1056 A
fürdőről írt propagandaszerű tárcákban előszeretettel helyezték a hangsúlyt pont ezen nyári lakok
építésének lehetőségére.1057
A „Fürdőirodalmi Könyvtár” értesítője alapján 1893-ban már mintegy 50 vendég
látogatott el a fürdőbe, 33 állandó belföldi páciens – 3 férfi, 26 nő, 4 gyermek1058 – és 17 ideiglenes
vendég. A következő évben a kliensek száma megduplázódott, a fürdőt már 110 vendég látogatta
meg: 87 állandó, 32 ideiglenes és 2 külföldi beteg.1059 Bár túlnyomó kontingensét a boldog
békeidőkben Gömör adta, ugyanakkor a szomszédos Borsod, Nógrád, Heves, Abaúj-Torna,
Zólyom, de a távolabbi – főleg alvidéki – magyarországi vármegyék, sőt szép számmal Budapest
székesfőváros, a Monarchián belül Bécs, Zágráb, de a távoli Berlin, New York világvárosok, vagy
Szilézia, Bulgária, Anglia és Svájc is képviseltették magukat a látogatók között.1060 A fürdő
kurlistái, bár léteztek, sajnos nem maradtak fenn az utókornak. Sovány vigaszt nyújtanak a
regionális sajtóban rendszertelenül és hiányosan megjelenő vendéglisták,1061 amelyek alapján a
vendégek társadalmi összetételére következtethetünk: arisztokraták, polgári foglalkozást űző
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értelmiségiek, művészek – közöttük gróf Vay Sándor író1062 vagy Róna József szobrász1063 kereskedő-iparosok, gyárigazgatók, vidéki földbirtokosok, (fő)városi-, banki-,

miniszteri

tisztviselők – mint Emich Gusztáv miniszteri titkár1064 vagy Keleti Károly miniszteri tanácsos
özvegye1065 -, egyházi méltóságok – többek közt Meszlényi Gyula szatmári megyéspüspök 1066-,
honvédtisztek és főhadnagyok egyaránt megfordultak Rozsnyófürdőn. Arra is akadt példa, hogy a
Rozsnyón korábban vendégszereplő színművészek – tán a gyönyörű tájban inspirálódva – az
egykori püspöki fürdőt választották nyaralásuk színhelyévé, mint 1911 júliusában Komlóssy
Emma, Papír Sándor és neje, valamint Győző Lajos Budapestről.1067 A hagyomány szerint még a
pszicholanalízis atyja, Sigmund Freud1068 és a neves író, Móricz Zsigmond1069 is gyógykezeltették
magukat Rozsnyón.
1894-re a fürdő villaszerű, kényelmesen berendezett új nagyszállója már 45 szobával
fogadta látogatóit, melyhez tágas étterem és elegáns táncterem is párosult – vele szemben a
városiasan berendezett, márványkádakkal felszerelt vasas fürdő állt. A fürdővendégek gyomráról
Proschinger rozsnyói szállodás, a pénztárca-barát árakról pedig a tulajdonos Flütsch család
gondoskodott.1070 1895 májusára elkészült az ígért gőzgép felszerelése is.10711896 májusától Gaál
Pali vendéglős kínálta egri vörös és siller borait,1072 az elkövetkező szezonban pedig Fülöp Károly
kolozsvári vendéglőst illete meg a bérleti jog, aki igazi erdélyi gasztronómiai ínyencségeivel a
fővárosiak bizalmát is elnyerte.1073A fürdő évadról évadra népszerű célponttá vált a püspöki
székváros polgárainak körében, ennek ellenére a vármegyei közlöny hasábjain mégis a „pangó
fürdők” között jelent meg Rozsnyó.1074 Sajnos a fürdőtelepet még a renoválás után is csak a
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legnagyobb jóakarattal lehetett valódi fürdőnek nevezni, kényelmi szempontból számos
kívánnivalót hagyott maga után. A püspökség keveset fektetett bele a telep korszerűsítésébe, sőt
inkább nyereségre tett szert a bevételekből, majd magánkézbe kerülve több ezres befektetések árán
– de hiányzó reklámhadjárat és kellő mennyiségű tőke híján1075 - sem térült meg a haszon, így
rendre kudarcba fulladt Rozsnyófürdő felvirágoztatásának ügye. Hiányosságaira egy 1893. július
23-án keltezett fürdői levél is rávilágított, amely szerint a régi rozsnyói fürdő igénytelen, a kortól
elmaradt berendezése dacára, jobban megfelelt rendeltetésének, mint jelen díszes átépítése után:
„Régebben a fürdő vize is jobb volt, nem szaporították a telep mellett levő grófi bánya vizével,
olcsó volt a fürdés, gazdag és szegény igénybe vehette gyógyforrását, a vendéglőjében – ha kisebb
választékban is – gyorsan és jutányosan juthatott a vendég jó ételekhez és italokhoz, a fürdő-telep
avult babilonjával, porondos tánczhelyével, foltos billiárdjával, fedett kuglizójával nagy számban
vonzotta ki nem csupán városunknak minden rendű és rangú lakosságát, de a környékét is. … Ma
egyforma drága mindegyik fürdő-medencze, olcsó vagy ingyen fürdőhöz nem juthat a szegény
beteg. Nincsen sem tekeasztal, sem kuglizó, a vendéglő sem a polgári osztály erszényéhez és
étvágyához való – a kiszolgálat pedig kritikán alóli, mindenfelé csak a néptelen csend uralkodik. ...
Fürdőhöz vezető út még talán sohasem volt annyira elhanyagolva, mint jelenleg. A betegeknek
többet árt az irgalmatlan rázkódás, mint amennyit a fürdés használ. Nagy panaszra szolgáltat okot
továbbá a fürdő közvetlen közelében meghagyott, nem tisztított, mocsarakkal körülvett békató.
Nem gyógyfürdőbe való az a visszaélés sem, mely szerint a fürdőben, egyenlő hőfokra melegített
vízben, tetszés szerinti számban és ideig fürdenek a betegek. Itt felügyelet nélkül azt cselekszi
mindenki, a mi neki tetszik. Nagy hiba, hogy a fürdőnek ma sincs még rendes orvosa. Hallomás
szerint a fürdő tulajdonosai, a rozsnyói orvosok mellőzésével, teljesen idegen és a viszonyokkal
ismeretlen, fiatal dobsinai orvost1076 kértek fel az orvosi teendők ellátására, hogy az illető csak is
hetenként kétszer van kötelezve ide látogatni. Kifogásolják a fürdővendégek az ellátást is, nem
gyógyfürdőbe való koszt az, a mikor csupán gyenge nőkből és gyermekekből álló fürdővendégeknek
csakis zsírban úszó kolbászt és hurkát sütnek. A szolga személyzet egyáltalán nincs fegyelmezve,
úgy bánnak a vendéggel amilyen kedvükben vannak és akkor szolgálják ki azokat, a mikor nekik
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tetszik. ... Aki ezeket eltűri, soha nem kívánkozik ide vissza többé és másokat is elriaszt attól, hogy
ide jöjjenek.1077
A millennium évében piacra dobott Boleman-féle fürdőkötet már a 37 vendégszobával és
vendéglői helyiségekkel felszerelt új fürdőszállót, valamint a 20 fürdőszobával rendelkező modern
fürdőházat propagálta lapjain.1078 A 20. század küszöbén valóban fellendülni látszott a rozsnyói
fürdőélet. A sajtóban tapasztalt fürdői beszámolók alapján a helyi közönség szabadidejében már
szívesebben kijárt a fürdőbe üdülni, cigányzenét hallgatni, finom ételt és zamatos bort fogyasztani,
mint azt korábban tette.1079 1896 egy másik szempontból is mérföldkőnek számított a fürdő
történetében, ugyanis a nevezett évben kapott Rozsnyófürdő a belügyminisztériumtól hivatalosan
is „gyógyfürdői” minősítést.1080
1898-ban újból gazdát cserélt a fürdő: eddigi tulajdonosai folyó év februárjában egy
budapesti házbirtokosnak adták el, aki a telepet egy rozsnyói konzorciumnak adta tovább, s új
tulajdonosai még ugyanazon évad tavaszán nagyszabású építkezésekbe kezdtek: egy három évvel
korábban felötlött1081esetleges hidegvízgyógyintézet létesítésének tervét fontolgatták.1082 Altstock
Ede új tulajdonos a fürdő konyháját Pfeiler miskolci főpincérre bízta, a fürdőépületben pedig a
budapesti Rudasfürdő masszőrjei, a Szalay házaspár álltak a vendégek rendelkezésére.1083 Külön
férfi- és női osztállyal rendelkező hidegvízgyógyintézetét, valamint benne lévő gőzfürdőjét 1898.
július 1-jén tombolahúzással egybekötött ünnepély keretében adták át a közhasználatnak.1084
Nagyot lendített a közönségnek a fürdőbe való kijuthatásán az állandó omnibusz közlekedés is a
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város és fürdője között.1085A következő évben Turkovics Nándor budapesti főpincér gondoskodott
a vendéglőről, a muzsikát pedig a putnoki Ruszó-féle zenekar biztosította.1086 A házirend hiánya
lehetett az, amit még kivetnivalónak találhatott a közönség egymás nyugalmának, avagy
nyughatatlanságának megőrzése érdekében, ugyanis az összes vendég – betegek, gyermekek,
mulatni vágyók – egyetlen lakóépületben kerültek elszállásolásra.1087
Egyedüli égető kérdésként a Rozsnyóról a vasas fürdőhöz s onnan a nyaralótelep mellett
Csucsom községbe vezető út kiépítése maradt továbbra is megoldatlan. Bár 1892-ben a
polgármester kezdeményezésére az utat átmenetileg rendbehozták,1088 1895 nyarán a vasas
fürdőben megtartott megyei orvos-gyógyszerész egylet közgyűlésén újból napirendre került annak
siralmas állapota: „Ültessék reá omnibuszokra a városi elöljáróságnak legtekintélyesebb tagjait,
vitessék fel azokat a fürdőbe, ha ez a felmenetel elég nem lenne, hajtassanak velök azonnal le a
városba, s esküvel fogják pecsételni abbeli igéretüket, hogy az út javításához azonnal hozzá
láttatnak.”1089Hogy megtörtént-e ez a tragikomikus eset, nem tudjuk, az viszont bizonyos, hogy
az út tárgyában végül az 1898 júliusában megtartott alispáni közgyűlés keretében határoztak.1090
Az új, 358 öl hosszú sétaút terve a városi erdőőri laktól a Drázus patak mentén, az ún. Szerecsenkert feletti erdőrészen át húzódott egészen a gőzfürdőig.1091 Az idő múltával azonban, látszólagos
eredmények nélkül, a fürdői út továbbra is „függőben lévő” ügyét végül maga a járási főszolgabíró
vette kezelésbe, s Alitisz Pál járási útbiztos felügyelete alatt 1899 nyarán hozzáfogtak az átmeneti
átépítéshez.1092 „Az út olyan nyomorúságos állapotban van, amilyenben még soha sem volt. Testi
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épségét kockáztatja az, aki ezt az utat kocsin teszi meg!”1093 – figyelmeztetett a helyi sajtó az
útviszonyokra, mégsem történt radikális változás sem a vármegyei hatóság, sem a város
elöljárósága részéről. A fő probléma továbbra is fennállt: az úthibák vendégeket csaltak el a
fürdőtől.1094
Az évek teltek, kézenfekvő eredmény továbbra sem született, a rázós útszakasz az
elkövetkezőkben is „Rozsnyófürdő fekete foltjaként” csorbította a gyógytelep hírnevét.

1095

Amikor 1905 júniusában a rimaszombati állami építészeti hivatal mérnöke hivatalos küldetésben
járt a csucsomi út megtekintése ügyében, a kocsin való megérkezése után a fürdőben való első útja
a masszőrhöz vezetett. Munkája végeztével aktáját – a püspöki székhely szégyenére – az alábbi
felirattal látta el: Rozsnyó rendezett tanácsú város utcája és gyógyfürdőjébe vezető útja a XX.
században. Ilyen úton vihették hajdanában a boszorkányokat égetni!1096 Némiképp felcsillanni
látszott a remény 1905 nyarán, amikor Bornemisza László alispán végül személyes látogatása
alkalmával azonnal elrendelte annak kijavíttatását, s provizórikus eredményeket végül sikerült
elérni.1097 Bárminemű határozat ellenére azonban a teljes és alapos munkálatokkal még az 1912.
évadban sem készültek el.1098 Egyedül az 1908. esztendő hozott eredményes előrelahadást a fürdő
számára gyógyforrása védterületének megállapítása ügyében, melynek égető kieszközlése
elsősorban a környező bányafúrások miatt vált szükségessé. A Rozsnyói Takarékpénztár Rt. mint
fürdőtulajdonos kérelmezésére a magyar kir. belügyminisztérium 1896. augusztus 11-én kelt
72796/VI. számú rendeletével gyógyforrásnak minősített rozsnyói vasas forrás vizére a vízjogi
törvény 16.§ szerint védterületet engedélyezett.1099 A vasas gyógyfürdő javasolt védőterülete és
geológiai térképe nevezett év szeptemberében készült el a beadvány csatolmányaként Böckh Hugó
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selmecbányai bányatanácsos és főiskolai tanár szerkesztésében.1100 A nagyobb területű,
szabálytalan sokszöget alkotó külső védterületen kívül a mintegy 115 méter sugarú belső védőkör
fokozottabb védelem alá került, ezen belül a földfelszínnek harmadik személy által történő
bármiféle megbolygatása csak hatósági engedély mellett vált lehetségessé.1101
Az első világháborút megelőző évtizedben mind a pozitív, mind a negatív behatások mellett
és ellenére már 38 kényelmes vendégszoba és 24 káddal felszerelt fürdőszoba várta a
látogatókat.1102 A 20. század küszöbén a vasas fürdő igazgatósága megnyerte gondnokul Markó
Miklós rozsnyói hírlapírót.1103 A fürdői élet ekkorra virágkorát élte, mely nagyban köszönhette
élénkségét a telep új vendéglősének. Az 1900-as évadban Schuszter Zsigmond rozsnyói
kocsmáros, avagy becenevén „a nagy Zsiga” kapta meg a fürdő vendéglőjének vezetését,1104 aki
„kék lajbis” alakjával az egyik legközkedveltebb figurája lett a vasas fürdőnek. A vendégek
szívesen látogatták a város feletti fürdőhelyet „Zsiga bácsi” jóízű konyhája, hamisítatlan italai és
pontos, gyors felszolgálása végett – és sajnos a tolvajok is ráharaptak, akik nevezett év
augusztusában egy éjjel 40 csibéjétől „szabadították meg.”1105Kétségtelen, hogy 1903-ban számos
pozitív változásnak lehettek tanúi a fürdő vendégei, mely nagyban összefüggött az újabb
tulajdonosváltással. A fürdőbérlet kezelése a vendéglőstől közvetlenül a tulaj kezelésébe ment át,
a fürdőorvosi intézmény is módosításra került, ti. az orvosnak nemcsak a betegek gyógyítása vált
kötelezővé, hanem a fürdőben mutatkozó hiányok és mulasztások orvoslása is.1106 A fürdői sétaút
befásított részeit rendbe hozták, az utakat kijavították, a gőzfürdőt-és hideggyógyintézetet
újrafestették és rendbehozták, a fürdőtelep középső rondóját parkírozták, a szökőkút tájékát
díszbokrokkal és törpefenyő-csemetékkel ültették be, revidiálva az árakat új étel-és italárjegyzéket
állítottak elő, a vendégek szórakoztatására teniszpályát létesítettek és fontolóra vették egy
csónakázó tó létesítésének gondolatát is.1107 A látszólagos haladás és vendégszaporulat ellenére
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azonban a fürdő továbbra is a stagnálás állapotában toporgott. Egyesek a fürdő egyedüli kiugrási
esélyét a regionalitás talajából egy magas tőkehozammal megáldott konzorciumban látták, amely
kellőképpen el tudta volna adni Rozsnyófürdőt „kifelé.”1108
1904 tavaszán a vasas fürdő történetében ismét egy mérföldkőnek számító esemény
következett be: Bokor János fürdőtulajdonos nemtörődömsége és adósságai révén a Rozsnyói
Takarékpénztár az egész telepet zárlat alá vette. A zárgondnoksággal az eddigi fürdőigazgatót,
Feymann Lászlót bízták meg, míg fürdőorvosi minősítésben továbbra is Hajcsi maradt a poszton,
a fürdőgondnoki teendőket pedig Branszky Gyulára, majd egy hónappal később Alitisz Aladárra
ruházták.1109 Még ebben az évben új vendéglős került a vasas fürdőbe Schitter András
személyében, akinek nevéhez számos kellemetlen incidens kapcsolódott.1110 A látogatottság ennek
ellenére szépen ívelt fölfelé, a lakószobák nagyobb része a szezon közepén el volt foglalva, a
fürdővendégek számát pedig a városlakók ki-kiránduló csapata is növelte – utóbbi esetben a
fokozott érdekeltség elsősorban a teniszpálya és a kuglizó számlájára írható. A fellendüléshez az
új vezetés is hozzájárult: 1904-ben állították fel a fürdőtelepen Andrássy Franciska grófné
szobrának makettjét, a felső teraszon pedig két ívlámpát helyeztek el, esti sétára is alkalmassá téve
a sétányokat. Folyó évben a fürdő sikerein felbuzdulva kapott lángra ismét azon eszme, mely
szerint a fürdőből – a takarékpénztár gondokságából kiindulva - minél hamarább
részvénytársaságot kellene alapítani,1111a megvalósítás felé azonban nem történtek konkrét
lépések.
A fürdő új kezekbe kerülése a látogatottsági mutatókon is éreztette hatását. 1112 Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy bár az összes vendég száma jócskán 1000 fő fölött mozgott,1113 az
állandó vendégek létszáma ennek ellenére az 1903.,1904. és 1905. évi vármegyei statisztikák
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alapján még a 100 főt sem érte el.1114Konstatálhatjuk, hogy a nagy átalakítások és tulajdonoscserék
után sem tudott a fürdő igazán felkapaszkodni, pedig minden szezon megkezdését tatarozás,
javítási munkálatok, esetenként gépezetcsere előzte meg. „Lakik benne egypár fürdővendég, de
ritkán van rá eset, hogy ugyanazon vendég kétszer is meglátogassa.” – olvasható a Rozsnyói
Híradó 1906. évi egyik augusztusi számában.1115 A probléma forrását további síkon is kereshetjük.
A korábban már említett kritikán aluli vendéglátás mellé újabb panaszok társultak a közönség
oldaláról – ezúttal a gőzfürdőben tapasztalt rend és tisztaság hiánya, ill. a fürdői személyzet
magaviselete voltak azok a tényezők, melyek újabb rönköt állítottak a fürdővezetőség útjába.1116
Tán ezen tényezők is közrejátszhattak abban, hogy 1906 májusában Rozsnyó város polgármestere,
Sziklay Géza lemondott fürdőbiztosi posztjáról, s azt Fáy István rendőrkapitány vette át.1117 Az
1907. évi fürdőévadnak az évszakhoz képest zord és hideg időjárása sem kedvezett. Augusztus
derekán a gyenge látogatottság miatt mind a cigányzenekart, mind pincérei egy részét kénytelen
volt a vendéglős elbocsátani.1118 Bár a Rozsnyói Takarékpénztár Rt. sok anyagi áldozattal járult
hozzá a vasas fürdőnek a kor igényei szerinti átváltoztatásához, csak 1909-ben 15 000 korona
befektetést

fordított

a

hidegvíz-gyógyintézetre,

mégis

hiányzott

a

megfelelő

reklámpropaganda.1119 A fürdő hírnevét 1911 nyarán ismét csorbította az újabb vendéglős-mizéria,
mely során a vendégekkel szemben tanúsított goromba viselkedésmód és lassú kiszolgálás miatt
Kabina Ede vendéglőst Dicker Józsefre, a miskolci Abbázia kávéház főpincérére cserélték le.1120
A váltás prosperált a fürdőnek, a folyó évadban igencsak mozgalmas életre készülhettek fel, a
szobákra naponként érkeztek előjegyzések, a vezetőség részéről a szomszédos villák szobáinak
kibérlése is fontolóra került. Javulás csupán az 1910-es években adódott, amikor napi 80–100
vendég jelentette az átlagos forgalmat1121 – 1911-ben konkrétan 450 állandó vendég fordult meg
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Rozsnyón.1122 Az 1912. évadban kiadott első hivatalos kurlista 139 fürdővendéget jegyzett
lapjain,1123 július derekán már mindegy 2000 látogatóról számolt be,1124a szezon végére pedig
elérte a bűvös 6000-es létszámot.1125 A rákövetkező évadot már a fürdő eddigi legélénkebb
szezonjaként illették a lapban.1126 A Nagy Háború kitörésének évében – a fürdő történetében
először – már június elején teltházat hirdettek, sőt szálláselhelyezés ügyében még a környékbeli
magánvillákat is „fel kellett kínálni.”1127
Az újítások a világégést megelőző években fokozottabb ütemben haladtak. 1911 nyarán a
vendégek kényelmére a kávéházat a parkra néző ablakok eltávolításával és svájci stílusú
dekorációval teraszszerű étteremmé alakította át a vezetőség.1128 A következő évben a
Kárpátegyesület rozsnyói szakosztályával karöltve a Drázus patak menti erdei utat is rendbehozta,
a Kálvárián átvezető hegyi sétányt feltiszította.1129Sikerült megnyernie a vendéglősi szerepkörre
Reinberger Józsefet, a székesfehérvári vasúti vendéglő éttermének főpincérét, aki a tátrai
fürdőkben szerzett tapasztalataival öregbítette a gömöri fürdő jó hírét. Az eredményes évadok arra
buzdították a fürdő igazgatóságát, hogy az 1913. évi szezonra még több modern újítást és technikai
reformot eszközöljenek a telepen.1130 Ez idő tájra a fürdő már akkora hírnévre tett szert, hogy
igazgatósága megengedhette magának több fővárosi vendéglős ajánlatának mellőzését is, s a
fürdői vendéglő és kávéház honi kézbe való bérbeadását Róth Zsigmond rozsnyói vendéglős
személyében.1131 Bónuszként a közönségnek is szokatlan gesztussal kedveskedtek: a megnyitás
első hetében minden fürdőjegyet váltó vendég egy színes fürdői képeslapot kapott ajándékba.1132
A feljegyzések szerint Rozsnyó a világháború küszöbén egy modern, életképes gyógyfürdő
szintjén állott, a fellendülés pedig nagyban köszönhető volt Kozma Ferenc takarékpénztári
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igazgatónak.1133A fürdő imázsa a látogatottsági statisztikáknak köszönhetően emelkedett, a helyi
sajtó is megelégedéssel nyugtázta a fürdő helyzetét: „Rozsnyófürdő kiemelkedett az apró fürdők
sorából, a megyei és helyi hírnév határaiból, s előnyös, jó nevet vívott ki magának a hazai vasas
fürdők között.”1134 Mindehhez hozzájárult a fürdő reklámhadjárata is, mellyel a regionális
sajtótermékeken keresztül „Gömör a gömörieké!” jelszó alatt szállt síkra a külhoni
fürdőlátogatással szemben, serkentve a helyi balneológiai értékek előtérbe helyezését.1135
5.3. „Gömör gyöngye”
E kedveskedő jelzővel illette a bányaváros gyógy-és nyaralótelepét egy 1912-ben ott időző
ismeretlen írónő.1136A Csízfürdőhöz hasonló tömeges látogatottság elmaradása ellenére a
páciensek a május 1-jétől szeptember 30-ig1137 – majd az első világháború előtti években május
15-től szeptember 15-ig1138 – tartó fürdőidény alatt klimatikus gyógyhelyként, hidegvízgyógyintézetként, vagy tengeri fürdő után utókúraként1139 egyaránt szívesen felkeresték a telepet.
A fürdő vendégeinek száma az évek alatt megháromszorozódott, különösen a hivatalnokok,
tisztviselők családi fürdőtelepévé lett.1140
Mind ez idáig csupán homályosan esett szó a fürdő vezetőségéről. Az általunk vizsgált
időszakban a fürdő egészen 1890-ig a rozsnyói püspökségi uradalom tulajdonához tartozott.1141
Legismertebb bérlője ebből az időszakból Markó József Imre volt, aki később a fürdő
résztulajdonosává is vált.1142 A századforduló idején a fürdő a Flütsch testvérek nevével fonódott
össze,1143 miközben tulajdonosai és bérlői gyors egymásutánban váltakoztak. A fürdő negatívumai
közé tartozott az állandó fürdőorvos hiánya, alkalmi fürdőorvosi tisztséget betöltő medikusai
azonban a vasasvíz gyógyhatásait és alkalmazási módját kiválóan ismerve hetenként legalább két
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alkalommal, igény szerint viszont akár naponta is lejártak a fürdőbe. 1144 Az 1893. évi szezontól
rendszeresített fürdőorvosi tisztséget előbb Meskó Miklós dobsinai orvos töltötte be,1145 majd a
későbbiekben Gutlohn Henrik helyi gyakorló orvos és Pósch Dezső városi tiszti orvos neve maradt
fenn a köztudatban.1146 A fürdő 1898 tavaszán a dobsinai Altstock Ede tulajdonába került,1147 aki
azt a következő évadra a Gutlohn-Pósch orvospáros igazgatása alá helyezte.1148 A fürdőgondnoki
tisztséget 1899 júniusától Markó Miklós rozsnyói származású fővárosi hírlapíró, a Rozsnyói
Híradó munkatársa töltötte be.1149Altstock Ármin budapesti rókuskórházi alorvos előbb
igazgatóként, majd 1902-től fürdőorvosként vált ismertté.1150 1903-tól ismét gazdát cserélt a fürdő,
mely ezúttal egy rozsnyói társaság kezébe került,1151 megbízva a telep vezetésével Hajcsi Sándor
és Auerbach Lajos fürdőorvosokat, míg fürdőigazgatóként hosszú éveken át Feymenn László nevét
kell megjegyeznünk.1152 Az 1904. évadtól a fürdő a Rozsnyói Takarékpénztár és Zálogház Rt.
tulajdonában állt egészen 1918-ig, amikor az igazi felemelkedés évei néztek Rozsnyófürdő elébe.
A fürdő nívójának színvonalon tartásában leginkább Pósch Dezső elnök, valamint Kozma Ferenc
vezérigazgató érdemei játszottak közre.1153 A fürdőtelep a századelőn ismét új bérlő után
„kiálltott,” így 1905-től hat éven át Csillag Ferenc vendéglős neve vésődött be a köztudatba,1154aki
az elkövetkező szezonban bérletét öccsére, Csillag Antalra ruházta át,1155 míg nem 1908-től Hajdú
Mihályé lett a főszerep.1156 A fürdőorvosi tisztséget Dr. Heincz Hugó városi tisztiorvos látta el az
1910-es évekig, Hajcsival és Póschal karöltve.1157 1910-ben Steinberger József vendéglős vette át
a fürdő bérlését és vendéglősi tisztségét.11581911-ben a takarékpénztár tulajdonában álló fürdőt az
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Országos Munkásbetegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztár számára próbálták felkínálni a
gyógyfürdő még nagyobb felvirágoztatásának reményében megvételre, az „áru” azonban nem kelt
el.1159 A Nagy Háború alatti zivataros időkben fürdőorvosként egyedül Pósch Dezső vármegyei
tiszteletbeli főorvos praktizált, akinek kezelése alatt állt a kézigyógyszertár is.1160
A 20. század küszöbén orvosi felügyelet alatt álló, külön férfi és női osztállyal rendelkező,
hidegvíz-gyógyintézetként is működő fürdőt a modern hidroterápia elvei alapján lett szerelték fel
és rendezték be. A hidegvíz-gyógyintézet, amely Altstock kezdeményezésére 1898 június elsejével
nyitotta meg kapuit,1161 egy nagyobb medencefürdőből, gőzkamra-, zuhany- és masszázs szobából
állt.1162 A vízgyógyászati procedúrákat csakis fürdőorvosi rendeletre lehetett igénybe venni, a
fürdő pedig skót zuhannyal, gőzkamrával, hideg- és meleg medencével diszponált, a szokásos
gyógymódok közé pedig a fél- és teljesfürdők, különféle öntések, ledörzsölések, zuhanyok,
pakolások és masszázsfélék tartoztak.1163 Tej- és savókúrát is gyakran hirdettek a századelőn,1164
1913 nyarától pedig bevezették újabb gyógymód gyanánt a rádioaktív iszapfürdőket.1165 Az ún.
extra gyógymódok skálája dietetikus kúrák fajtáin keresztül az Oertl-féle séta „terrain-kúráig”
terjedt.1166 A vendégek kiszolgálásáért férfi és női fürdőszolgák felügyeltek, később iskolázott
masszőrt és masszírozónőt is biztosítottak a fürdővendégek számára, akik tyúkszem, láb-és
kézápolás terén egyaránt szolgálatban álltak.1167
Maga a fürdőrész a háború előtti években évről évre kisebb-nagyobb renováláson esett át
a korszerű gyógyfürdők sorába való felzárkózás kedvéért, amint arról a korábbiakban már
beszámoltunk. A fürdő hírneve kétségkívül emelkedett is ennek köszönhetően, területe viszont
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maradt a régi. Jelenleg a területkérdés az, amivel bővebben is szeretnénk foglalkozni néhány
gondolat erejéig. Legelőször 1902-ben egy tárca hívta fel az olvasók figyelmét arra a tényre, hogy
Rozsnyó város fürdője magánkézben lévén nem képes önállóan terjedelmében növekedni, s nem
épül tovább. A magát „Szigma” álnév alá rejtő szerző a helyi polgárok összefogását sürgette az
ügyben Nagyrőce példájával előhozakodva, ahol a fürdő ekkor már részvénytársaság
működtetésében állt.1168 Az anonim író a Rozsnyói Takarékpénztárra, mint legoptimálisabb
jövendőbeli fürdőtulajdonosra hívta fel a figyelmet.1169 Annak ellenére, hogy a takarékpénztár
később a gyógyfürdőt újonnan berendezte és házi kezelésbe vette, minőségileg jelentősen
feljavítva, területében viszont meghagyva, így a kérdéskör mindegy öt év elteltével újból
aktuálissá vált, ami egyértelműen a fürdővezetőség és a város rugalmatlanságát, ill. a terjeszkedés
felé hajló igénytelenségét volt hivatott tükrözni. 1911-ben a banktisztviselők rozsnyói nyaralása
során felmerült egy modern téli-nyári fürdőtelep felépítésének a gondolata.1170 A kezdeti rajongás
ellenére a tervek csak tervek maradtak, a nagy szabású projekt adott formában való kivitelezésének
a kizártsága a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság Ózdi Bányaigazgatóságával
folytatott levelezésben is megfogalmazódik, mondván „ha a rozsnyói gyógyfürdőt a kor
igényeinek megfelelőleg átalakítani és nagyobbítani kívánják azt megakadályozni természetesen
senkinek sem áll módjában, viszont azonban hogy e miatt egyesek és vállalatok túlterheltessenek
avagy szabad

mozgásukban feleslegesen korlátoztassanak, azt

a fürdővállalat

nem

követelheti.”1171 Mintegy kárpótlásként a fürdő igazgatósága 1913 nyarán külföldi mintára érdekes
újítást vezetett be: 5 koronás teljes ellátás mellett tisztviselő panziót létesített, amely a munkától
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megmozdulásokért (mint a kedvező vasúti menetrend kieszközlése, a város és a fürdőtelep közötti út villanylámpákkal
való ellátása, a részvénytársaság részvényeiből nagyobb összegű részvény kötelező jegyzése), megszorításokért (mint
a fürdőnek a városi köztehertől 20 évre szóló mentessége, a vízdíj elengedése az első 10 évben, a fürdőtelepre érkező
vendégektől bármilyen díj vagy illeték beszedésének tilalma 10 évre) és a részvénytársaság részére nyújtott
kedvezményekért (az építkezésekhez szükséges tégla, fedőanyag, valamint faanyag önköltségi áron való átengedése,
a tüzelőfa kedvezményes áron való eladása az első 10 évben) cserébe. 1170 Rozsnyó mint fürdőváros kialakításának
gondolata nemcsak a helyi sajtót, hanem a város polgárságát is fokozottan felvillanyozta, az eszme rokonszenves
fogadtatásra talált. In: Rozsnyói Híradó. 1911. november 12.
1171
A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. levele az Ózdi Bányaigazgatósághoz a rozsnyói vasas fürdő átalakításának
ügyében. Kelt Budapesten, 1911. november 18-án. In: MNLOL Z 366. 79. csomó, 2298. okm. szám
1168
1169
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megfáradt hivatalnokok számára biztosította a nyaralást mérsékelt árak mellett.1172 Nem véletlen,
hogy a következő évben már „felettébb élénk gömöri gyógyfürdőként” került a helyi sajtó
reflektorfényébe,1173 noha területileg ugyanazon a négyzetméteren állott, mint korábban.
Minden fürdővendég, aki legalább 7 napig1174 a fürdőn tartózkodott, gyógy-és zenedíjat
fizetett. Míg a 19. század végén ez az összeg 5 forintra rúgott,1175 a századelőn a gyógydíj
személyenként egy hétre 2 koronába,1176 az egész idényre pedig 6 koronába került. Az igénybe
vett első orvosi rendelés ára 5 korona volt.1177 Zenedíj címen az illető páciens hetenként 2 korona
összeget volt köteles befizetni, 10 éven aluli gyermekek a gyógy-és zeneilleték felét fizették.1178
A faragott erkéllyel díszített fürdői nagyszálló a legmodernebb komforttal várta a
látogatókat. A napi szobaárak 1 ágyas szobánál 60–80 krajcár, 2 ágyas szoba esetén pedig 20
krajcártól kezdődtek,1179 később 1 korona 20 fillér és 5 korona közt mozogtak a szoba fekvését
illetően.1180 Elő- és utóidényben 25–30 % kedvezményt jogosítottak.1181 A kiszolgálás és a
világítás személyenként és naponként 20 fillért számlált.1182
A fürdőn túl feküdt a rozsnyói vagyonosabb polgárok nyaralótelepe. Maurer Arthur
Rozsnyó városi és fürdőorvosa volt az első, aki ennek a helynek kitűnő klimatikus hatását,
testedző, ózondús levegőjét felismerte. Május elejétől késő őszig tartózkodott villájában, s csak a
deres napok beköszöntével távozott a város falai közé. Példáját csakhamar követték Schlosser
Albert és Markó Albert nagykereskedők Budapestről,1183 majd Markó 1880-ban és Schlosser 1884-

Gömöri Ujság. 1913. június 29.
Murányvölgye. 1914. június 1.
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Fodor szerint gyógy-és zeneilletéket mindazon vendégek fizettek, akik három napon túl időztek a gyógyhelyen.
In: Fodor 1903: 85.
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Orient et occcident. 1893. május 15–31.
1176
Fodor 1903: 85.
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Uo.
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Rozsnyófürdő. Fürdőkalauz 1918: 8.
1179
Polónyi 1891: 59.
Orient et occcident. 1893. május 15-31.
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A Rozsnyói Vasas Gyógyfürdő és Hidegvízgyógyintézet jelentése a rozsnyói polgármesteri hivatalnak a fürdők
összeírása tárgyában. Kelt 1911. május 18-án Rozsnyón. In: ŠAKE RV Fond Magistrát mesta Rožňava 1323-1922. kr.
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ben1184 emelt nyári villája mellett az 1898. évtől megkezdett vasas fürdőbeli pozitív változásokat
követő fellendülés következtében a nyaralótelep is újabb magánvillákkal bővült. Közvetlenül a
fürdői felső terasz felett Henesz építész nyaralója és Feymann László kereskedő villája épült fel,
míg Gál Miksa nagytőzsdei tulajdonos a városi erdőmester lakása feletti Répászky-féle telket
vásárolta meg.1185 A vendégek részére számos kiadó szoba és lakás állt rendelkezésre a fürdőtelep
alábbi magánvilláiban is, mint pl. a Maurer-nyaralóban, a Pauchly-villákban, a Schlosser-villában,
a

Viktória-nyaralóban,

a

Gintner-villában,

Szilvássy

Nándor

rozsnyói

építész

és

téglagyártulajdonos híres Szilvássy-kastélyában vagy a városi erdészlakban.
Kezdetben az élelmezés1186 napi díja fejenként 20 krajcárba került,1187 később az étlap
szerinti választás mellett a nagyszállóval összeköttetésben álló fürdővendéglő gondoskodott heti
24 koronás penzió rendszer bevezetésével.1188 A fürdő teljes penzió árai egy hétre magukba
foglalták a szobaárat, az étkezést, a kiszolgálást és a világítást idénytől függően 20–25 forintért,1189
később 5,50 és 7 korona/nap között mozogtak egy személyre. Az 1909. évi Magyar Fürdőkalauz
a teljes ellátás heti díját már 38 koronától hirdette.1190
Rozsnyó 1888-ból fennmaradt fürdői szabályzata1191 nyomán délelőtt 6 és 12, ill. délután
2 és 7 óra között állt nyitva a fürdőhelyiség.1192 Míg egy kádfürdő díja a századfordulón 40
krajcártól indult,1193 később már a fürdőárak típusonként módosultak: gőzfürdő és félfürdő ruhával
1 koronába, iszapfürdő 2 koronába, iszapborogatás, ill. tagfürdő 1 koronába, a lepedő pedig 20

Rozsnyói Híradó. 1884. május 18.
Rozsnyói Híradó. 1898. május 8.
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fillérbe került.1194 Rozsnyó igazi kuriózuma az ún. „fürdőbérlet” lehetőségének kihasználásában
rejlett, melyet az alábbi, 1903. évi adatokat szemléltető táblázatban adunk közre:
fürdő típusa

1 alkalom

10 alkalmas „bérlet”

vasas kőfürdő

80 fillér

7 korona 20 fillér

vasaskőfürdő társaskocsival

1 kor. 20 fill.

10 korona 80 fillér

cínfürdő

60 fillér

5 korona 40 fillér

cínfürdő társaskocsival

1 korona

9 korona

tükörfürdő zuhannyal és gőzkamrával

1 korona

9 korona

tükörfürdő zuhannyal és gőzkamrával, 1 korona 20 fillér

10 korona 80 fillér

társaskocsival
1195

A gőzfürdő és a hidroterapikus kamra naponta délelőtt 11 és délután 1 között, valamint
egész péntek délután kizárólag a hölgyvendégek rendelkezésére állt.1196 1912 nyarán a
fürdőigazgatóság vasárnap délutánonként az ún.” zónafürdést” is bevezette szimbolikus 50
fillérért, hogy a modern gőzfürdőt a szegényebb nép is igénybe vehesse.1197 A nyilvános jellegű
iskolák, intézetek és egyesületek részére a fürdőjegyek árából 20%-os kedvezményt nyújtottak.1198
A helyi sportszolgáltatások árait illetően az 1913-tól már versenypálya méretekkel üzemelő
teniszpálya1199 és az 1898-ban felállított tekepálya1200 használata személyenként és óránként 40
fillérbe került.1201 Ugyanakkor a teniszpályára 10 koronás idényjegyeket is kibocsátott a fürdő,
melyek ellenében a pálya bármikor használhatóvá vált fürdővendégeknek és kirándulóknak

1194

Rozsnyói Híradó. 1903. május 31.

Fodor 1903: 85.
Murányvölgye. 1913. július 6.
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Rozsnyói Híradó. 1912. július 7.
1198
Sajó-Vidék. 1910. május 5.
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Sajó Vidék. 1898. május 2.
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Rozsnyófürdő. Fürdőkalauz 1918: 16.
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egyarát s amelyek felmutatása mellett a társaskocsin 30 filléres menettérti jegyet kaptak az aktív
teniszezők.1202
További szolgáltatások tekintetében a fürdő vasúti-, posta- és távírda-állomása, valamint
gyógyszertára a városban üzemelt az érdeklődők számára.1203 Az 1884. évi vasúti menetrend
szerint naponta két oda-vissza alkalommal közlekedett személyvonat és omnibuszvonat-járat
Rozsnyó városába a Dobsina-Bánréve közötti vonalon.1204 Budapestről Miskolcon vagy Füleken
át lehetett megközelíteni a gyógyfürdőt, személyvonattal 10, gyorsvonattal pedig 8 óra hosszát
tartott az utazás.1205 Az 1900. évi menetrend szerint előbbi vonalról öt, utóbbi irányból pedig három
szerelvény közlekedett a Keleti pályaudvar1206 és Rozsnyó között.1207A püspöki székvárosba
érkezve azonban még negyedórányi kocsiút vezetett a fürdőtelepre. Az első omnibusz1208 Rozsnyó
városa és a fürdő között 1888. július 15-én indult meg a Fekete Sas szálló előtti térről naponta két
alkalommal, reggel 8 és délután 2 órakor.1209 Később a társaskocsi a város és a fürdő között egész
nap közlekedett 30 fillérért egy útra, este 8 után pedig 2 korona díj fejében,1210 fürdőjeggyel
kombinálva 1 korona 40 fillérbe került az út.1211 A fürdő fejlettségét tükrözte az 1910-es években
fenntartott éjjeli omnibuszjáratok biztosítása is.1212 A rozsnyói vasúti pályaudvarról 2–3 korona
viteldíj ellenében bérkocsival lehetett megközelíteni a fürdőtelepet.1213 A világháború előtt, 1912-

Sajó-Vidék. 1913. június 26.
Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1903. évre. 1903
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Rozsnyófürdő. Fürdőkalauz 1918: 5.
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ben felmerült egy esetleges autójárat elindításának a gondolata is.1214 A hatüléses wagonettkocsit
már a következő évben forgalomba helyezték.1215
Az első világégés küszöbén a fürdő bérlője Schitter András rozsnyói vendéglős lett1216 ugyanaz a személy, aki korábban két alkalommal is elégtelen hírnevet szerzett kiszolgálásával a
fürdőnek - míg annak vendéglőjét és kávéházát ezúttal Schitter Vince budapesti vendéglős bérelte
ki.1217 A fürdőgondnoki tisztséget Miklóssy János ev. főgimnáziumi tornatanár töltötte be.1218
Folyó év tavaszán újabb csinosításokat hajtottak végre a fürdőn, ráadásul hosszú évek után végre
elkészült a fürdő 32 oldalas, képes melléklettel ellátott prospektusa is.1219Alighanem működésének
csúcspontján érte a fürdőt az I. világháború kitörése, amely nagyban rányomta bélyegét annak
mindennapjaira, ti. „hadi nyitvatartás” szerint üzemelt, két háborús szezonban (1915–1916) is
zárva tartott, csupán 1917-ben nyitotta ki újból kapuit. Sorsa a kritikus 1918. évvel más
szempontból is megpecsételődni látszott: a Rozsnyói Takarékpénztár és Zálogház Rt. tulajdonát
képező fürdőt szabad kézből megvette a budapesti Ferenc József Kereskedelmi Kórház 1220és a
Magyar Királyi Állami Munkásbiztosító Hivatal, egyrészt a kórházból kikerült beteg kereskedelmi
alkalmazottak üdülőtelepének, másrészt fővárosi gyerekek nyaralóhelyéül.1221 Az intézmény
jövőbeli tervei között szerepelt a jelenlegi épületek bővítése, új villák létesítése, valamint a téli
üzem bevezetése – csupán a világháború kimenetelével nem számolt senki.
5.4. Művelődés és szórakozás a fürdőben
Művelődés tárgykörében legfontosabb megemlítenünk a fürdőben rendszeresen
megrendezésre

kerülő

orvosgyűléseket,

melyekről

korábban

már

beszámoltunk.

A
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legjelentősebbnek tán az 1867 augusztusában Rimaszombatban megrendezett hazai orvosok és
természettudósok XII. nagygyűlése tekinthető, melyen belül a rozsnyói események felügyelő
bizottságának elnökéül Sziklay Viktort jelölték ki.1222 Később a Gömörvármegyei OrvosGyógyszerész Egylet tagjai tartották rendszeres tanácskozásaikat Rozsnyón – leggyakrabban a
vasas fürdőben – amely 1867-es megalakulása óta az egylet székhelyeként eleinte évente, majd
kétévente szolgált helyszínéül az összejöveteleknek. Ilyen volt az 1891. szeptember 28-án a
rozsnyói vasas fürdő helyiségeiben megrendezett gyűlés, mely során az egylet tagjai Maurer
Arthur fürdőorvos kalauzolása mellett megtekintették a kényelmesen berendezett fürdőházat, az
éppen épülőfélben lévő szállót, a magánvillákat, s az egyleti évkönyv alapján arról is van
információnk, hogy a fürdőigazgatóság megbízásából a jelen voltak között szétosztásra került a
Polónyi Károly által írt rozsnyói fürdő-monográfia.1223 A hazai orvosokon kívül Rozsnyófürdő az
1911. évi szezonban a Nógrádi, Honti és Gömörmegyei Pénzintézeti Tisztviselők Egyesülete
pénzintézeti szaktanfolyamának is otthont adott. A vidéki bankigazgatókból, fővárosi
banktisztviselőkből s jeles vidéki és pesti ügyvédekből álló társaság július 22-én tartotta meg
ismerkedési estélyét a vasas fürdő helyiségeiben.1224
Szórakozás tekintetében a fürdő egyértelműen a vendégek összkomfortjára épült. Már
Wachtel 1850-es években megjelent balneológiai kötetében arról számolt be, hogy a fürdő
gyakorta otthona különféle zenei rendezvényeknek, környékbeli kirándulóhelyeit pedig a későbbi
két fürdőkalauzhoz hasonlóan részletesen is felsorolta.1225 „A fürdőnek kényelmesen berendezett
társalgóterme van, zongorája, olvasója, melyben az összes hazai napilapok, hetilapok és számos
külföldi ujság és képes lap található. Van fedett kuglizó, kitűnően kiépített tennis-pálya,
gyermekjátszótér. Naponta elsőrendű cigányzenekar játszik a gyógyház előtti teraszon, hetenkint
pedig tombola, hangverseny, kabaré, kerti ünnepélyek és tűzijátékok rendeztetnek. Számos
kirándulóhely és természeti látványosság felé gondos sétautak futnak – a Hármas-bükk, az
Ökörhegy csúcsa, a Gyuri-tanya, a 35 évenkint megnyíló tengerszem, a Brindzarka kolyiba, a
Szadlovszki tető, az Odenthál-féle antimónbánya, a Csengő-bánya, a Dolinka-forrás, az Árpád-
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szikla, vagy a Hidegkút -, melyek látogatott kirándulóhelyei a fürdővendégeknek.”1226 – csábította
ügyfeleit a fürdő háborús évjáratú kalauza, melyet azzal az információval is kiegészített, hogy az
1910-es években a fürdővendégek számára 4-féle istentisztelet (naponta római katolikus és
ágoston hitvallású, vasár- és ünnepnaponként pedig református és izraelita) látogatására mód nyílt
egyaránt a közeli Rozsnyó városában.
Arról, hogyan s milyen módon szórakoztak a fürdőben a boldog békeévekben,
leghitelesebben a helyi sajtó beszámolóiban olvashatunk. Ezen tudósítások naplószerűen adják
vissza Rozsnyófürdő báljainak, táncos mulatságainak és zenés-szórakoztató rendezvényeinek a
hangulatát. Az alkalmi fürdővendégek mellett a Tornallyay, Szontágh, Soldos, Pazár, Maurer,
Osváth, Pósch, Langhammer és további helyi és környékbeli nemes és polgári családok
szórakozási törzshelyének egyaránt bátran tekinthetjük a vasas fürdőt. Az elmaradhatatlan
cigányzene sem hiányozhatott: az 1880-as években a híres rozsnyói cigányprímás, Berki Flóris1227
zenekara húzta hetente két alkalommal,1228 a századfordulón a putnoki Ruszó Rudi bandája s a
rozsnyóiak nagy kedvence Berky Berci,1229 majd a rimaszombati Oláh Gyula cigányprímás1230 és
Kalocsai Lajos bandája,1231 Palóczék,1232 a Danyi testvérek,1233 végül az 1910-es években Bari
Ernő tíztagú zenekara muzsikált elő-és utóidényben vasárnaponként, a főszezonban pedig naponta
délután 5 és 7 óra között.1234 Néha katonazenekar is játszott1235 - mint például 1910 nyarán a
rozsnyói kereskedelmi alkalmazottak egyleti könyvtáruk alapja javára rendezett népünnepélyen,
melyen a talpalávalót a miskolci 65-ik gyalogezred zenekara szolgáltatta.1236 Az igényesebb
kulturális élvezetek repertoárját gazdagították a különféle vendégszereplések: 1895 júniusában
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Hamzsa Náczi tokai népzenész muzsikált itt zenekarával,1237 négy évvel később ritka csemegében
lehetett részük a vendégeknek a miskolci 5-ik gyalogezred koncertjével,1238 1911 júliusában pedig
díjtalan hangversennyel kápráztatta el a közönséget a fürdői parkban a diósgyőri vas-és acélgyári
„Jószerencse” dal-és önképzőkör 170 tagja.1239 A 20. század beköszöntével egyre gyakrabban
találkozunk a rögtönzött hangversenyekkel, amelyek során a fürdővendégek soraiból ültek a
zongora mögé, vagy ragadtak vonót a közönség szórakoztatására.1240 Olykor spontán táncmulatság
keretében szórakozott a fürdői vendégsereg – mint 1898 augusztusában a rozsnyói fiatalsággal
karöltve1241 – leggyakrabban azonban konkrét esemény keretében ropták a táncot. A bálozók
kényelmére és igényei szerint a fürdőgondnokság a századelőn egész éjjel közlekedő
omnibuszjáratot is biztosított a fürdő és a város között.1242 Egy-egy zenés-táncos mulatság
alkalmával rendszerint a helyszín is feldíszítésre került, többnyire az alkalomhoz illő díszekkel
(kék-sárga),1243lobogókkal, fenyőgallyakkal, feliratokkal.1244A rendezvényeket leggyakrabban
kísérőprogramokkal is csábították, mint a világposta, a tombola, a tűzijáték vagy a konfettidobálás, a bevétel pedig jobbára karitatív célra vándorolt. Valamennyit névre szóló meghívók
szétküldésével, vagy falragaszok útján hirdették mind a fürdőtelepen, mind a városban.
Az Anna-bál hagyománya Rozsnyófürdőn is virágzott. A klasszikus Anna napi mulatságon
rendszerint nemcsak a fürdővendégek, hanem a rozsnyói és a környékbeli előkelő családok is
összegyűltek. Sok esetben a fürdő táncterme is szűknek bizonyult, kiszorítva táncosait a
mellékhelyiségekbe.1245 A legnagyobb visszhangja az 1900-ban megrendezett Anna-napi
vigadalomnak volt.1246 Az idő haladtával az Anna-bálok iránti érdeklődés sajnos apadni látszott.
Az 1905. évi idényben egyetlen rozsnyói hölgy sem vett részt rajta, ráadásul a gyér létszámra való
tekintettel az első négyest a korábban megszokott 30–35 pár helyett csupán 10 pár táncolta.1247 Új
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lendületet az Anna-bálozás és az egyéb szórakozás terén csupán közvetlenül az első világháború
előtti évek hoztak. 1911 júliusában hangversennyel is összekötötték e jeles névnapi hagyományt,
melynek jövedelmét az újonnan megalakult rozsnyói patronázs-egyesületnek adományozták.1248
1912 nyarán nagyvárosi kerti ünnepségek mintájára rendhagyó Anna-estet tartottak: délután
operetthangverseny keretében a diósgyőri Berki Andor és zenekara kápráztatta el a társaságot
hangversenyével, ezt követően egyedülálló „garden-party” részesei lehettek a vendégek, melyen
120 nyereménytárgyas tombolával és tűzijátékkal egybekötött szórakoztató programesten
mulathatta az időt a fürdő közönsége. Ráadásként különleges Anna-vacsora került felszolgálásra,
a nap fénypontjaként pedig cigányzenével dúsított, reggelig tartó táncmulatság következett.1249A
nevezett évad igen gazdagnak bizonyult szórakoztató műsorszámok tekintetében, ti. három héttel
később kabaré1250keretében helyi dilettánsok léptek színpadra monológ, színdarab, ének, zongora
produkciókkal, az este legnagyobb attrakciójaként azonban a 100 nyereménytárgyas tombola
aratott elsöprő sikert.1251 A fürdő bűvészestének is otthont adott 1911 augusztusában,1252de egy
remek hangulatú teniszvacsora is számlájára írható, amely 1913 júniusában került megrendezésre
nemcsak a fehér sport szerelmesei, hanem minden érdeklődő számára. 1253A háború kitörésének
előestélyén, július 27-én fővárosi slágereket kántáló kabaréval, valamint tombolával is
megfűszerezték az Anna-bált, melynek szereplői a fürdővendégek és a városi műkedvelők köréből
kerültek ki. A rendezvényen 1 korona személyjegy és 2 koronás családjegy megváltásával lehetett
részt venni. Alighanem az utolsó békebeli táncos mulatságnak lehettek tanúi a jelen volt vendégek,
a ropogós csárdásokat az éjszaka folyamán lábra kapott, hadiállapotot terjesztő hírek sem tudták
félbeszakítani.1254
A táncos mulatságokkal párosult karitativitás nemcsak Anna napján lépett érvénybe. A
helyi kereskedelmi ifjúság több ízben is adakozott: 1895 augusztusában a védnöksége alatt
megrendezett tombolával egybekötött bálon a rozsnyói alsófokú kereskedelmi iskola tőkéjének
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javára szolgáltatták a bevételt,1255 két évvel később pedig a betegsegélyző egylet kereskedelmi
osztályának leendő alaptőkéje gyarapítására táncoltak.1256 Az 1898 júliusában megrendezett zenés
ünnepélyen a tiszta bevétel egy részét a fürdői sétányok restaurálási költségeinek fedezésére
fordították,1257 de ugyanezen nemes cél vezérelte az ún. tombola-ünnepély szervezőit is, akik
csaknem 500 darab sorsjegy eladásával ugyancsak a sétautak javítási költségeihez járultak
hozzá.1258 A helyi érdekek istápolása nem csupán a fürdőtelep támogatásában nyilvánult meg. A
nőegylet pénztárának gyarapítására szolgált például az 1894 augusztusában a rozsnyói nőegylet
védnöksége alatt megrendezett tánccal és hangversennyel egybekötött tombolajáték,1259 1911
júliusában mind a rozsnyói patronage-egylet javára Komlóssy Emma közreműködésével
felcsendült kabaré,1260 de R. Kovács Laura, a „Kultúra irodalmi és művészeti társaság” tagjának
művészestélyéről befolyt bevétel is a helybeli nőegyletek bukszájába vándorolt.1261
A vasas fürdő helyiségei már az 1860-as évektől a rozsnyói polgárok, legfőképpen diákok
szórakozására egyaránt kiváló helyszínül szolgáltak. Éves rendszerességgel tartották meg itt
majális, záró-, ill. nyári „juniális” mulatságaikat a katolikus és az evangélikus elemi és
gimnáziumok tanulói, ill. végzős érettségiző diákjai a tanári karral egyetemben. 1262 Majális
ünnepségek alkalmával a diákság már a kora reggeli órákban, a Rákóczi-induló és a nagy dob
hangja mellett, sorfalat képező nézőközönség között kivonult díszlobogók, zászlók alatt a fürdőbe.
A délelőtt többnyire versenyjátékokkal telt el, és a város közönsége rendszerint a délutáni órákban
csatlakozott a szórakozókhoz.1263 Rendszerint díszes közebéddel, fesztelen tánccal, hangos
muzsikával és az édesszájúak örömére cukrászdával várva ünnepelték meg a tavasz eljövetelét.1264
Az 1879. június 3-án megrendezett majális alkalmával még „Isten hozott” feliratú diadalkapu is
köszöntötte az ünnepségre betévedt vendéget a fürdő előtti úton, a szabadtéri, zsúfolásig megtelt
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táncterem pedig gótikus díszelemekkel volt dekorálva.1265 Előfordult, hogy egy-egy ilyen mulatság
alkalmával a fürdői takarodó után nem ért véget a szórakozás, mint ahogy a fent nevezett évben
történt: az ifjúság a városban, a társalgási egylet nyaralójának termében folytatta a mulatozást.1266
Arra is akadt példa, hogy több oktatási intézmény közös tavaszváró majálist rendezett, mint ahogy
történt az 1895 májusában az ágoston evangélikus főgymnázium tanuló ifjúsága, az állami elemi
iskola mindkétnemű növendékei és az ev. felső leányintézet növendékei részvételével.12671911ben még boston-táncverseny is megkoszorúzta e májusi vigadalmat.1268 A fürdő öregdiákok
érettségi találkozójaként is ideálisnak bizonyult, melyek közül a legemlékezetesebb az 1913. évi
40 éves bankett, melyen a vármegye alispánja, Lukács Géza, mint egykori rozsnyói kisdiák vett
részt.1269 A rozsnyói egyetemi ifjúság ugyanakkor számos Anna-bált rendezett meg.1270 S nemcsak
az öregek, hanem a legfiatalabbak is szívesen mulatták az időt a vasas fürdőben, amint azt az 1905
júliusában megrendezett gyermekünnepség is bizonyítja. Az ötletgazda egy olasz vívómester,
Santelli Italo volt, aki jómaga is a vasas fürdő vendégeként tartózkodott itt, s a telepen nyaraló
családok közreműködésével a fürdő felső teraszán színes programkavalkáddal lepte meg azok
gyermekeit: léggömb-eregetéssel, zsákfutással, egy lábon futással, melyeket pazar uzsonna
követett a nyaralótelepen fekvő Schlosser-villában, Santelli szálláshelyén.1271 Ugyanakkor a
szórakozás szolidabb formája is megnyilvánult az oktatás apostolai körében közebéd, ill.
közvacsora formájában. 1904 nyarán Mártonffy Márton, a kereskedelmi és iparos inasiskolák
országos főigazgatója és Druisner György kir. tanfelügyelő látogatásának alkalmából a rozsnyói
iskolák elöljárósága a vasas fürdőben este 8 órakor rendezett közvacsorán rótta le tiszteletét.1272
A helyi egyletek is kedvüket lelték az egykori püspöki fürdő termeiben tölteni szabadidejük
egy részét. Az ünnepséghez hozzátartozott a fürdőbe való „kimenés” rituáéléja: a testületek
rendszerint a tisztviselőség vezetése mellett, egyleti vagy nemzeti színű lobogó alatt, zeneszó
kíséretében vonultak a vasas fürdő árnyai alá. Ha már a majálisoknál tartunk, érdemes megjegyezni
a rozsnyói iparos ifjak önképző körének nyárváró táncmulatságait, amelyek a legjobbak közé
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tartoztak a vidéken, hiszen a négyeseket rendszerint 35–40 pár táncolta.1273 Az ifjúság mellett a
rozsnyói önkéntes tűzoltó egylet tartotta meg évenként nyári ünnepélyét – vagy
menetgyakorlatát1274 – a város zajától távol eső fürdőben. Míg 1874. június 28-án az egylet 180
személyes közebéddel előrukkoló, s mintegy 2000 fős táncost felsorakoztató zászlófelavatási
ünnepélyétől volt hangos a fürdő,1275 addig 21 évvel később, 1895. júniusában, zászlószentelési
ünnepélyének évfordulóján két zenekar játékát is élvezhette a közönség. 1276 Újabb igazi
kuriózumként, 1879 augusztusában mintegy tizenkettő és fél órán keresztül mulattak a résztvevők
a rozsnyói kereskedő ifjak bálján, délután háromtól másnap reggel fél négyig.1277 A fürdő
színhelye volt a rozsnyói jótékony nőegylet tombola-délutánjainak is, akik bevételük egy részét
többnyire a fürdő és környékének karbantartására ajánlották fel. 1278 1904 júniusában a katolikus
legényegylet tartotta szokásos nagy visszhangot keltő táncmulatságát saját házalapja javára
tombolával és konfetti-dobálással összekötve a gyógyfürdő termeiben,12791908 nyarán a rozsnyói
posta-és távírdatisztek táncestélye miatt telt meg a vasas fürdő,1280 1911. július 9-én a rimamurányi
bányatelep altisztjeié volt az este,1281 1912 júliusában a protestáns iparosok önképzőköre rendezte
meg évenkénti nyári táncmulatságát ugyanitt,1282 de érdekesnek ígérkezett az 1913. július 6-án a
rozsnyói Önálló Iparosok Csoportja által a létesítendő ipartestület javára 1 koronás belépődíj
mellett megrendezett katonazenés népünnepély is.1283
A könnyed műfajok mellett olykor a politika is belopódzott a vasas fürdő tágas termeibe,
kiváltképp a parlamenti választások idején. 1891 májusában Andrássy Géza gróf, mint a rozsnyói
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választókerület képviselőjelöltje rendezett uzsonna-bankettet a helyi fürdőben, melyre meghívta a
város és a környék választópolgárait. A 200 jelenlévő az esti órákig élvezhette vendégszeretetét
Berki Flóris muzsikája mellett.1284 Érdekesnek ígérkezett az 1897 júliusában napirendre tűzött
dalestély is a Budapestről érkező Sütkey Jenő dalkomikus és színművésznő felesége
előadásában.1285Ugyancsak párját ritkítónak bizonyult az 1900 augusztusában Ferenc József
uralkodó 70. születésnapja alkalmából indítványozott tűzijátékkal és tombolával egybekapcsolt
táncmulatság.1286 Ritka kabarénak lehettek szemtanúi azok a vendégek, akik 1911 egyik nyári
estéjén ellátogattak a vasas fürdőbe a nagyrőcei színművészek fellépésére: pár kuplé erejéig
személyesen Mihalik Dezső, Nagyrőce polgármestere is a porondra állt.1287 A nem mindennapi
műsorszámok között szerepelt egy afrikai néger kabarétársulat színpadra lépése 1913 nyarán.
Hasonlóval ritkán találkozhatott a közönség Gömörben.1288 A Monarchia utolsó napjaiban egy
nappali tűzijátékkal felvillanyozott kabarét láthatott a fürdői vendégsereg, melyben többek közt a
„Bécsi szelet” elnevezésű színdarab is bemutatásra került a 30 év múlva világfürdővé lett
Rozsnyófürdőt imitálva.1289 A szarajevói merénylet napján, a gyilkosságról mit sem sejtő
Protestáns Iparosok Egylete által rendeztetett vigadalmat a „Sajó-Vidék” hasábjain utólag
kegyeletsértésnek titulálták.1290
A szórakozásról a fürdőtelep körül elterülő magánvillákban is gondoskodtak. Ilyen volt
1882 augusztusában Markó Albert budapesti nagykereskedő kedélyesen sikerült „házszentelő”
estélye a csucsomi völgyben, a püspöki fürdő felett újonnan épült nyaralójában, melyre a város
közigazgatási és törvénykezési elöljáróin kívül Rozsnyó város értelmiségének nagy része,
valamint néhány fővárosi vendég is hivatalos volt. A jókedv fokozásában szerepet játszott a
cigányzene is, a vendégek mulattatására még tűzijátékot is tartottak, s a vígan sikerült ünnepélyt
tánc fejezte be.1291 Két évvel később Schlosser Albert rendezett zártkörű, a rozsnyói elit
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részvételével lezajlott, fejedelmi lakomával dúsított zenés mulatságot nyári laka felavatása
alkalmából.1292
Mindezeken kívül Rozsnyó környékének hegyi klímája, természeti szépségei és
kastélyokkal körbefont történelmi emlékhelyei kínáltak tucatnyi lehetőséget a gyógyulóknak,
nyaralóknak és a kirándulóknak.1293 Az 1891-ben megjelent fürdőkalauz az Ökörhegyet jelölte
meg a fürdővendégek által legkedvesebb, s egyben legfárasztóbb kirándulóhelyévé, melyről 3–4
óra alatt felérve csodálatos panoráma nyílt egészen Miskolcig.1294 A kisebb kirándulások közül a
kocsin 1 óra alatt elérhető, s fél nap alatt megtekinthető úticélokat volt ajánlatos felkeresni, mint a
krasznahorkai vár, a betléri kastély, vasolvasztó és park, a nadabulai Roxer-féle papírgyár, a horkai
cellulózgyár, a pelsőci mű-és faipari társulat gyára, az egész napot igénybe vevő kocsiutak közül
pedig a nagyszlabosi papírgyár, a szádellői völgy, az aggteleki cseppkőbarlang, ill. a dobsinai
jégbarlang aratták a legnagyobb sikert.1295 Nagyobb kirándulásoknál még szálláskínálattal is
szolgált a brossúra, de vasúti menetrenddel egyaránt tájékoztatta a fürdő vendégét. A századelőn
közkedvelt úticélnak számítottak továbbá a szulovai vadászkastély, a tornai és murányi várak, a
sztracenai völgy, a csetneki huszita templom vagy a szilicei jégbarlang. Mindezekre a
kirándulóhelyekre a Nagy Háborút megelőző években már csoportos kirándulásokat szervezett a
fürdőgondnokság a Kárpátegyesület rozsnyói szakosztálya révén. Ezen a fürdő vendégei
rendszeresen részt vehettek, sőt a fürdő olcsó turistaszobákat is kínált a kirándulóknak.1296 A
kisebb utakhoz 1904-ben felmerült egy 5–6 ülésű, fedett, hegyi autómobil beszerzésének a
gondolata is.1297
A turizmus szerelmeseinek mindinkább kedvezett Rozsnyó magaslati fekvése, kitűnő
klímája és páratlan természeti szépsége. Számos látnivaló közül több szomszédos fürdő kalauza a
rozsnyói vasas gyógyfürdőt is javasolta az úticélok között, ahol társas vacsora és táncvigadalom

Rozsnyói Híradó. 1884. szeptember 7.
Polónyi szerint a nagyobb kirándulásokban csak azok a fürdővendégek vehettek részt, akik kevésbé
gyengélkedtek, s akik nem ideggyengeségre voltak kezelve. Gyengébb páciensek azonban a kisebb kirándulásokban,
melyek fél napot sem vettek igénybe, kocsin természetesen részt vehettek, így biztosítva számukra a szabad levegő
élvezését. In: Rozsnyófürdő. Fürdőkalauz 1918: 12.
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várta a fáradt turistákat.1298 Legfőképp a fürdő századeleji átalakítását követően indult meg a
turistaáradat a vasas fürdő felé. 1907 júliusában a miskolci államvasúti műhely munkásai
látogattak el különvonaton Gömörbe,1299 két évvel később a Rimaszombatban tartott református
tanárok közgyűlésének 36 résztvevője tett kirándulást a forrásokhoz.1300Az 1912. évad június 2ájáig 69 turista kereste fel a helyet.1301 Folyó év nyara újabb tucat vendéget csábított ide, 1912
júniusában Budapestről az Üllői úti polgári fiúiskola 23 diákja,1302 a Honvéd utcai főgimnázium
69 növendéke, majd a szabadkai községi polgári leányiskola 45 növendéke tanári kísérettel
egyetemben látogatta meg a rozsnyói fürdőtelepet.1303 Gyógyhatásait és gazdag kulturálistermészeti környezetét nézve 1904-ben Kemény Ferenc Rozsnyó-fürdőt is javasolta, mint tanulók
részére lehetségesen felállítandó szünidei fürdőkonviktus létesítésére alkalmas helyet.1304
A fürdő a második világháború után romlásnak indult, épületei később magánlakásokként
s egyéb vállalkozásokként funkcionáltak. Mára az egész gyógytelep ugyan még épségben, de
üresen, küldetését rég elveszítve árválkodik.
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6. Nagyrőce
A murány-nagyrőcei völgyteknőben, a vele párhuzamosan húzódó hegyláncok között
feküdt egy Dolina nevű völgy, melynek ölén Nagyrőce1305 kies fekvésű fürdője állt. A fürdő a
várostól mintegy negyedórányira, csinos parkkal övezve, pormentes, ózondús, üdítő levegővel
várta a látogatóit.1306 A Murányra és a Szepességre menő út közelében elhelyezkedő, 333 méter
tengerszint feletti magasságban fekvő fürdő helyi érdekkel bírt, Nagyrőce város tulajdonát képezte,
városi fürdőgondnokság fenntartósága alatt állt és vizsgált időszakunk alatt – vendéglőjével,
melléképületeivel és 5 holdas parkjával együtt1307 – bérlő kezében üzemelt.1308
6.1. Vasas víz a határban
A szájhagyomány szerint a helyi lakosság régóta tudott a Dolinában csordogáló orvosi
vízről, helyét viszont senki sem ismerte. Írott források alapján a nagyrőcei gyógyvizet végül
Moravek József, a város akkori főbírája fedezte fel 1829-ben, gyógyhatását saját gyomorbaján
próbálta ki.1309 Vizét abban a reményben, hogy nagy jövedelmi forrásává fog válni a városnak,
Marikovszky György megyei főorvossal vegyelemeztette elsőként. 1310 A gömöri „orvostudor”
vizsgálatai eredményét még ugyanazon évben „A Nagy-Rőtzei orvosvíznek elbontásáról, orvosi
erejéről és hasznairól” címmel Rozsnyón jelentette meg egy 15 oldalas brossúra formájában,
jegyzeteiben ismertette a forráskút környékét, az orvosvíz természeti leírását, a vegyelemzési
kísérleteket, a timsós-vasas ásványvíz orvosi erejét és felhasználhatóságát.

1311

„A kút kerék

formájú, átmérője egy öl, mélysége egy suk, s az oldalai gránitkővel vannak kirakva. A víznek
forrása sebes és fürdésre elegendő. Színe a víznek valamivel haloványabb a kristály színű tiszta
víznél. Ha tovább áll is, nem változtatja meg a színét. Buborékjai ezen víznek sem a kútban, sem a
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Nagyrőce (szlovákul Revúca) kisváros Szlovákiában a Besztercebányai kerület Nagyrőcei járásának székhelye.

Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1903. évre.
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bérleti jogot. In: Gömöri Közlöny. 1878. auguszus 11., Gömör-Kishont. 1899. november 30.
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pohárban észre nem vehetők, nem lehet ezen víznek csípős savanyúsága. Szaga a víznek igen
csekély kénköves. Íze, gyengén összehúzó, kádban sárgásbarna színű. Mérséklete az orvosvíznek
szabad levegőn 10° R volt. Mind azon nyavalyákban, amelyek a nervusoknak gyengeségéből
származnak, igen nagy haszna lehet.”1312 – vetette papírra Marikovszky. Mellékesen hozzáfűzte,
hogy a fürdő- és vendégszobák építése már folyamatban van, ami egy viszonylag korai kiépítésre
enged következtetni.1313
A fürdő forrása három érből egy közös kútban fakadt s innen szivattyúzták fel használatra.
A fürdők vizéül a kút kénes vastartalmú forrásvize szolgált, a zuhanyok vizét a közeli hegyi
forrásokban meggyűlt tiszta patakvíz szolgáltatta, ivóvizét pedig a fürdő a városi határnak legjobb
forrásvizében bírta, mely egy szökőkút közvetítésével lett a telepre bevezetve.1314 A gömöri
főorvos által írt szakirodalmon kívül Gustáv Maurícius Reuss Nagyrőce városának tiszti orvosa
által kéziratban maradt „Opis městečka Veľká Řevúca zvaného, I. a II. díl z rokov 1853 a 1854
(Nagyrőcze város leírása I. és II. kötetben 1853-1854-ből)” c. szlovakizált cseh nyelven írt
munkája a mérvadó, melyben – nagyrészt Marikovszky megfigyeléseire támaszkodva – a vasas
forrás környezetét, tulajdonságait, valamint magának a fürdőnek fekvését és korabeli állapotának
leírását vetette papírra.1315 Elődjéhez hasonlóan alátámaszotta a gyógyvíznek az ideggyengeség
ellen való hasznosságát, és saját maga is alkalmazta a vasas forrást pácienseinél. A fürdői leírásban
egy 8 szobás főépületről számolt be, melynek oldalán a kocsma és a vendéglős szállása volt
található. A völgy felőli oldalán helyezkedtek el a kádak, szám szerint nyolc, melyekbe csöveken
keresztül áramlott a felmelegített fürdővíz. Reuss idejében a fürdőépülettől lejjebb, a völgy
közepén terült el a kör alakú táncpavillon s egy fából eszkabált kuglizó, mögötte pedig néhány
istálló állt. A fürdőkomplexumhoz egy elkerített udvar is tartozott réttel, sétánnyokkal.1316
Gyakorlatilag ugyanolyan állapotban üzemelt, mint Morávek annak idején kiépíttette, ráadásul az
egész építményegyüttes ingoványos, nedves talajon állt. A város képviselőtestületében szó esett a
régi fürdőépület lebontásáról és egy újabb felhúzásáról, melynek terveivel Gustáv bátyját, Július
Reuss mérnököt bízták meg, de a terv végül kudarcba fulladt. A fürdő korszerűsítésére irányuló
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törekvések csődje – amely nagyban hozzájárult volna a fürdő nem csupán betegek kezeléséhez,
hanem egészségesek nyaralóhelyévé alakításához – Reusst is gondolkodóba ejtette a telep jövőjét
illetően. Mintegy előrevetítette annak sorsát: „Ha Pestnek, vagy Bécsnek ilyen fürdőhelye lenne,
már régen virágozna, de ily nyomorúságos és faragatlan népnek hagyatva jövőjét veszti.”1317
A forrásvízről a Marikovszky-féle méréseken kívül az általunk vizsgált időintervallumban
hasonló teljes körű vegyi analízis nem született.1318 Mind az ásványvízzel, mind a fürdővel elvétve
találkozunk a korabeli szakirodalomban, kalauzokban és a folyóiratokban. A régi vizsgálatokból
ítélve a forrás mind kádfürdőre, mind ivókúrára alkalmatosnak bizonyult,1319 bár csak és kizárólag
fürdésre használták. Elsősorban idegkimerülés, szellemi megerőltetés, testi gyöngeség,
gerincbántalmak, hűdés, gyomorgyengülés, szívbaj, sápadtság, köszvény ellen, női ivarszervek
megbetegedésénél, végszegénységnél és súlyos betegség utáni elgyengülés esetén javasolták. 1320
A fürdőtelep a vasúti állomás közelében terült el, a fürdőidény pedig klasszikus értelemben
májustól szeptember végéig tartott. Az első fürdőházat és vendéglőt még a felfedezés évében,
1829-ben emelték fel az akkori igényeknek megfelelően, sajnos nem azzal a céllal, hogy az
„külhoni” vendégek kényelmére s azok gyakori látogatottságára szolgáljon.1321 A fürdő környéke
még ekkor fásításra és tisztításra került. Nagyrőce vasipari vállalkozásaiból származó bevételeinek
köszönhetően, előbb a Murányi Unió, majd 1852-től a Rimamurányvölgyi Vasmű Egyesület

Uo.
A Lengyel-féle 1853-ban megjelent Fürdői zsebkönyv hasábjain is csupán említést tesz a nagyrőcei forrásról,
annak jellemzése és vegyelemezése nélkül. Wachtel 1859-ben napvilágot látott fürdőkötete a jolsvai forráshoz
hasonlóan a termálvizek kategóriájába sorolta, csakúgy, mint a Hunfalvy-féle monográfiában Kiss Antal, aki szerint a
földes-vasas savanyú ásványizekhez tartozó nagyrőcei forrás hasonló földtani és környezeti viszonyok között létezett,
mint a rozsnyói, de vastartalmával gyengébbnek bizonyult. Kisebb vegyelemzést még Bernáth József budapesti
kémikus ejtetett a forrásvízen 1875 júniusában, aki szerint a víz ½ öl mélységben, 13,5 R fokkal bírt, alkatrészei közül
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főrészvényeseként bátran finanszírozhatta vasas fürdője kiépítését.1322 A kezdet szerencsésen
indult – a problémát az okozta, hogy a telep ugyanebben a kezdetleges állapotban maradt az
elkövetkező 30 évben is.1323
Míg a 19. század derekán – Wachtel és Härdtl munkáira alapozva - 5 fürdőkáddal felszerelt
fürdőház és egyetlen vendégház állott itt a helyi lakosok üdülésére,1324 addig a kiegyezés évében
már 6 fürdőszobával és 6 lakszobával rendelkezett az intézet,1325 melyhez 1881-ben egy 10–15
holdas erdőrészt csatoltak parkírozás céljából.1326 A város gyógyfürdője korabeli beszámolók
szerint elhanyagolt állapotban tengődött, a fürdő épülete egy kantinra hasonlított, a fürdőszobák
mocskosak voltak, a kádakat – orvosrendőri szempont ellenére – fából készítették, hiányoztak
a társalkodóterem és a szórakoztató eszközök.1327 A város honatyái 1882-ben a fürdő
magánvállalkozó általi kézbevételével látták egyedüli megoldásnak a telep korszerűsítését.1328 Hat
évvel később Stefancsok Károly polgármester jóváhagyásával a város képviselőtestülete árlejtést
hirdetett egy teljesen berendezett, felépítendő fürdőhelyiség, ivóvíz levezetése és szökőkút
felállítása, továbbá egy kuglizóval felszerelt nyári étterem megépítése céljából.1329 A fürdő
történetében mérföldkőnek számító 1888-1889. évadban a jócskán elhanyagolt állapotban tengődő
fürdőépületek végre külső segítség nélkül is felújítás alá kerültek. Az aránylag nagy befektetéssel
– 80 000 korona – újjáépített1330 8 fürdőszobából és 6 lakószobából álló nagyrőcei fürdő

A város a Rimamurányi-Vasműegylet gócpontja volt, lakosai javarészt iparosok voltak. 1872-től nyerte el a
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megnyitása folyó év augusztus 3-áján és 4-éjén nagy ünnepségek kíséretében ment végbe, melyen
nemcsak a közeli vidék, de a gömöri városok értelmiségének tekintélyes száma is részt vett. Az
ünnepségsorozatból nem hiányozhatott a színielőadás, az azt követő ismerkedési estély, a városi
önkéntes tűzoltóság nagygyakorlata, a fürdőtörténeti felolvasás, a tornagyakorlatok és
társasjátékok bemutatása, a 200 terítékű közebéd és a tűzijátékkal kísért táncmulatság.1331 A
fürdőkomplexum a millennium évében már egy étkező- és tánchelyiséggel, ill. 7 vendégszobával
ellátott nagy vendégfogadóból és egy 10 fürdőkabinnal1332 ellátott fürdőházból állott,1333 a
századelőn pedig teniszpályával bővítették a szórakozási lehetőségek tárát.1334 Az egyedüli negatív
tényező a penziószerű ellátás és elfogadható ár hiányában mutatkozott meg.1335
6.2. Hadilábon az idegenforgalom
A tisztán helyi érdekkel bíró fürdőt már 1873-ban 180 fürdőző látogatta meg, ami
kétségkívül gyógyvizének népszerűségéről ad tanúbizonyságot.1336 Miután a fürdő teljes
átalakításon esett át, állítólag a külhoni vendégek fogadása céljából, már nemcsak helyi vendégek
képviseltették magukat a gyógytelepen, hanem a távolabb eső városok, mint például Cegléd, vagy
Békéscsaba klientúrája is.1337 A betegek előszeretettel dicsérték a telep kitűnő konyháját, mérsékelt
árait, kellemes szobáit, nem utolsó sorban pedig a környező vidék szépségét. 1338 A következő
szezon a gömöri polgárság körében is hódított: a fürdővendégek között Tomcsányi László kir.
törvényszéki bíró és családja,1339 Göllner százados, Niernsee és Barbierik tanárok kerestek üdülést
a telepen.1340 Az évek múltával azonban a megyei közegészségügyi statisztikák csökkenő
tendenciát mutattak Nagyrőce vendégforgalmát illetően, sőt a vármegyei közlöny hasábjain
megjelenő tárcákban is a jobb sorsra érdemes, csupán a környékbeli közönség gyér látogatásaiból
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tengődő fürdők közé kapott besorolást. Szerzői e pangást a korabeli divatos, patinás külföldi
fürdők

utáni

hajszolásban,

illetve

az

elégtelen

propagandahadjáratban

és

silány

vállalkozószellemben vélték meglelni.1341
1894-ben összesen 34 fürdővendég kereste fel a fürdőt: 20 állandó vendég és 14 ideiglenes
páciens.1342 Később az 1903-ból, 1904-ből és 1905-ből fennmaradt mutatók értelmében továbbra
sem érte el a 100 főt az állandó vendégek száma.1343 A fennmaradt levéltári források arra
világítanak rá, hogy a fürdő helyi érdekeltsége a szomszédos kerületek orvosainak hibájában
gyökeredzik, akik a nagyrőcei gyógyfürdőt – lehetséges kúraként – mellőzték, ahogy az olvasható
a Budapesti Királyi Orvosegyesület Bókai János vezette balneológiai bizottságának 1882-ből
származó kérdőívében is, melyben többek közt egy fürdőismertető brossúra hiányára, és az idegen
vendégek alkalomszerű látogatásának következtében kialakult lakáshiányra hívták fel a
figyelmet.1344 A hazai fürdők és ásványos vizek feltérképezése céljából készült kérdőív számos
pontja értékes, ugyanakkor érdekes információkat sejtet Nagyrőce városi fürdőjéről. Ilyen például
az a nehezen elképzelhető állítás, mely szerint a fürdőt az 1881. évadban 1200 vendég
használta.1345 A Prékopa városi főjegyző által 1882. augusztus 10-én kitöltött kérdőív a fürdőtelep
aktuális szolgáltatásait prezentálta, melyet ha összehasonlítunk a Reuss által 30 évvel korábban
írottakkal, szembeötlő különbséget aligha találunk – a forrás vizét továbbra is egy 5 hektoliteres
üstben melegíttették, a földszintes fürdőépület ugyanúgy 5 fürdővel és 5 lakszobával rendelkezett,
2 cink és 3 fakáddal bírt, fűtése pedig továbbra sem volt.1346 Az okokat valószínűleg abban
kereshetjük, hogy a fürdőt a zömében helyi klientúra igénybevételének következtében – akik a
városon belül vagy a környéken állandó lakóhellyel bírtak – kevésbé állt szándékukban „külhoni”
fürdővendégek fogadására kellőképpen felszerelni. Amennyiben akadt is idegen fürdőzni, vagy
nyaralni vágyó, alighanem nagyrőcei, tágabb értelemben gömöri gyökerekkel rendelkező, innen
elszármazott vendégekről lehetett szó, akik alkalomadtán „itthon” töltötték nyaralásukat. Így tett
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például Schweighoffer János debreceni piarista főgimnáziumi tanár is, a Murányvölgye c. lap
munkatársa, 1913 nyarán,1347vagy pedig – a város ún. „pánszláv” művelődésközponti jellegéből
kifolyólag – a korabeli szlovák nemzeti mozgalmi elit tagjai: Štefan Marko Daxner tiszolci
politikus, Samo Tomášík gömörteplicei evangélikus lelkész, vagy az 1862-től 1874-ig működő
nagyrőcei első szlovák evangélikus reálgimnázium kisdiákja, Martin Kukučín prózaíró.1348 A sors
iróniája, hogy a „hazajáró” vendégek mellett Nagyrőce csodás környezetbe ültetett fürdőtelepét
szívesen keresték fel a magyar ajkú tanítók, tanítónők, tanügyi hivatalnokok is családostul üdülés,
nyaralás céljából. A lakhatás és ellátás díja a századelőn egy személynek havi 60 koronába került,
egy vasas fürdő ára pedig 30 fillért számlált. Ez a kezdeményezés1349 nagyrészt Kozma Lászlónak,
a tanítók országos egyesületi elnökének tudható be, aki jól ismerte a környéket és vélhetően annak
„idegen ajkú szellemi mozgatórugóját,” a „Néptanítók Lapjában” előszeretettel hirdette a
fürdőhelyet a magyar tanügyi munkaerők körében, burkoltan ún. „légkörjavító” szándékkal.1350
A fürdő ambuláns orvosa a századelőn Nagyrőce város tiszti orvosa, Posevitz Albert,1351
majd Linberger Albert volt,1352 legismertebb bérlője ugyanezen időből pedig Váralljai
György,1353ill. Brünich Nándor.1354 Gyógyszertára, postája és távirdája Nagyrőce városában
üzemelt. Vasúti megállója az 1880-as években a fürdőtől 18 kilométerre lévő tiszolci vasúti
pályaudvar volt, amelyet kocsin lehetett megközelíteni,1355 a századfordulón azonban megépült
Nagyrőce saját vasútállomása is. A 20. század küszöbén a völgyet átszelő vasútvonalon 9 óra alatt
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lehetett Budapestre eljutni.1356 1903-ban felmerült egy esetleges autómobiljárat elindításának
a gondolata is a Tornalja-Nagyrőce-Jolsva vonalon a személyforgalom gyorsabbá tételének
érdekében, a tervek kimeneteléről azonban nincsenek információink.1357
Fürdőtörténeti szempontból az 1889. évi döntő lépés az 1901-ben egy még radikálisabb
megoldáshoz vezetett: a város tulajdonát képező gyógytelep eladásra került,1358 s a rákövetkező év
februárjában a haladás mellett érvelő nagyrőcei közönség férfitagjai már egy fürdői
részvénytársaság létrehozásán fáradoztak. A Nagy-Rőczei Fürdő Részvény-Társaság 50 000
korona alaptőkével 50 évre alakult meg, egy részvényének ára 100 koronába került.1359 Míg a fürdő
egyik fő részvényesének számító Nagyőcei Takarékpénztár rögtön 50 részvény jegyzésével
támogatta a kiváló ügyet, addig az alakítandó részvénytársaság iránt – sajnos – nagyobb érdeklődés
mutatkozott meg a szomszédos vármegyékben, mint Gömörben, ami egy egész megyét átfogó
mentalitásbeli problémára világít rá.1360 Megfelelő támogatottság hiányában már a nyári
hónapokban evidenssé vált, hogy a részvénytársaság álma ködbe veszett.
A fürdő-eladás és szálloda-mizéria még 10 évvel később sem vesztette el aktualitását, a
sorsára hagyott fürdő a városka lakóinak kiszolgáltatottságából továbbra sem tudott kilépni a
klimatikus üdülőhellyé válás útjára. Öt vendégszobáját rendszerint már májusban lefoglalták, így
az esetleges érdeklődők lakáshiány miatt a fürdőkezelőség által kénytelenek voltak a továbbiakban
is elutasításban részesülni. A Murányvölgye c. helyi lap 1912 februárjában is foglalkozott egy
esetleges helyi érdekű, kellő tőkével és nagy üzleti-gazdasági tapasztalattal rendelkező férfiakból
álló fürdői részvénytársaság megalakításának gondolatával, amely a fürdőt a várostól való
megvétele uán 50–60 férőhellyel bővítette volna.1361 A magasröptű tervek ezúttal is tervek
maradtak, a kezdeti lelkesedésből hamar kialudt a tetterő. Sem részvénytársaságot, sem eladást
nem hajtottak végre, helyette egyre inkább beigazolódni látszottak Reuss vészjósló szavai. A város
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a forrásvíz felfedezése után 84 évvel sem tudott mit kezdeni rejtett kincsével, vizsgált időszakunk
alatt az elérhető és fellelhető forrásokat átvizsgálva egyetlen gyógyulásos esettel sem találkoztunk.
Moravcsík főbíró szép reményű tervei a kevésbé rátermett és tehetetlen utódoknak köszönhetően
sorra csődöt mondtak. Csekély haladást jelentett, hogy a fürdőbe vezető sétautat és környékét
rendbehozták.1362
Az első világháború kitörésének küszöbén harmadszor is felvetődött a fürdő bérbe- ill.
eladásának gondolata. Nagyrőce honatyáinak fejében ismét megfordult az az elképzelés, miszerint
a város vasas fürdője megfelelő berendezés mellett és ügyes, szakszerű közreműködés által a
legjobb gömöri fürdők sorába emelkedhetne. A városi képviselőtestület 1914 áprilisának elején
tartott közgyűlésen tanácskozott a fürdő jövőjét illetően, egy 30–40 fürdővendég befogadására
képes szálló megépülését fontolgatta.1363A képviselőtestület alig egy hónappal később egy helyben
alakult fürdőkonzorcium számára való bérbeadásról döntött egy éves időtartamra évi 400
koronáért.1364 Ez a konzorcium folyó év április 28-áján 64 tag részvételével határozott céllal - a
fürdő kibérléséért – alakult.1365
A nevezett 1914. évadot már ebben az új köntösben nyitották meg a közönség előtt, a
kapunyitást azonban egy alapos karbantartás és tatarozás előzte meg a város iparosainak
jóvoltából. A nyitás a vártnál is élénkebb forgalmat hozott, csaknem egész Nagyrőce népe kivonult
a telepre, sőt a murányi, a hizsnyói és jolsvai értelmiség is, ill. utóbbi tisztikara is megjelent.1366 A
fürdőbérlő társulat háborús éveiben való működéséről nincsenek információink, ha voltak is,
kétségtelenül egyszerűbb keretek között1367 – az 1915. hadiévben mégis Robelly Aladár budapesti
műépítész is ellátogatott ide felesége társaságában.1368 A háború alatt Nagyrőce is kivette részét az
önkéntes adakozásban, az 1915-ben indított „Gömör Sárosért!” faluépítő akció céljaira mind a
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nagyrőcei fürdőkonzorcium, mind a Nagyrőcei Takarékpénztár 600–600 koronával járultak
hozzá.1369 Ugyanakkor pont ebben a zűrzavaros időszakban merült fel ismét a városi fürdő
továbbfejlesztésének eszméje kellő tőkével megáldott magánvállalkozó által1370 – ami
egyértelműen a helyi fürdőkonzorcium kérészéletűségét bizonyította –, a realizálódás kérdése
azonban források híján és a sikertelen előzményeket ismerve erősen megkérdőjelezhető.
6.3. Gyógyfürdő vagy mulatókert?
Nagyrőcét fürdőélet tekintetében Rozsnyófürdővel hozhatjuk párhuzamba, mindkét
rendezett tanácsú város közönsége ugyanis előszeretettel választotta kulturális életének és
szórakozásának színterévé városa gyógyfürdőjét. Kéziratában már Reuss is beszámolt arról, hogy
vasár- és ünnepnapokon a fürdőben felcsendülő muzsikaszó révén az 1850-es években is gyakorta
látogatott volt a nagyrőcei ifjúság által, sőt már ekkor is divattá vált az évenként megrendezésre
kerülő majális, mely a környék értelmisége által is sűrűn látogatott volt.1371 Ilyenkor többnyire
feldíszítették a fürdőkertet, fenyőgallyakból diadalívet emeltek, olykor üdvözlő feliratok is
köszöntötték az érkezőket. A mulatságok rendszrint délután 3–4 óra körül vették kezdetüket, a
belépti díj összege 60 fillér és 1 korona körül mozgott személyenként, a családjegy ára pedig
rendszerint 1 korona 20 fillértől 3 koronáig terjedt.1372
A nagyrőcei polgárok körében igencsak felkapott fürdő a püspöki székhely gyógytelepétől
eltérően egészen sajátos jelleggel bírt – gyógyvize erejénél nem, de méretében kevésbé
versenyképes fürdőtelepe javarészt a nagyrőceiek „szolgálatában állt,” s inkább töltötte be az
évtizedek alatt a mulatókert szerepét, mintsem gyógytelepként híresült volna el. Rendszeres
időközönként szívesen rendezték meg a fürdőkertben saját pénztáruk gyarapítására és
felszerelésük javára tavaszi-nyári mulatságukat a nagyrőcei önkéntes tűzoltóegylet tagjai Piros
Józsi putnoki zenekarával húzatva a talpalávalót,1373 nem ritkán konfetticsatával és tűzijátékkal
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fűszerezték az estet.1374 Ugyanakkor a nagyrőcei elemi iskola, vagy a m. kir. állami polgári és felső
kereskedelmi iskola ifjúsága szintén a fürdő helyiségét és parkját szemelte ki az ifjúsági segélyező
egyesület javára rendezett zártkörű majálisainak, nyári mulatságainak,1375 avagy évzáró
bankettjeinek helyszíneiül,1376 sőt a legkisebbek kisdedóvó intézetének a szegénysorsú
kisgyermekek felsegítésére rendezett nyári mulatságait is a fürdőben tartották.1377 A város fiataljai
szintén a fürdőkertet választották nyári jótékonysági táncmulatságaik helyszínévé: míg 1905
júliusában a létesítendő kórház javára,1378 addig 1911 májusában a Polgári Kör könyvtáralapja
javára gyűjtöttek.1379 Utóbbi nemes cél vezérelte magát a Nagyrőcei Polgári Kör tagjait is egy
fürdőbeli zártkörű táncmulatság megrendezésére.1380 A nagyrőcei iparos ifjúság számára szintén a
fürdőkert nyári mulatója bizonyult a legideálisabbnak táncvigadalom megrendezésére – 1912
júlisában Jónás Árpád muzsikájának kíséretében szórakozott a közönség, a 96 darab eladott
jegyből 28 koronát kitevő tiszta bevételt pedig a helyi evangélikus egyház templomtoronyfedésének alapjára ajánlották fel.1381 A helybéli nők is szívesen vonultak ki a fürdőkertbe. 1912
júniusában a József Királyi Herceg Szanatórium nagyrőcei fiókjának jótékonykodó hölgyei által
megrendezett nyári mulatságon ropták a táncot.1382 Ezek a társas rendezvények természetesen nem
csupán a szervező intézmény vagy egylet, hanem a helyi polgárok, valamint a környékbeli
lakosság számára egyaránt elérhetőek voltak. Egy-egy felkapottabb estélyen Nagyrőce és
környéke színe-java megmutatkozott, akár 40–50 pár is felsorakozott a négyesre.1383 Nem
maradhatott távol a fürdők hagyományos táncmulatságának számító Anna napi bál sem, a korabeli
sajtóhírek alapján a fürdő bérlőjének jóvoltából az 1900. évadban került megrendezésre a jánosi
zenekar közreműködése mellett, s a nagyrőcei városi árvák megsegélyezésére irányult.1384 A
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karitatív célok mögé burkolt rendezvények mellett a fürdőbe való kivonulás is a rozsnyóihoz
hasonlóan megszokott rituáléhoz kötött módon zajlott. A kereskedő ifjúság 1897. évi majális
ünnepségének példájával élve délelőtt 9 órakor történt meg a zenével kísért ünnepélyes zászlós
kivonulás a fürdőkertbe, 10 órakor vette kezdetét a kuglizással, versenyfutással s egyéb testedző
játékokkal tűzdelt tornaverseny, melyet 1 órakor közebéd, majd délután 3 órakor táncmulatság
követett.1385
A fürdő ugyanakkor zártkörű, szerényebb rendezvények helyszíneként is funkcionált. Ilyen
volt a Poltz János igazgató-tanító tiszteletére áthelyeztetése alkalmából megrendezett
búcsúvacsora, melyre a fürdő vendéglőjének nagytermében került sor 1912 augusztusában az illető
személyes barátainak, ismerőseinek és tisztelőinek jelenlétében.1386 Érdemes megjegyeznünk,
hogy fürdői szórakoztató programok tekintetében a már említett 1889. évi megnyitó ünnepség
keltett a legnagyobb szenzációt a lakosság körében. Külön kiemelendő a szervezők azon nemes
gesztusa, hogy ezen kétnapos ünnepségsorozat színielőadására minden belépő hölgy egy legyezőt
kapott ajándékba, melynek egyik oldalán a színlap, a másik oldalán a másnapi táncrend
szerepelt.1387 Hasonló népszerűségnek örvendett egy nagykárolyi fürdővendég, bizonyos Bartha
Antalné több hetes nagyrőcei tartózkodása során tanúsított művészetpártoló leleményessége, mely
során a fürdőző közönség szórakoztatásásra a fürdőben nyaraló vendég-gyermekcsoporttal
rögtönzött, ún. színpadi képcsoportokat (élőképeket) mutatott be a „Négy évszak”, „Jákob álma”
és „Karácsony estéje” témakörre.1388 Ugyanúgy emlékezetes marad azon fürdőkertben
megrendezett díszvacsorával egybekötött zártkörű társas összejövetel is, amelyet Cseh István kir.
törvényszéki bíró Nagyrőcére tett hivatalos munkalátogatása tiszteletére szerveztek a nagyrőcei
polgárság által, melyen Jónás Árpád hírneves cigányprímás bandájának zenéje mellett szórakozott
a közönség a késői órákig.1389 Bár helyrajzilag nem a fürdőkomplexum berkein belül, de a
vasasfürdőben nyaraló budapesti művészgárda, név szerint Neogrády Dóra dalénekesnő, Lincz
Márta hegedűművésznő és Lincz Jenő zongoraművész szerepléséről kell még szót emelnünk, akik
1910 júliusában felejthetetlen hangversenyt nyújtottak a helyi kórházalap javára Nagyrőce városi
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vendéglőjében, nagyszámú közönséget csábítva a környékről.1390
A fürdő kora tavasztól késő őszig nem csupán a helyi lakosság kirándulóhelyéül szolgált,
de előnyös fekvéséből kifolyólag számtalan lehetőséget rejtett a környék felfedezésére vágyó
nyaralóknak is. A vármegye nevezetességei közül a murányi várhoz, a tiszolci fogaskerekű
vasúthoz, a vashegyi bányákhoz, a hisnyóvizi Árpád-kori templomhoz, a hisnyói vasolvasztótelephez, a pelsőci telepekhez, az aggteleki barlanghoz, a híres csetneki templomhoz, a
nagyszlabosi papírgyárhoz, a krasznahorkai várhoz, a dobsinai jégbarlanghoz, a Királyhegyhez, a
Kakas-hegyhez és számos egyéb látnivalóhoz ideális kiindulópontnak számított.1391 Sokat lendített
a fürdő népszerűségén az is, hogy 1904-ben a nagyrőcei fiatalság sporttelep létesítését
kezdeményezte a fürdő tőszomszédságában, melynek kiépítése még ebben az évben elkezdődött:
a tervekben többek között fedett és nyílt uszoda, lövölde, csónakázó tó, korcsolya-és teniszpálya
szerepeltek.1392 A sporttelep elkészült létesítményei mára csupán a korabeli képeslapokon
köszönnek vissza, ugyanis a reményteljes tervek ellenére alig egy évtizeddel később a vállalkozás
sikertelenségéről cikkezett a sajtó.1393
Az ominózus 1945-ös év után a fürdő jövője is megpecsételődni látszott. A háborút
követően a fürdő megszűnt, épületei az enyészetté lettek – mára csupán vendéglője (egykori
főépülete) árválkodik egyedül a fürdőkomplexum közül, romosan, elhagyatott állapotban.
Megmentésére – állami fennhatósága ellenére – egyelőre nincs kilátás, sem ez irányban történő
kezdeményezés mindeddig nem látott napvilágot. Konstatálhatjuk, hogy Reuss jóslata bevált.
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7. Jolsva fürdője
Gömöri ásványvizes fürdőink közül a 258 tengerszint feletti magasságban, a GömörSzepesi érchegység és a Gömör-Tornai karszt határán, elhelyezkedő Jolsva1394 rendezett tanácsú
városának fürdője tartozott a legkevésbé népszerű desztinációk közé, jellegénél fogva méltán
megérdemelve a családias jelzőt. Rendhagyó módon, ezen fürdő méreténél, kapacitásánál és
lokális jellegénél fogva nem hasonlítható össze más, korábban bemutatott gömöri fürdővel, hiszen
már a maga korában is aligha volt általánosan ismert a vármegye határain belül.1395 Ásványos
fürdővize – bár a lényeges balneológiai szakirodalomban helyenként (Kitaibel, Lengyel, Wachtel,
Bernáth) górcső alá helyezték – hivatalos minőségi és mennyiségi vegyelemezés alá vizsgált
időszakunk alatt egyszer sem vétetett, nincs tudomásunk róla, hogy a szó szoros értelmében
kúraszerű gyógykezelésre váró, beutalóval érkezett pácienseket fogadott volna, fürdőorvos
kilétéről nincsenek információink, telepe a fürdői kalauzokban pedig egyáltalán nem került
bemutatásra.1396 Ha egy mondatban szeretnénk jellemezni, akkor a Jolsva környékbeli értelmiség
gyógyvízzel működtetett nyári szórakozási fórumának tekinthetjük a fürdőt, melynek valódi
fürdőéletéről – kellő forrásanyag híján - keveset tudunk.
Ez az egykori szabadalmazott bányaváros dombos területen feküdt, lombos és fenyves
erdők szegélyében. Fő vizei, a Murány-folyó és a Jolsva-patak mellett több fagymentes, langyos
forrásvízzel bírt. Emésztő hatásáról elsősorban az ún. Kamenya-forrás volt nevezetes. Szintén jó
hatásúnak tartották szembajok és idegbántalmak ellen a Koldus-patak vizét, a városi fürdő vizének
pedig kiváló gyógyerőt tulajdonítottak csúzos, köszvényes, nehézkóros s általában izületi és
idegbajok esetén.1397 Jelen munkában utóbbi forrásvízzel foglalkozunk.
Már a 18. század végén vizsgálat alá került Pillmann István Gömör megyei főorvos által,
aki a fürdésre alkalmas vizet világosként és tisztaként jellemezte, amely illatában és ízében ugyan
nem különbözött a közönséges víztől, bőrbetegségek ellen viszont kitűnőnek bizonyult. 1398 A 19.
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század elején Marikovszky György „orvostudor” vette vizsgálat alá Jolsva hőforrását, amelyet már
a századelőn a helyi polgárság által fürdés céljából gyakorta látogatottként jellemzett, sőt néhány
éve álló kezdetleges fürdőházáról is beszámolt1399 Az írott források alapján a Marikovszky által
látott fürdőépület nagy valószínűséggel Jolsva városának első fürdője lehett, majd 8 káddal ellátott
„valódi” fürdőházát vendéglővel együtt 1825-ben emelték.1400 A város tulajdonában álló fürdő1401
bérlő kezelése alatt üzemelt,1402 melyet egy 1830-ból fennmaradt bérleti szerződés is megerősít.1403
Kitaibel Pál 1829-ben országos viszonylatban az elsők között ismertette a forrást, mely
alapján spontán légbuborékokat vélt felfedezni a vízben, s elsősorban bőrbetegségek ellen
javasolta.1404 A Lengyel Dániel által 1853-ban piacra dobott balneológiai kötet egy szénsavas
ásványforrásról és egy fürdőintézet létezéséről számolt be. Vizét a kunteplicei hévforráshoz
hasonlította.1405 Wachtel alapműnek számító kötete egyértelműen a termálvizek kategóriájába
sorolta a meszes forrásvizet, amely krónikus bőrkiütések esetén kiváló gyógyhatással bírt.1406
Hasonlóan járt el Bernáth József is, aki a földes forrásvizek csoportjába helyezte,1407 illetve
Hunfalvy és Löcherer - egyik a langyos források, másik a hévforrások között tartotta számon.1408
Az előbbi véleményekkel ellentétben Kiss Antal rozsnyói orvos Jolsva város 3 fürdőszobából álló
fürdőintézetét közönséges vízre való fürdőként jellemezte.1409 Ugyancsak „hidegvízforrás”
jelzővel illette városi fürdőjét Madarász József polgármester a Budapesti Királyi Orvosegyesület
1882. október 1-jén keltezett fürdői kérdőívében. „A víz állítólag elemezve lett, eredménye
ösmeretlen. Szakértői vélemény szerint mész keseréleg vassavas és kovasavas.” – olvasható a
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jolsvai városatya kéziratában, aki szerint a vizet kizárólag kád- és gőzfürdésre, melegített
állapotban használták a helybeliek és környékbeliek.1410
Maga a földszintes fürdőház 1869-ben épült újjá, előbb egy nagyteremmel, egy
ebédlőhelyiséggel, egy erkéllyel, 5 fürdőszobával, 7 cínezett fehér bádogkáddal és 4
vendégszobával felszerelve várva látogatóit,1411 a század folyamán pedig további egy
fürdőszobával, egy káddal és egy újabb vendégszobával bővült.1412 Renoválása után ismét
haszonbérbe bocsátották. A fennmaradt levéltári források alapján 1870-ben Farkas Ede
működtette, akinek írásából többek közt azt is megtudhattuk, hogy a nevezett évben eredetileg egy
izraeliták számára elkülönült fürdőhelyiséggel is terveztek, sőt a fürdő jellegéből kiindulva,
csekély bevétellel ugyan, de állítólag egy ideig az őszi és téli idényben is üzemelt.1413 A
vendéglőben az étkezés naponta 80 krajcár és 1 forint között ingadozott, havonként 15–20 forintot
számlált. Gyógydíjak nem kerültek felszámolásra, mint ahogy a gyógykezelést is telepen kívül,
magánorvosok által hajtották végre.1414
A város és vidéke kikapcsolódásra, ill. szórakozásra vágyó lakossága körében népszerű
célponttá vált a fürdő, ahol – bár fedett sétányok és csarnokok híján1415 - a szép hársfasorokkal,
fenyőcsoporttal, virágágyakkal és díszbokrokkal ékesített fürdőkert kellemes sétahelyként
szolgált. Jolsva polgárai elsősorban hétvégéken és ünnepnapokon látogatták, vasas vizét pedig
ambuláns gyógykezelés esetén alkalmazták. A májustól augusztus végéig1416 üzemelő fürdő 1873ban már 19061417 fürdővendéget fogadott.1418 A századfordulón a helyi lakosságon kívül már
állandó nyaraló vendégekkel is büszkélkedhetett a város, akiket elsősorban a hegyes-völgyes határ
változatos kirándulóhelyei vonzottak oda. Ilyen volt a jolsvai óvár, a hizsnyóvizi vasgyár, az
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aggteleki cseppkőbarlang, a dobsinai jégbarlang, a murányi vár, a Kakas-hegy, a Vas-hegy és a
Király-hegy.1419 Mivel a fürdő közvetlenül a város mellett feküdt, így a telep által nyújtott csekély
elszállásolás végett előnyösen lehetett lakáshoz jutni a városi nagy vendéglőben, illetve
magánházaknál egyaránt.
Posta, távíróállomás és gyógyszertár Jolsva városában helyben üzemelt. A fürdő az 1880as években a pelsőci vasúti állomástól 2 órányira feküdt, így társas kocsik hiányában egyes
kocsikkal

3

forint

viteldíj

fejében

vált

elérhetővé

a fürdő.1420

Később,

1903-ban

a személyforgalom gyorsabbá tételének érdekében felmerült egy esetleges autómobiljárat
elindításának a gondolata is a Tornalja-Nagyrőce-Jolsva vonalon, a terv realizálásáról azonban
nincsenek információink.1421
A „Jolsva mulatókertjének” is bátran beillő fürdő a nyári szezon beálltával a muzsikától
volt hangos. A fürdőben állandó zene és kaszinó gondoskodott a vendégek szórakoztatásáról,1422
míg a fürdőkertben levő, kényelemmel berendezett teniszpálya a szép számú sportűző
közönségnek szolgált testedző kikapcsolódásként. A bál szerelmesei a fürdő nagytermében vagy
a fürdőkertben megrendezésre kerülő zenés-táncos mulatságok közül válogathattak kedvükre,
legyen szó húsvéti mulatságról,1423 zártkörű Katalin-bálról,1424 diákok próbabáljáról,1425 a jolsvai
állami és evangéliukus népiskola szokásos tavaszi majális mulatságairól1426 vagy magánjellegű
rendezvényekről. Utóbbira példa a M. Kir. Honvéd Tisztikar tagjának, Sebess Lipót századosnak
a tiszteletére 1900 májusában a város közönsége által megrendezett táncmulatsággal egybekötött
búcsúestély.1427 A helybéli egyletek számára is a fürdőkert árnyai bizonyultak a legideálisabbnak.
A város e kedvelt szórakozóhelyén 1908 augusztusában az iparos ifjak rendeztek tánccal
egybekötött népünnepélyt a kisrőcei tűzkárosultak javára, melyen bazár, pogácsa, pezsgő,
lampionok, tűzijáték, tombola és világposta szórakoztatta a közönséget.1428 A karitativitás

Uo.
Uo.
1421
Rozsnyói Híradó. 1903. május 17.
1422
SOMKL Budapesti Királyi Orvosegyesület. 1882. Nem osztályozható ásványvízforrások. 76. doboz.
1423
Murányvölgye. 1913. március 23.
1424
Rozsnyói Híradó. 1885. november 15.
1425
Gömör-Kishont. 1908. augusztus 2.
1426
Murányvölgye. 1912. május 19., Rozsnyói Híradó. 1895. június 2.
1427
Rozsnyói Híradó. 1900. május 27.
1428
Rozsnyói Híradó. 1908. augusztus 23.
1419
1420
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vezérelte 1913 márciusában a jolsvai mozgófénykép-színházat is, amely a fürdő nagytermében
vetítéssel egybekötött, majd Jónás Árpád nagyrőcei zenekarának muzsikájával felpezsdített
táncmulatsága egész jövedelmét fele részben a jolsvai női, fele részben pedig a jolsvai
vöröskereszt-egylet javára fordította.1429 A fürdő operával, humoreszkkel, népdalokkal, zongora-,
fuvola- és hegedűjátékkal fűszerezett hangverseny megrendezésére is alkalmasnak bizonyult,
1900. augusztus 22-én a helyi „lawn-tennis” egylet táncmulatsággal egybekötött hangversenyén
rmintegy 20 pár táncolta a négyeseket.1430 A város fürdőkertje nagyobb volumenű
rendezvényeknek egyaránt otthon adott. Ilyen volt 1892 augusztusában a Gömörmegyei Általános
Tanító-egyesület XIX. évi közgyűlése alkalmával megrendezett kétnapos konferenciasorozat
keretében felszolgált díszes, 150 fős közebéd, melyhez „a habzó sört és a gyöngyöző bort” Jolsva
város szolgáltatta szíves vendéglátása jeléül.1431
Jolsva fürdője 1918 után vesztette el ásványfürdő jellegét, ennek ellenére egészen az 1970es évekig üzemelt, mígnem utolérte a sorsa. Vendéglőjének az ezredforduló jelentette a véget.
Mára csupán a megmaradt alapkövek árulkodnak a hajdani jolsvai polgárok kacajától zajos
fürdőépületről, valamint az ide vezető Fürdő utca (Kúpeľná ulica) emlékezteti lakóit néhai
gyógytelepük létezésére.

A felvételeken az austerlitzi csatáról, a Jungfrau megmászásáról, valamint további humoros történetekről meséltek
a képkockák. In: Murányvölgye. 1913. március 23.
1430
Rozsnyói Híradó. 1900. augusztus 25.
1431
Gömör-Kishont. 1892. szeptember 1.
1429
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8. Dobsina magaslati nyaralótelepe
8.1. Az „elveszett völgy” csodái
A Tátra-hegyi klimatikus gyógyhelyek és vízgyógyintézetek közé sorolhatjuk Gömör
megye legészakibb részén fekvő magaslati gyógyhelyét, Dobsina1432 rendezett tanácsú város alig
két órányi járásra fekvő, ózondús fenyvesekkel, szélmentes, tisztább és pormentes légkörrel
övezett nyaralótelepét.1433 A várostól mintegy 10 km távolságban feküdt a természeti szépségéről
ismert sztracenai1434 sziklavölgy, elején a „Hegyeskő” elnevezésű csúcsos mészkősziklával,
melynek közelében a híres dobsinai jégbarlang1435helyezkedett el.1436 Az 1870. július 15-én
felfedezett barlangot1437 elsősorban a Tátrába igyekvők, onnan érkezők, illetve ott nyaralók
látogatták, akik a dobsinai üdülőtelepen a jégcsoda megtekintésén kívül jobb esetben egy ebéd
erejéig tartózkodtak. Ebből kifolyólag a vizsgálatunk tárgyát képező helyszínt a dobsinai
jégbarlang nyaralótelepeként is emlegették.1438
Az 1898-tól jégbarlangi telepigazgató szerepét betöltő Hanvai J. Ede1439 alapján a telephely
969 méter magasban a tenger színe fölött feküdt.1440 Megközelíthetőségét tekintve északról
egyrészt Ó- és Új-Tátrafüredről 5 óra alatt kocsiúton vált elérhetővé,1441 másrészt a kassaioderbergi vasúton,1442 ahol Poprádon leszállva 4 órás kocsiút vezetett a jégbarlangig.1443 Dél felől

1432

Dobsina (szlovákul Dobšiná) kisváros Szlovákiában a Kassai kerület Rozsnyói járásában.

Fodor 1903: 52.
A szlovák eredetű „sztracena” szó jelentése elveszettet jelent.
1435
A fáma szerint már régóta ismerték a dobsinai vadászó urak az ún. jég-lyukat, ahonnan társas vadászlakomák
alkalmával egy-egy fiatalabb, merészebb vadász a meredek szikla alatt levő jégoduból jégcsapokat hozott fel a
vadászital lehűtésére. In: Rozsnyói Híradó. 1910. július 17.
1436
Magyar Fürdő Kalauz 1909: 112.
1437
Felfedezői név szerint: Ruffinyi Jenő dobsinai bányamérnök, Lang Gusztáv m. kir. honvédhadnagy, Méga Endre
városi tisztviselő és Fehér Nándor dobsinai orvos. In: Dobsina és Vidéke. 1910. november 27.
1438
Löcherer 1904: 310.
1439
Dobsina és Vidéke. 1912. július 14.
1440
Gömör-Kishont. 1900. augusztus 9.
1441
Tátra-vidék. 1883. április 15.
1442
Pelech 1878: 37.
1443
A kocsiárak hintóért 16 korona, szekérért 12 korona összegben mozogtak, sőt akár 18–20 koronára is kúszhattak
az árak. Poprádról az első világháborút megelőző években az „Idegenforgalmi és Utazási Vállalat Rt.” jóvoltából már
társaskocsikat is indítottak a főszezonban (június 15. –szeptember 15. között): délelőtt 8 óra 30 perces indulással és
12 órai érkezéssel, amely a jégbarlang telepétől délután 3 óra 30 perckor indult és este 7 óra körül érkezett vissza
Poprádra. Extra járatként a július 1. és augusztus 31. közötti kiemelt időszakban reggel 7 órakor is indult egy járat
délelőtt 10.30-as érkezéssel. Ugyanezen főszezonban közlekedett egy autómobil is, Poprádról a jégbarlangig reggel 9
1433
1434
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a m. királyi államvasúton egészen Dobsina városáig jöhetett a turista, innen kocsiközlekedés állt
rendelkezésre a hegyi úton-völgyön keresztül a nyaralótelephez.1444 Nyugat felől érkezve egészen
Vereskőig vitt a vasút. Ebben az esetben szükségessé vált előre kocsit rendelni az ottani
postamesternél. Az 1880-as évektől Dobsina a magyar államvasutak által 33%-os kedvezménnyel
árusított menettérti fürdő-évadjeggyel vált elérhetővé. Ezzel egyike volt azon 44 fürdő- és
kirándulóhelynek Magyarországon, melynek ezt a kedvezményt biztosították.1445
A hegyi nyaraló- és gyógytelep a Gölnic-patak völgyének déli lejtőjén, a hegy lábánál
húzódó iglói-dobsinai út mentén, a jégbarlang bejárata alatt épült meg. Első lépésként, a Dobsina
város közgyűlésének 1871. március 8-i határozata alapján egyetlen vendégszobát rendeztek be az
erdőőri lakban, majd az 1872/73. évadban építtették fel az első vendégfogadót fából – melynek
helyére később annak 1885-ben bekövetkezett leégését1446 követően 1894/95-ben a képeslapokon
is visszaköszönő díszes nagyvendéglő épült.1447 Az első évtizedben az egész jégbarlangi telepen
kezdetleges állapotok uralkodtak: hiányzott a dobsinai jégbarlanghoz vezető út kitáblázása, hol
három, hol négy út szelte egymást útmutató nélkül, ráadásul a jégbarlang melletti vendéglő bérlője
1875-ben a gyér vendégforgalomra való tekintettel a csőd szélén állt.1448
Pelech E. János dobsinai főorvos, a telep akkori igazgatója,1449 1878-ban napvilágot látott
szakszerű környezetismertető tanulmányából1450 származik az első írásos említés egy kialakulóban

órai indulással és 11 órás érkezéssel, amely délután 3 óra 30 perckor indult vissza és 5 órára érkezett eredeti kiindulási
helyére. Míg a társaskocsi ára személyenként a barlang belépődíjával együtt 12 koronát számlált, addig a
kényelmesebb autómobilos verzióért 16 koronát kellett fizetni. A közlekedést illetően az 1911. évi szezonban
felröppent a híre egy dobsinai-poprádi vasúti összeköttetés létesítésének, illetve a bánrévei-dobsinai vonal
gyorsvonattá történő átalakításának is, azonban a két projekt ügyében vizsgált időszakunkban nem született
előrehaladás. In: Hanvai 1900: 17–24. Rozsnyói Híradó. 1884. október 19., Dobsina és Vidéke. 1911. augusztus 13.
1444
Egy kocsi díja a dobsinai vasúti állomástól a jégbarlangig 10–14 korona összegben változott személytől függően
(2 vagy 3 személy). Hanvai szerint ajánlatos volt a kocsit előre megrendelni Fejér Endre vendéglősnél Dobsinán,
ugyanakkor gyalog a telep kényelmes, kiépített turistaúton 2 és ½ óra alatt vált megközelíthetővé. In: Dobsina és
Vidéke. 1911. május 28.
1445
Takács 1888: 5.
1446
Egy másik forrás szerint a régi vendéglő 1893-ban égett le. In: Székely–Horváth 2009: 39.
1447
Dobsina és Vidéke. 1910. november 27.
1448
Rozsnyói Híradó. 1875. augusztus 15.
1449
Gömör-Kishont. 1881. június 26.
1450
A Magy. Kir. Természettudományi Társulat a dobsinai jégbarlang állandó tudományos megfigyelésével is Pelech
János dobsinai városi főorvost bízta meg, a barlang környékét bemutató szaktanulmányának 1884-es utánnyomott és
bővített kiadása már egy elkészült üdülőtelepről számolt be. A két Pelech-féle brossúrából egyébként az is kiderült,
hogy a vendéglő és a jégbarlang közötti útszakasz és maga a telep már az ő idejében is csinos parkként funkcionált,
amely elsősorban Dobay Vilmos Coburg hercegi bányamérnök tervezetének és kivitelezésének volt köszönhető,
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lévő nyaralóövezetre vonatkozóan, melyben egy svájci stílusban épült, „Vendéglő a
jégbarlanghoz” elnevezésű vendégfogadóról cikkez.1451 Néhány év elteltével a telep fokozatosan
kiépülni látszott, melyben az is közrejátszott, hogy a dobsinaiak a vendéglő egyes lakosztályait
gyakorta hosszabb-rövidebb időre saját részre lefoglalták, így e természeti környezetben
tartózkodni vágyó idegenek kevés sikerrel jutottak megfelelő szobához.1452 Még 1877-ben alkotta
meg a városi képviselőtestület a nyári lakok (villák) felépítésére vonatkozó szabályrendeletét.
Ugyanebben az évben ötlött fel legelőször a Hegyeskő telepén létesítendő hidevízgyógyintézet
kiépítésének a gondolata is, melyből 1878-ra egy fürdő és egy kuglizó épült meg. A
komplexumhoz két évvel később egy turistaház is csatlakozott.1453 Ez a fürdő 1890 nyarán leégett,
helyére még folyó év őszén új, nagyobb kapacitású fürdőház emelését tervezték1454 – az azonban
még két évvel később sem készült el.1455 Idővonalunkhoz visszatérve, 1883-ban a dobsinai
képviselőtestület a jégbarlang és telepe kezelésével egy bizottságot bízott meg, amely „hegyeskői
és szépészeti bizottság” elnevezés alatt működött, továbbá elhatározta, hogy a barlang jövedelmét
annak karbantartására és a környék csinosítására fogja fordítani.1456
Az elfogadott szabályrendelet értelmében a dobsinai jégbarlang közelében már 1880 körül
új építkezések kezdődtek, több magánynyaraló1457 és egy 11 szobából álló turistaház épült meg a
kor igényeinek megfelelően, a vendéglő előtt pedig egy szökőkutat emeltek.1458 Eleinte a

illetve a vendéglő oszlopos előcsarnokában a felügyelőség által kifüggesztett tájékoztató táblák informálták az
utazókat a telep szolgáltatásait, árjegyzékét, a barlang megtekintésére vonatkozó intelmeket illetően – sőt, igény esetén
szakképzett turistavezetőről is gondoskodtak. Mindkét, képekkel is illusztrált katalógust bátran tekinthetjük a
századfordulón piacra dobott fürdő- és nyaralóismertető kalauzok elődjének, melyek nem mellesleg német és angol
nyelvű verzióban is napvilágot láttak – előbbi 1884-ben, utóbbi pedig 1879-ben került a külföldi olvasóközönség elé.
In: Pelech 1884: 18–19.
1451
Pelech 1878: 13.
1452
Rozsnyói Híradó. 1879. április 8.
1453
Dobsina és Vidéke. 1910. november 27.
1454
Rozsnyói Híradó. 1890. július 6.
1455
Rozsnyói Híradó. 1892. január 17.
1456
Hozzáfűzendő, hogy 1901-ben is alakult (vagy újjáalakult?) egy ilyen bizottság azonos küldetéssel a szállodák
előtti terek parkírozására, a turistaházak kényelemmel való ellátására, valamint kocsi- és sétautak építésére. In:
Rozsnyói Híradó. 1901. május 5.
1457
A nagyszállón kívül öt villa létezéséről van tudomásunk. Az egyik a 12 vendégszobával felszerelt Sárkány-villa
volt, melynek tulajdonosa a dobsinai Sárkány Kálmán vasgyár-tulajdonos volt, papírmalmi Remenyik-villa néven is
emlegették. A másik a rozsnyói tulajdonú Markó-féle Anna-villa volt, a harmadik a csuntavai Halasi-Nemes-féle villa,
továbbá Gömöry Gusztáv nyaralója és végül a Gömöry-Kellner családok nyári villája. Ettől függetlenül állhatott itt
több is, melyek a szezon alatt ideális, bérbe vehető vendéglátóhelyül szolgáltak a nyaraló családok számára. In:
Rozsnyói Híradó. 1888. augusztus 28, Dobsina és Vidéke. 1912. június 23. március 32. augusztus 11.
1458
Pelech 1884: 18.
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nyaralótelep postája és távírdája egyaránt Dobsina városában üzemelt, majd 1888 júniusában
átadták a forgalomnak a jégbarlangi telep saját posta-és távírdaállomását – a hivatal a „Dobsinaijégbarlang” postabélyegzőt használta.1459
Az országos balneológiai szakirodalomban és fürdészeti sajtóban aránylag szépen
reprezentált dobsinai magaslati nyaralótelep egyértelműen jégbarlangja révén került a hazai
balneológia fókuszába. Legelőször Boleman 1884-es és 1887-es feljegyzései közt szerepelt, mint
kiépítésre ajánlott ideális hegyi klimatikus gyógyhely,1460majd tíz évvel később már egy díszes
nagyvendéglő, egy turistaház, egy fürdőház és több kibérelhető, vagy örökáron megvehető,
hosszabb ott tartózkodásra is alkalmas magánvilla keletkezéséről számolt be. Tőle tudjuk, hogy a
telep hideg, 7,5 Celsius fokos ivóvizét a lakóházaktól nem messze eredő forrás szolgáltatta.1461
Hogy tartalmazott-e ez a forrásvíz ásványi anyagokat, nem tudni pontosan, mindenesetre úgy
Hunfalvy,1462 ahogy Löcherer is a Dobsina környékén előforduló számos ásványforrásról
tudósított.1463 Elismerőleg nyilatkozott az újonnan kiépített telepről Chyzer Kornél is,1464 aki a
nyaralótelepet az éghajlati gyógyhelyek kategóriájába sorolta, bővebben pedig 18 vendégszobáról
tudósított, ahol „a betérő vendég igen jó ellátást kaphat, a vendégek kényelmét pedig 4 kádas
fürdőszoba és egy édesvíz zuhany is szolgálja.”1465 Míg Hohlfeld szerint a nyaralótelep az 1890-es
években nem produkált jelentősebb fejlődést,1466 a századelőn piacra dobott Hanvai-féle kalauz
már büszkén propagálta a jégbarlang díszes Korcsolya-nagyszállóját szolgáltatásaival együtt.1467A
hazai balneológia jeles képviselői közül Bókai Dobsina magaslati gyógyhelyét a felkapott tátrai
fürdőkkel helyezte párhuzamba,1468 Hankó pedig, aki a gömöri nyaralótelepet súlyos betegségek
utáni lábadozásra ajánlotta,1469a külföldi Reichenau magyar versenytársaként emlegette.1470

Rozsnyói Híradó. 1888. június 10.
Boleman 1887: 447.
1461
Boleman 1896: 27.
1462
Hunfalvy 1867: 67.
1463
Löcherer 1904: 308.
1464
Chyzer 1886: 51.
1465
Chyzer 1885: 63.
1466
Hohlfeld 1898: 19.
1467
Hanvai 1912: 6.
1468
Bókai 1895: 33.
1469
Hankó 1902: 15-25.
1470
Hankó 8-14.
1459
1460
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8.2. Nyaralás a jégbarlangnál
A hegyi klíma hatása gyógyírként szolgált a sápadtságban, vérhiányban, idegbántalmakban
és tüdőbajokban szenvedő betegeknek.1471 A telepen az idény a hagyományokhoz híven, s a
jégbarlang nyitvatartásához igazodva, május 15-től október 1-ig1472 tartott.1473 Az egész
komplexum1474 Dobsina város tulajdonába tartozott, s a Monarchia korában felügyelőség alatt,
bérlő kezelésében üzemelt.1475 Míg a jégbarlang legelső bérlője 1886-tól 12 éven át Ruffinyi Jenő,
a barlang felfedezője és Zsembery Tivadar bányakapitány voltak, 1476 addig a hozzá tartozó
vendéglőt és a telepet előbb egy bizonyos Balássy nevű vendéglős,1477 később Koleszár Jakab,
majd a millennium évében Csillag Ferenc1478 és Gömöry György bérelték.1479 Az
üdülőkomplexum legismertebb bérlőjeként azonban Fejér Endre nagyszállói vendéglőst kell
számon tartanunk, aki 1898-tól mintegy 15 éven keresztül mozgatta a nyaralótelep fürdőéletét.1480
Minden család, amely egy hétnél tovább időzött a telepen, zenedíj és újságok beszerzése
cím alatt 10 korona összeget volt köteles fizetni. Általánosan kétféle fürdőt lehetett igénybe venni
– míg a „fenyőfürdő” ára 90 fillérbe (lepedővel 1 korona), a meleg kádfürdő 60 fillérbe (lepedővel
70 fillér) került. A szálló szobaárai az alábbi kritériumok szerint ingadoztak: egyágyas szoba ára
havonként 50 korona, naponként 2 korona 40 fillér, kétágyas szoba esetén 60 korona összegre
rúgott havonként, 3 korona 20 fillérre pedig naponként. A szobákat teljesen bútorozva,
ágyneművel fölszerelve adták ki, minden szoba után a világításért és takarításért személyenként

Boleman 1896: 15.
A jégbarlang nyitvatartása 1878. és 1884. évi adatokat figyelembe véve május 1-től november végéig tartott. In:
Pelech 1878: 28.
1473
Magyar Fürdő Kalauz. 1909: 112.
1474
Komplexum alatt a Dobsina rendezett tanácsú bányaváros tulajdonát képező villamos világításra berendezett
jégbarlangot, a villamos gépházat, a jégbarlang tövében felépült új vendéglőt, fürdőt, turistaházat, kocsmát és
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30 fillért kellett fizetni.1481 Állandó vendégek havi étkezés esetén személyenként 60 (120) korona,
heti étkezés esetén személyenként 20 (40) korona összeget fizettek. Gyermekek étkezése 12 éves
korig féláron történt.1482 Kérésre penziórendszert is igénybe lehetett venni.”1483
A jégbarlang és nyaralótelepe inkább az országos fürdészeti sajtóban (Tátra-Vidék,
Gyógyfürdők és üdülőhelyek, Nemzetközi Fürdő-Lapok, Fürdő-és Turista Ujság, stb.) került
propagálásra, mintsem regionális szinten, ami főleg arisztokrata, nagypolgári, de legalább
középosztálybeli polgárság megnyerésére utal. Ennek következményeként a komplexum kevésbé
vált népszerűvé az egyszerű gömöri kispolgárság körében.1484 Dobsina városa lehetőségeihez
mérten a telep jövedelmét annak fenntartására és szépítésére fordította, azonban e ritka természeti
kincs érdekében többet is tehetett volna. A Dobsina és Vidéke c. heti közlöny gondolataival élve
fogalmazhatjuk meg a problémát: „A külföld, specialiter Német-és Angolország jobban ismerik és
méltatják jégbarlangunkat, mint a saját édes magyar hazánk.”1485 A helyzet kialakulásához
nagyban hozzájárult a jégbarlang propagandahadjárata, amely annak az osztrák, a német, az angol
és a magyar országos sajtóban történő ismeretterjesztését szorgalmazta már az 1870-es évektől.1486
A gömöri sajtótermékek közül elsőként a Rozsnyói Híradó számolt be a dobsinai
jégbarlangtelepről, az 1888. október 28-án megjelenő, képekkel is illusztrált, viszonylag tartalmas
és lényegretörő reklámhirdetés a barlanglátogatást érintő információk mellett a környék
látnivalóira, az új építkezések folytán eszközölt hosszabb tartózkodásra hívta fel a figyelmet hideg
és meleg fürdőket kínálva.1487 A Gömör-Kishont c. vármegyei hivatalos társadalmi lap hasábjain
első ízben csupán a millennium évében jelenik meg a dobsinai villatelep szűkszavú, csupán árakra
szorítkozó reklámja, melyet „olcsó nyaralás fenyvesek között” jelszóval hirdettek, elsősorban
tüdőbetegek számára.1488 Egy komolyabb magaslati fürdőtelep létesítésének ötlete is később került
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a gömöri olvasóközönség elé, a város elöljárósága részéről első ízben 1890-ben merült fel a
Rozsnyói Híradó lapjain a nyaralótelep ez irányú bővítésének a gondolata, amely meg is rekedt
ezen a platformon.1489
Szontágh Béla dobsinai polgármester az egész jégbarlangi épületkomplexum bérbe adását
fontolgatta a telep sokoldalúságában és felvirágoztatása felé hitt reményteli jövőben bízva.1490 A
város is belátta, hogy egy komplett barlang-és villatelep igazgatását az egyre bővülő szolgáltatásés kapacitásigények következtében képtelen önmaga megfelelő módon ellátni. A nemes ügy
érdekében 1892. július 15-én Benedicty Kálmán dobsinai lakosnak engedélyt adott arra, hogy
részvénytársaságot alakítson, amely a jégbarlang és épületeinek 60 évre szóló bérbevételével a
kívánalmaknak megfelelő nyaralótelepet és hidegvízgyógyintézetet létesítsen. A városatya
elnökletével alakuló, mintegy 16 tagból álló részvénytársaság 1000 darab 100 forint névértékű,
1894 áprilisáig jegyezhető részvény kibocsátásával, 100 000 forint kezdő alaptőkével tervezte
pályafutása indulását, amely már az elején csődöt mondott.1491 Benedicty után egy évvel, 1893ban nyújtotta be kérvényét Rohonczy Gedeon1492országgyűlési képviselő, melyben mind a
jégbarlangért, mind a telepen hozzá tartozó összes épületért s az ezeket környező 70 hold erdőért
100 000 forintot ajánlott fel a városnak,1493kérelmét azonban még ebben az évben ősszel a
képviselőtestület elutasította.1494 Ugyanebben az évben Kubinyi Géza, szintén országgyűlési
képviselő, későbbi megyei főispán jelentkezett az egész jégbarlangi telepért 200 000 forintos
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vételáron, egyben részvénytársaság alakításával, megnyerő ötlete azonban szintén hoppon
maradt.1495
A silány vállalkozókedv, a pénzhiány és a gyér propaganda megtette hatását, amint az
alábbi szemelvény is tanúsítja: „Mint fürdőhely éppen nem jöhet számításba, márt csak azért sem,
mert fürdőt csak nagy utánajárásra kap a vendég abban a pár kis fürdőszobácskában, a mit a
tessék-lássék kedveért néhány év előtt odahevenyésztek.” 1496 Rátapintott a lényegre egy „Józsi”
névvel ellátott, édesanyjának címezett levél szerzője is, aki a Sajó-Vidék hasábjain „Miért nem
világhírű fürdőhely a Dobsinai-Jégbarlang vadregényes vidéke?” címmel napvilágot látott
tárcájában sorravette a nyaralótelep érzékeny pontjait, melyben a szobák tűrhetetlen állapotára, a
„knájpolók és napfürdőzők” számára fenntartott mező hiányára, a bérvillák csekély számára, a
fürdőorvosi állomás nemlétére, leginkább pedig a gyér reklámhadjáratra mutatott rá.1497 Az 1910es években a Dobsinán megjelenő hetilap is szóvá tette a klimatikus nyaralóhely adottságainak
elbagatellizálását. Elsősorban annak kirándulóhellyé válását javasolta, városi magánházaknál ún.
„szoba kiadó” formában akár havi 40–60 korona szállásdíj fejében, megteremtve ezzel hiányzó
idegenforgalmát a nyári turistaszezon idején.1498 A Dobsinát hegyvidéki klímája és természeti
környezete miatt „magyar Ischlként” emlegető Hermann Antal az alábbi pontokba szedve vázolta
fel a változás lehetőségét: „A jégbarlang érdekeltei köréből alakuljon egy bizottság. Írják össze a
nyaralásra használható és kiadható helyiségeket. Alakítsanak át e célra alkalmas, de elhagyatott,
vagy elhanyagolt épületeket. Jelöljenek ki olyan telkeket, ahol idegenek olcsón, szerény nyaralót
építhetnek maguknak. Gondoskodjanak a város feltétlen tisztaságáról, rendezettségéről, külső
csínjéről. Csináljanak sétahelyeket és utakat, kirándulóhelyeket, sporttelepeket és vendéglőket.
Gondoskodjanak célszerű élelmezésről. Teremtsenek kellemes társaséletet. Egyszerű, népszerű
ismertető füzetet kell szerkeszteni Dobsináról, amely biztos és reális felvilágosítást ad arra nézve,
hogy melyik házban, milyen lakás, mennyiért vehető bérbe, az ellátás mibe kerül, stb. E füzetet
ügyesen el kell terjeszteni, és az alföldi városok helyi lapjaiban is a valóságnak teljesen megfelelő,
bizalmatkeltő cikkekben ismertetni kell a várost és környékét.”1499 Bár a sorok értő fülekre aligha
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találtak, a város vezetősége által eszközölt sorozatos baklövések és a „papíralapú tervek” ellenére
mégis élénkség és bő turistaáradat jellemezte az üdülőkomplexumot.
A telepen nyaraló állandó vendégekről kurlisták – ha egyáltalán léteztek – nem maradtak
fenn az utókornak.1500 Egyedüli forrás a regionális sajtó volt, melynek hasábjain rendszertelenül,
csonkán és inkább információ jelleggel tették közzé egyik-másik nyaraló vendég adatait, ezekre
azonban – a rozsnyói esethez hasonlóan – nem lehetett alapozni. A többségben gömöri
nyaralóvendég mellett Budapest és környéke, elvétve Bécs, Fiume és egyéb – főleg szomszédos vármegye (pl. Nógrád, Borsod, Szepesség, Abaúj, Hajdú, Csongrád) is képviseltette magát,
foglalkozásukat tekintve királyi tanfelügyelő, bányamérnök, földbirtokos, közjegyző, polgári
iskolai igazgató, tanár, ügyvéd, főorvos, gyógyszerész, bankár, huszárkapitány, főhadnagy,
ezredes, postafőnök, festőművész és zeneművész is megfordult közöttük.1501 A jégbarlang
nyaralóvendégeinek névsorából első ízben a Gömör-Kishont közölt ízelítőt 1900 nyarán. Elvétve
a rozsnyói kiadású Sajó-Vidék is tudósított a telep vendégeiről, közöttük 1906 júliusában Markó
Ernő tájképfestőről, aki a jégbarlangot is megörökítette vásznain.1502 Főleg az első világháborút
megelőző években nőtt a hosszabb időre érkező nyaralók száma.1503 Vendéglista terén a Dobsinán
megjelenő Dobsina és Vidéke c. heti közlöny irányadó számunkra, bár csupán 1911 és 1917 között
tudósított a nyaralótelep állandó vendégeiről, melyek között kövecsesi Lukács Géza kir. udvari
tanácsos és nyugalmazott gömöri főispán,1504 Lyka Károly szerkesztő-író, Sigmond Emil
miniszteri tanácsos,1505 valamint Basilides Mária operaénekesnő nevével találkozhattunk.1506
Érdemes azt is feljegyeznünk, hogy a helyi polgárok családtagjaikkal egyetemben szintén szívesen
töltötték – akár többhetes - nyaralásukat a jégbarlang telepének valamelyik villájában, élvezve a
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kellemes hegyi levegőt, mint Ruffinyi Jenő bányatanácsos, Hanvai Ede igazgató,1507Schwirián
János dobsinai orvos vagy Benedicty Kálmán, Coburg hercegi bányafelügyelő.1508 Dobsina
szempontjából igen értékes egy fennmaradt „fürdői levél,” amelyet 1912 nyarán írt barátnőjének
Steinitzer Vilma nyugalmazott óvónőképző intézeti igazgatónő Hódmezővásárhelyről, a lehető
legnagyobb megelégedéssel nyugtázva „az üdülőhelyek ideálját, a bűvös-bájos DobsinaJégbarlang-Telepet” melynek a beszámoló szerint visszatérő látogatója volt.1509
Nem így járt viszont az a látogató, aki 1893 nyarán a következő őszinte panaszáradattal állt
elő a Rozsnyói Híradó hasábjain: „Van ennek a nyaralótelepnek ez idő szerint egy olyan átka,
amely nagy mértékben hozzá fog járulni ahhoz, hogy az embereket hosszú időre elidegenítse a
Hegyeskő környékéről. És ez: Koleszár Jakab, a telep vendéglőse. Emberfeletti türelem kell az itt
lakáshoz, ilyen vendéglős mellett. Ha rendel az ember valamit, órák múlnak míg hozzá juthat a
vendég. A lakószobák délben nincsenek rendbe hozva, mert hiszen nincs szolgaszemélyzet, és így
a legtöbb vendég maga takarítja fel a lakását. Az ellátás az aszerint megy, van-e a vendéglősnek
pénze, vagy nincs. Ha van, változatos az étlap és az árak is megfelelnek a hatóság által előírt
szabványnak, ha nincs pénze – hiányos az étlap és nem tartja be sem a szoba, sem az étel árakat.
Érdekes az ottani fürdő állapota is. Ez a kádas fürdő mulatságára szolgál a vendégeknek.
Megrendelik a fürdőt reggel 8 órakor, déli 12 órára elkészül a víz. Ekkor aztán kiki elmegy a saját
kádját kisúrolni, aztán – csap hiányában – csinál egy csutakot fűből, mohból és azzal dugja be a
kád nyílását, beakasztja a kabátjával az ablakot és egy magával vitt rúddal betámasztja a rozoga
zár nélküli ajtót. Akkor aztán siet be a kádba, nehogy a víz elszaladjon alóla. Az ételek legtöbbször
kritikán alóliak, sőt van úgy, hogy a kávéhoz olyan süteményt tálalnak fel, amelyről senki sem
tudja, mi az. S ha aztán valamelyik vendég meginterpellálja e miatt a vendéglőst, azzal üti el a
dolgot, akinek nem tetszik, ne nyúljon hozzá.1510
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A századfordulón mégis általános élénkség uralkodott a telepen, sőt mind sűrűbben
érkeztek a visszatérő vendégek. A nyár jellemzően teltházzal bírt,1511 s mindinkább a lakóhelyek
bővítésének kérdése került fontolóra. A jégbarlangi szállásmizéria kilátástalansága nem igazán
vetett jó fényt Dobsinára, a napi látogatók száma már oly méreteket öltött, hogy a tágas két
ebédlőterem kapacitása alig bírta befogadni.1512 Még 1912-ben is lakhely-gondokkal küzdött a
telep, a vendégek sorozatos elutasítása a helyi sajtóban is negatív visszhangot váltott ki.1513 Az intő
gondolatokat azonban nem követték tettek, sőt inkább ismét felvetődött a barlangtelep megfelelő
bérbe adásának ötlete a vidék látogatottságának növelése érdekében.1514 A „gömöri fürdők
betegsége” Dobsinát is elérte: tervrajzok formájában hagyta a szépreményű és jobb sorsra érdemes
nyaralótelepet. Kellő felkészületlenség, emberi gondatlanság, hiányzó tetterő, a valós értékek
alábecsülése és nem utolsó sorban az oly sok fürdőre jellemző gömöri igénytelenség voltak azok,
amelyek Dobsina város klimatikus nyaralóhelyét a fejlődés küszöbén toporogni hagyták.
8.3. Turistaözön Dobsinán
A hely kirándulásokkal és szórakozási lehetőségekkel egyaránt bővelkedett. Az 1900-ban
kiadott Hanvai-féle kalauz kevés költséggel és fáradtsággal járó kirándulásokat kínált az itt üdülő
vendégeknek a Király-hegyre, a sztracenai völgybe, az időszaki forráshoz, Coburg herceg
kohóihoz és vadászkastélyához, a murányi várromokhoz, a krasznahorkai várba, az aggteleki
cseppkőbarlangba, az összes szepesi fürdőbe és a Magas-Tátrába.1515
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szem előtt tartva annak a jégbarlanggal egyetemben hosszú, 25–50 éves lejáratú haszonbérbe adását, esetleges
eladását, határozta el a hozzá tartozó nagyvendéglővel, fürdővel, turistaházzal, kocsmával, erdei parkkal, valamint a
telep összes tartozékaival együtt, mégpedig egy modern szálló, egy korszerű fürdő, s egy új nyaraló villacsoportért
cserébe, melyeknek felépítését a leendő haszonbérlőtől várta el. Az építkezésre fordított beruházások összegét 200
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Külön fejezetet érdemel a jégbarlang mint kirándulási célpont, amely 1871-es megnyitása
óta eltelt első 10 évében már mintegy 15 664 személyt fogadott,1516 s ez a szám 26 évvel később
már 92 690 vendéget számlált.1517 Nem minden látogatója választotta azonban a mellette lévő
klimatikus üdülőtelepet kikapcsolódásra, épp ezért fontos elkülönítenünk a csak jégbarlangot
látogatókat a valódi nyaralóktól. Általánosságban elmondható, hogy az 1903 és 1905 között a
gömöri orvosegylet évkönyvében fennmaradt vármegyei közegészségügyi statisztikák alapján a
dobsinai nyaralótelep állandó vendégeinek száma évente nem érte el a 100 főt.1518 A Tátra-Vidék
c. közlöny lapjain tökéletesen szemlélteti a különbséget, az 1883. január 1-jétől augusztus 5-ig
barlanglátogatóként regisztrált 735 személy közül folyó év augusztus 5-éjén csupán 31 állandó
vendég lett elhelyezve nyaralóként a szálló 15 szobájában.1519 A dobsinai jégbarlang kitűnő
húzóerőként szolgált a magaslati nyaralótelep számára, melyet a reklámokban is igyekeztek
hangsúlyozni. „A jégbarlangnál a vendégek kényelméről kitűnően van gondoskodva. Új
építkezések folytán hosszabb nyári tartózkodásul is nagyon ajánlatos e festői hely.”1520- áll a Tátramenti fürdő-és üdülőtelepekkel foglalkozó képes folyóirat hasábjain. Dobsina tanácsa a jégbarlang
melletti sztracenai völgyben már 1884-től kedvezményeket kínált nyaralók és hidegvízgyógyintézet építésére,1521 amely Gömör számára is meghozta volna a fürdőélet terén mind ez
idáig hiányolt országos és nemzetközi elismerést.
Mindenesetre már az is lépéselőnynek számított, hogy az 1885. évi általános országos
kiállításon a leglátogatottabb magyarországi fürdők között a dobsinai jégbarlang és nyaralótelepe
is helyet kapott.1522 Dobsina ideális nyaralócélpontként való elismerése Hankó Vilmos a „A mi
fürdőink” című tudományos munkájában is elővillant, aki az Uránia mozgóképszínház részére
1900. május 3-án magyar fürdőinkről készített képes bemutatójában a vetítővászonra felkerült 26
legismertebb magyar fürdő közül egyetlen gömöri fürdőhelyként Dobsina magaslati nyaralótelepét

Tátra-vidék. I.szám. 1883. április 15.
Gömör-Kishont. 1907. február 24.
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Az 1905. évi statisztikai adatokat figyelembe véve konkrétan 81 főt számlált. In: A Gömörmegyei OrvosGyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség évkönyve az 1905. és 1906-ik évről. 1907: 95.
1519
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prezentálta a közönségnek.1523 A már említett „Fürdők és nyaralóhelyek” c. századelőn megjelent
brossúra lapjain a jégbarlang és fürdőtelepe is igen méltányos propagálásban részesült
„Magyarország egyik legelső klimatikus gyógyhelye” címet kiérdemelve.1524
A

századfordulón

hazai

és

külföldi

turistacsoportok,

egyletek,

tanintézetek,

magántársaságok jelenlététől vált hangossá a sztracenai völgy és a jégbarlang környéke, melyek
részletes felsorolásától a téma eltérő jellegére vonatkozóan jelen munkában eltekintünk.1525 1881
nyarán az írói és művészi kör, a Kárpát-egylet budapesti tagjai, a fővárosi lapok szerkesztői és
munkatársai látogattak el e vidékre.1526 1888-ban a magyar orvosok és természetvizsgálók XXIV.
nagygyűlésük keretében érkeztek Dobsinára a jégbarlang telepének modern, higienikus
követelményeknek

megfelelő

fejlesztésének

és

üzemeltetésének

meggyőződése

céljából.1527Egyúttal kezdetüket vették a MÁV által eszközölt szervezett kirándulások. Dobsina
elsősorban jégbarlangja, másodsorban klimatikus üdülőtelepe miatt szerepelt a társas utazások
államosaként a Gyógyfürdők, Üdülőhelyek és Utazási Központi Iroda kínálatában rendezendő
Magas-Tátra vidéki társaskörutakban.1528 Mint közkedvelt úti cél, csak az 1897. évben mintegy

Nemzetközi Fürdő-Lapok. 1900. május 10.
Fodor 1902: 51–52.
1525
Érdekesség kedvéért, csupán az 1906-ban érkezett 4983 vendég közül 4036 magyarországi, 358 ausztriai, 510
németországi, 19 angol, 4 francia, 6 orosz, 3 olasz, 3 belgiumi, 4 svéd, 1 szerbiai, 3 bulgáriai, 6 romániai, 1 görög, 28
amerikai és 1 fokföldi látogatója volt a barlangnak. In: Gömör-Kishont. 1907. február 24
1526
Gömör-Kishont. 1881. június 26.
1527
Sajó-Vidék. 1901. július 28.
1528
A Magyar Kir. Államvasutak városi menetjegyirodája által 1884. augusztus 15–17. között megrendezett első
dobsinai kiránduláson 170 budapesti vendég vett részt. Az 1897. augusztus 19. és 24. között megrendezett Szent
István-napi társasúthoz 21, javarészt fővárosi érdeklődő csatlakozott. A Korytnicza fürdő, Csorbai tó, Huszpark, Alsó,
Ó- és Új-Tátrafüred, Iglófüred, Sztracenai völgy és Dobsinai jégbarlang-nyaralótelep értintésével megtett kiruccanás
teljes szolgáltatást felölelő részvételi díja személyenként 40 forintba, vasúti jegyek nélkül 26 forintba került. Az 5
napos program keretében ugyan egy dobsinai üdítő nyaralásra nem került sor, azonban mind a jégbarlang nyújtotta
korcsolyázási lehetőséget, mind a nyaralótelep vendéglősének, Gömöry Györgynek nagyszerű vendéglátását
kiélvezhették a résztvevők egy díszebéd erejéig. Az 1898. évad nyári utazási között ún. „északmagyarországi fürdőkbe
tett művészkörutazás” címszó alatt Korytnicza, a Csorbai-tó, Tátrafüred és Dobsina szerepeltek, mint ahogy a folyó
évi május 26. – 31. között megrendezett pünkösdi társaskirándulás alkalmával is a Magas-Tátra–Csorbai tó–Felkai
nyaralótelep–Tátrafüred–Virágvölgy–Dobsinai jégbarlang és magaslati nyaralótelep desztinációkhoz nyílt lehetősége
ellátogatnia az érdeklődőnek. Dobsina az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület és a Gyógyfürdők, Üdülőhelyek és Utazási
Központi Iroda szervezésében 1899. július 20. és július 31. között megrendezésre kerülő „Magas-Tátra, Erdély és
Románia” c. XXV. szünidei társasutazás egyik célállomásaként is szerepet kapott jégbarlangja és telepe
megtekintésével, sőt a továbbiakban szinte minden tavaszi és nyári idénynek Tátra-környéki társasutazási kínálatában
felbukkant közkedvelt kirándulási célpontként. In: Tátra-vidék. 1884. augusztus 24, Gyógyfürdők és üdülőhelyek.
1897. szeptember 27, augusztus 10, 1898. február 15, április 15. Fürdő-és utazási közlöny. 1899. július 1, 1900. február
1.
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3000 látogatót vonzott magához társasutazások keretében,1529 foglakozásukat tekintve
hivatalnokok, kereskedők, ill. szabad foglalkozást űző értelmiségiek tartoztak közéjük. Még a
jégbarlangban megrendezett, nyári korcsolyázással egybekötött jégünnepélyre is érkeztek fővárosi
és vidéki kirándulók Dobsinára, mint tették azt 1893 júliusában, amikor a több napos gömöri körút
egyik célállomásaként a jégbarlangi üdülőtelepre érkező turistákat villásreggeli és díszes
társasebéd várta a barlang nagyszállójában az első korcsolyaünnepség megkezdése előtt.1530 Az
emlékezetes „jeges” esemény beszámolója többek között igyekezett rávilágítani a nyaralótelep
áldatlan állapotaira, melyek a 20. század küszöbén fogadták az arra tévedt idegent: „A
jégbarlangnak még rendkívül primitív szállója és turista-házai voltak. Mintegy száz főre rúgott a
kirándulók száma s nem volt elég kocsi, azonban gróf Andrássy Géza a betléri kastélyból pompás
csengős négyesfogatokat bocsátott a budapesti korcsolyázóegylet hölgytagjainak rendelkezésére.
A jégünnepélyen, mely déli 12 órától 4-ig tartott, mintegy 32 pár keringőzött Radics Lajos pompás
miskolczi zenekarának játéka mellett. A jégünnepélyen résztvevő, 300 főnyi közönség a pompás
ebéd után oly jó hangulatban volt, hogy szállás hiányában végigtánczolták az egész éjszakát.
Reggel felé a társaság egy része kocsin távozott, a másik része a fürdőház kádjaiban, vagy a
turista-ház nagytermében – férfiak és nők egy rozzant spanyolfallal elválasztva – pihent meg, de
természetesen aludni senki sem tudot, így kedélyes hangulatban köszöntött be a reggeli 8 óra,
amikor is a rossz kiszolgálás folytán az ünnepély örökké udvarias védnöke a szépséges budapesti
korcsolyázó leányoknak maga hozott mosdóvizet a közeli kútról.”1531 Ezen első nyári korcsolyázás
emlékét később számos további követte, a fő hangsúly jelen esetben azon felkészületlenségre
helyeződik, amely az 1890-es években a folyamatos turistaáradatra való tekintet nélkül uralkodott
a telepen.
Amint a statisztikák is igazolják, a barlanglátogatók 75–80 %-át magyarok adták, ennek
ellenére a vármegyei sajtó szemében továbbra is azon helyek közé számított, melyet „a hazai
turista-világ nem méltányol kellően.”1532 Az ún. átmeneti látogatók száma naponkint 60–100 fő
körül mozgott. A ritka jégbarlang megtekintése még a legfelsőbb társadalmi rétegből is látogatókat
vonzott Dobsinára: koronás fők, miniszterek, magas beosztású hivatalnokok, neves szabad
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foglalkozást űző értelmiségiek tették tiszteletüket Gömör eme természeti képződményénél.1533
Különösen a poroszok keresték fel tömegesen a barlangot, korábban számos angol turista is
ellátogatott ide, számuk azonban a jégbarlangi telep kényelmi szolgáltatási híján megcsappant.1534
Ez a tény is rávilágít arra, hogy Dobsina felkapaszkodásához a világ nevezetességei közé a
nyaralótelepen kellő számban és komforttal berendezett szállók megépítésére, megfelelő
szórakozási lehetőségekre, valamint korszerű és gyors közlekedési vonalak biztosítására lett volna
szükség.
8.4. Korcsolyákat fel!
A hiányosságok ellenére a barlangot felfedezése óta 1912-ig mintegy 120 000 turista
kereste fel.1535A barlang teljes kivilágítása1536 mellett megtartott tárlatvezetésen kívül, amelyet
1883 júliusától kezdve naponként délelőtt 11 órától délután 2–3 óráig lehetett igénybe venni,1537
kiemelt attrakciónak számítottak a jégbarlang nagytermének jegén megrendezett nyári
korcsolyázások és a vele egybekötött jégünnepélyek, amelyek 1893-tól Markó Miklós rozsnyói
hírlapíró, továbbá Rohonczy Gedeon országgyűlési képviselő – a Budapesti Korcsolyázó Egylet
elnöke1538 - jóvoltából rendszeres időközönként megrendezésre kerültek a nyári kiemelt
időszakban. Mivel Markó nagy hódolója volt a korcsolyázásnak – 1889-ben ő volt Magyarország
gyorskorcsolyabajnoka1539 – egyértelmű, hogy a jégbarlangot és annak látogatottságát a
korcsolyázás

lehetőségével

akarta népszerűsíteni.

Magyarország ezen egyetlen nyári

korcsolyapályáját nagy élvezettel használták ki főleg a műkorcsolyázás budapesti hívei.1540 Egy-

A regionális sajtó alapján legrangosabb „futó vendégei” között tarthatjuk számon Rudolf trónörökös özvegyét,
Stefánia főhercegnét, Károly Lajos főherceget, Frigyes főherceget és Izabella főhercegnét, II. Vilmos német császárt,
gróf Tisza István miniszterelnököt, Bethlen Gábor földművelésügyi minisztert, Szilágyi Dezső igazságügyi minisztert,
báró Hazai Samu honvédelmi minisztert, Delbrück Bertold német birodalmi tanácsost, Helmuth von Moltke porosz
tábornagyot, Plósz Sándor igazságügyminisztert, Károly István főherceget, I. Ferdinánd bolgár királyt, I. Milán szerb
királyt, az Andrássy és a Coburg család több tagját, Jókai Mór írót, Törley József pezsgőgyárost vagy Fritjoff Nansen
északsarki utazót.
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egy jégünnepély alkalmával több száz kiváncsiskodó látogató gyűlt össze, közöttük a nyaralótelep
állandó vendégei, a dobsinai polgárság színe-java, számos külföldi turista, de akadtak szép
számmal a tátrai fürdőből érkező nyaralóvendégek is, akik közül a merészebbek a
műkorcsolyázásban szerzett tudásukat is megmutathatták. Az Éleskő hegytetőről induló három
mozsárágyúlövés jelezte az ünnepély kezdetét, amelyre többnyire a déli órákban került sor. A
hagyományokhoz híven Markó Miklós főrendező vezetése mellett a Rákóczi-induló hangjaira
vonult le a díszes menet a barlangba.1541 A mutatványok alatt rendszerint Balog Bálint vezetésével
a nyaralótelep szállodájának cigányzenekara húzta a talpalávalót. 1542 Az egész ünnepély nem
tartott tovább 3–4 óránál, amely után a vendégsereg Fejér Endre bérlő vendégszeretetét élvezhette
egy pompás díszebéd erejéig.1543 Arra is akadt azonban példa, hogy a fiatalság korcsolyabál
keretében hosszabbította meg az ünnepséget, s hajnali négyig mulatott a barlang jeges
termeiben.1544 A jégbarlang felfedezésének jubileumi 40 éves évfordulóját szintén zenés
korcsolya-ünnepély keretében ülték meg. A jégbarlang igazgatósága által 1909. július 25-én
megrendezett ünnepségen minden látogató korcsolyát köthetett, melyet este a nagyszálló előtti
téren tűzijáték, majd a jégbarlang telepén nyaraló művészek közreműködésével kabaré követett.
Az est fénypontjaként Bazilidesz Mária hangversenye bűvölte el a közönséget, aki a jégbarlang
csodás akusztikájú nagytermében cigányzene kísérettel magyar dalokat adott elő.1545
A jégünnepélyektől eltekintve, a századelőn meghonosodott nyári korcsolyázási évad
egyértelműen bevált az üdülőtelepen, a napi 60–80 barlanglátogató között mindig akadt 8–10
vállalkozó kedvű sportrajongó – sőt számuk korcsolyabérlet lehetőségével még szaporodott is
volna.1546 Korcsolyázni minden látogatónak alkalma nyílt, ha korcsolyával rendelkezett, ezért
azonban a belépti díjon kívül 1 koronát fizetnie kellett. A korcsolyázás időtartamát az 1910.
évadban naponta délelőtt 10-től délután 3-ig állapították meg.1547 A telep állandó vendégei

még csinos levelezőlapokat is csináltatott az első, 1893. évi jégünnepély emlékére, amely négy nyelvű felirattal ellátva
igencsak kelendőnek bizonyult. Olyannyira ritkaságszámba ment ezen nem mindennapi esemény, hogy 1903 nyarán
Fejér még a budapesti sajtót is meghívta az ünnepségre – alighanem egy jól sikerült hírverő cikk megírását remélve.
In: Rozsnyói Híradó. 1904. augusztus 21. Gömör-Kishont. 1903. július 23. Székely-Horváth 2009: 40.
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kedvezményben részesültek, a barlang látogatási díjának csupán egyszeri megfizetésére kötelezték
őket. Ezért nyitvatartási idő alatt tetszés szerinti számban látogathatták a jégbarlangot, továbbá
hetenként egyszer, az igazgatóság által meghatározott napon, 50 fillérnyi díj fizetése mellett
lejthettek táncot a jégen.1548 Ugyanúgy 25%-os kedvezményben részesültek a jégbarlangi
belépőjegy árából a Kárpátegyesület Gömöri Osztályának tagjai,1549 a tanintézetek diákjait pedig
50%-75%-os kedvezmény is megillette, legtöbbjük 1 koronáért tekinthette meg a barlangot.1550
Azon vendégek részére, akik élvezetet találtak a halászatban és rendelkeztek halászjeggyel,
a nyaralótelep bérlőjétől 10 koronáért terepengedélyt vásárolhattak és a pisztrángokkal teli Gölnicfolyóban akár halászkodhattak is. A vendéglővel kapcsolatos bazár teljes halász-felszerelést is
kínált az erre érdeklődők számára.1551 Bővítve a szórakozási lehetőségek tárát, az 1910-es évektől
akik vadászni óhajtottak, vadászjegy birtokában gyakorolhatták e kedvtelésüket a telep környékén.
Az állandó vendégek számára teniszpálya is rendelkezésre állt.1552
A zenés-táncos összejöveteleket illetően a dobsinai jégbarlang Korcsolya-nagyszállója
hangversenyeknek1553 és báloknak is kitűnő helyszínéül szolgált. Mivel a kulturális téren
meglehetősen hézagos információkkal rendelkezünk, feltételezhetően jóval több rendezvényre és
táncos összejövetelre is sor került a nyaralótelepen – mind központi nagyszállójában, mind
magánvilláiban egyaránt –, jelen esetben csupán a sajtóban megjelent beszámolókra, mint
egyedüli forrásra, tudtunk támaszkodni. Az első nyaralótelepi táncmulatságról 1882 májusában
tudósított a sajtó,1554Anna napi táncmulatságról pedig első ízben 1883. július 29-én cikkeztek.1555
1902 júliusában 80 terítékű közvacsorával, tombolával, szavalattal és nagyszabású tűzijátékkal is
megfűszerezték a jeles névnapi eseményt, melyen Balogh Bálint zenekarának muzsikája mellett
táncra kerekedve egészen hajnalig ropta a táncot a telep üdülőin kívül Dobsina városának és
környékének polgársága.1556 A társasesemények szervezésben leginkább a jégbarlangi igazgatóság

Hanvai 1912: 22.
Gömöri Ujság. 1912. július 14.
1550
Gömör-Kishont. 1908. augusztus 9.
1551
Hanvai 1900: 25.
1552
Hanvai 1912: 18–20.
1553
Gömör-Kishont. 1909. augusztus 15.
1554
Rozsnyói Híradó. 1882. május 28.
1555
Tátra-Vidék. 1883. augusztus 5.
1556
Gömör-Kishont. 1902. július 31.
1548
1549

242

bábáskodott, ritkább esetben a nyaralóvendégek is mulatságot rendeztek, mint az történt 1903
nyarán az ott üdülő fiatalság kezdeményezésére.1557 A nagyszálló reprezentatív helyisége adott
otthont 1912 júliusában a barlang felfedezőinek portréját leleplező zártkörű, közebéddel
egybekötött ünnepélynek is.1558 A magánvillákat illetően a nyaralótelep Sárkány-villája érdemel
figyelmet a szórakozás terén, ahol 1888 nyarán az ott nyaraló gyermekek a Megzavart mulatság
és a Szeget szeggel c. vígjátékkal léptek fel a dobsinai nőegylet javára felajánlva a belépti díjból
befolyt összeget.1559
Zárásként elevenítsük fel a Nagy Háború időszakát, amely mind ez idáig valamennyi
gömöri fürdő felfelé ívelő „pályafutását” megtörte. Az első világháború Dobsina nyaralótelepére
is rányomta a bélyegét, amely nem csupán a gyéren jelentkező vendégek számában mutatkozott
meg. Egyrészt a nehéz közlekedési viszonyok, másrészt az élelmezés problémája gátolta a
magaslati üdülő ismételt fellendülését. Utóbbi téren a legnagyobb gondot az okozta, hogy a
jégbarlangi telep nem esett a tátrai üdülőhelyekkel és a többi magyarországi fürdőkkel egyforma
elbírálás alá.1560 Ezen idő tájt szóba került egy esetleges államköltségen felépülő, tüdőbeteg
katonák számára létesített szanatórium és gyógyfürdő Gömörbe telepítésének a gondolata is,
amely Dobsina város határában annak kedvező klímáját tekintve ideális helyszínül szolgált volna
a célnak, a helyi idegenforgalom fellendítésében reménykedők számára azonban csalódottságot
okozott a tervek szalmaláng volta.1561 A Monarchia korszakának utolsó látogatói között a Károly
király gyermekgyaraltatási program keretében a jégbarlang megtekintésére érkező osztrák
gyermekcsoportokat tisztelhetjük, akiket az összeomlás évének őszéjén Fejér még magyaros
vendégszeretettel üdvözölhetett a dobsinai nyaralótelepen.1562

Rozsnyói Híradó. 1903. július 12.
Dobsina és Vidéke. 1912. július 21.
1559
Rozsnyói Híradó. 1888. augusztus 28.
1560
A vármegye alispánja ugyan itt-ott utalt ki némi élelmiszert a barlang látogatói számára, de ez a segítség
elenyészően csekélynek bizonyult az igények teljes mértékű kielégítéséhez. Ebből kifolyólag a helyi lakosság körében
még vita tárgyává is fajult az idegen nyaralók által indokolatlanul magas árösszegek kasszírozása – néhányuk
hihetetlen nagy árat volt képes fizetni egyes élelmiszercikkért, főleg tejért, vajért és tojásért –, veszélyeztetve ezzel a
város közélelmezését. S bár az 1918. évi szezonban Fejér Endre, a telep bérlője felvetette annak lehetőségét, hogy a
vendég saját liszt, zsír és egyéb élemiszer adagjának elhozatalával annak hosszabb nyaralását lehetővé tegye, a háború
végkimenetele azonban másképp határozott. In: Dobsina és Vidéke. 1918. július 7. Rozsnyói Híradó. május 19.
1561
Dobsina és Vidéke. 1916. március 26. június 21.
1562
Dobsina és Vidéke. 1918. szeptember 8.
1557
1558
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Bár a jégbarlang, amely 2000 óta a Világörökség része, ma is turisták ezreit vonzza
Gömörbe, egykori magaslati nyaralótelepének már nyomai sem látszanak. Díszes nagyszállóját,
egekbe törő szökőkútját hiába keresné ma a vendég, egyedül a jégbarlang bejárata elé 1911-ben
emelt fa menedékház árulkodik a 19. század klimatikus nyaralóhelyének egykori létezéséről.
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Összegzés
Gömör vadregényes tájain számos nagyszámú savanyúvíz-forrás, hévforrás, hideg és
meleg gyógyvíz tört fel, fürdői a 19. századi regionális művelődéstörténet kulcsfontosságú
színterei voltak, ásványforrásaik vegyi elemzései kivételes adottságokról és gyógyhatásokról adtak
tanúbizonyságot. A dolgozatban egy rövid kitekintés erejéig figyelemmel kísértem a balneológia
fokozatos meghonosodását és annak úttörő képviselőit a megyében, majd Gömör fürdőit mint
országos és regionális vándorgyűlések színhelyeit vettem számba. Kutatásaim során kiderült, hogy
Gömör-Kishont vármegye fürdői több színtéren is propagálásra kerültek, mégpedig egyrészről
főleg az orvosoknak szánt, különféle hazai gyógymódokat népszerűsítő, tudományos balneológiai
könyvek, füzetek és szaklapok által, másrészt a laikus közönségnek készülő, ún.
„vendégcsalogatásra” szolgáló fürdői kalauzok és brossúrák révén. Nem elhanyagolható a
regionális sajtóban megjelenő fürdői reklámhirdetések mennyisége sem, melyek nemcsak a megye
társadalmi hetilapjait, hanem valamennyi fürdészeti jellegű szakirodalom hasábjait is ellepték. A
szereplések azonban kevésnek bizonyultak az országos ranglétrára való fellépéshez.
Dolgozatomban megkíséreltem ízelítőt adni a gömöri polgárok „belföldi” fürdőzési
szokásairól a korszak fürdőkultúrájának trendjébe beágyazva. Két kérdéskörre próbáltam választ
kapna: Gömör természeti örökségét gazdagító ásványforrásai és gyógyfürdői miért nem tudták
felvenni a versenyt a korabeli Magyarország legnépszerűbb üdülőhelyeivel, ill. ásványvizeivel?
Beszélhetünk egyáltalán fürdőéletről mind országos, mind regionális viszonylatban? A hétköznapi
polgári fürdőkultúra témájának kiterjedtsége miatt fürdőnként haladva vizsgáltam meg a kérdést,
amely egyrészt a jobb áttekinthetőséget, másrészt pedig az egyes fürdőhelyek egyediségének
nagyobb érvényre jutását eredményezte. Mivel valamennyi gömöri fürdőhely más-más kategóriát
képviselt, így az egyes fürdők kialakulásának és fejlődésének története, klientúrájának összetétele
és szórakozási lehetőségeinek eszköztára jobban átláthatóbbá vált, mintha azok egymás közti
összehasonlító metódusát választottam volna. A helytörténeti jellegű megközelítés hozadéka
elsősorban ezen kis, lokális fürdők történetének, mindennapi életének részletes bemutatásában
kereshető, melyet elsőként helyeztem górcső alá egységesen művelődéstörténeti szempontból.
Gömör fürdőinek feltárását mind ez idáig igencsak elhanyagolta a történetírás. Ezen lokális
világok feltárása révén erőteljesebb megvilágításba került a régió viszonylagos alulmaradása az
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ország más földrajzi egységeihez képest. Gömör mint közigazgatási egység és a vele csaknem
azonos történeti-földrajzi táj fürdők szempontjából bizonyítottan nem tartozott a korabeli
Magyarország nevezetesebb vidékei közé. Egyetlen igazán országos hírű fürdőhelye alakult ki,
míg a dolgozatban bemutatott további fürdők mind helyi jelentőséggel bírtak, csekély számú
látogatót vonzottak és alacsony szintű infrastruktúrával rendelkeztek. Ez a természeti-történeti
meghatározottság jelentősen befolyásolta a kutatás várható eredményeit is. Rámutattam, hogy
elsősorban a környék polgársága és paraszti társadalma által látogatott helyek voltak,
közbirtokossági, avagy magántulajdonban állottak, némelyek részvénytársaság formájában
működtek. Ásványvizük vagy természeti környezetük révén párhuzamba voltak állíthatóak más
külhoni, nagyobb látogatottságnak örvendő fürdőhelyekkel, melynél fogva Lévárt Gastein,
Dobsina Ischl, Csíz Hall, Ajnácskő Előpatak, Rozsnyó pedig Charlottenbrunn fürdőjének vált
volna többek közt tökéletes helyettesítőjévé. A levéltári kutatások és a sajtóanyag révén kiderült,
hogy az energia, a kitartás és az áldozatkészség példája a vizsgált korszakunkban egyedül Csíznél
kamatoztatott, amely kivételes ásványvizének köszönhetően kivívta magának a valódi országos
hírnevet és mai napig működőképes gyógyfürdőként üzemel. Arra a megállapításra jutottam, hogy
a többi gömöri gyógyfürdők iránt nem mutatkozott kellő érdekeltség, valamennyit meghagyva –
mára csupán az idősebb nemzedék emlékében élő – „parasztfürdő” jellegében. Gyógyhatásuk
ellenére némelyek, mint Nagyrőce vagy Jolsva, még a vármegye határain belül sem váltak
általánosan ismertté. Gömör-Kishont vármegye ezen természeti adottságai, szórakozásra és
pihenésre vágyó fürdőhelyei más megye gazdagságán nem maradtak alul, mégis hiányzott a kellő
pénztőke, a vállalkozás szelleme, az elhivatottság és az életre való reklámhadjárat, ami óriási
törzsközönséget vonzott volna be a megyébe. A kiaknázatlan lehetőségek és a meg nem valósult
tervek mögött elsősorban az igénytelenséget véltem felfedezni, amely „kórtünetként” fürdőről
fürdőről járt Gömörben.
Az igazi áttörést e téren kétségtelenül az jelentette volna, ha az itteni fürdőtulajdonosok
egymás közt szellemi– és érdekkapcsolatot teremtve önmaguk között, felmérve a „közös
elhagyatottság” helyzetét, közös erővel keresték volna az utakat és módokat a fejlődéshez és az
idegenforgalom emeléséhez. A „jó bornak is kell a cégér” jelszó alatt együttes propagandahadjárat
indítása lehetett volna Gömör fürdőinek esetében a legcélravezetőbb megoldás: közös plakáton,
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popularitás alapon elosztott közös költségen, közös hazai és külföldi reklámhirdetésekben.1563
Ilyen formában a „nagyok” fölhúzták volna a kisebb fürdők látogatottsági mutatóját, az
idegenforgalom emelésével pedig a megye is jól járt volna, főleg úgy, ha anyagilag is támogatni
lett volna kész fürdőinek felfuttatását. A fürdők mint fontos gazdasági tényezők azonban Gömör
esetében sajnos vakvágányra futottak. Ennek oka nagyban a fürdők korszerűtlenségében rejlett,
vizsgálataim ugyanakkor azt is kimutatták, hogy a lakosság többségének ezen állapotukban
tökéletesen megfeleltek használati célra. Bármennyire is rajongtak a nyaralók a „falusi
romantikáért,” a fürdők kivitelezésén attól jócskán akadtak orvosolnivaló teendők, melyek fölött
nem lehetett szemet hunyni. Veres Samu rimaszombati gimnáziumi tanár a legátfogóbban ragadta
meg a lényeget: „Én nem fogom megérni azt, hogy a csízi fürdő villái mellől a szalmás házak
eltávolíttassanak s még a Laczika kisfiam maradékai sem fognak gyönyörködni a várgedei
kurszalon teraszán. Mi mindent tudna e helyeken csinálni egy kis élelmesség! És ott van Ajnácskő
csaknem páratlan gyógyvizével, egy őserdő árnyas tövében, festői omladékaival, a régi táblabírói
világból fönmaradt emlékeivel – vajon megérjük-e még valaha ez egykor kedves fürdőnek
halottaiból való feltámadását?”1564
A „boldog békeidők” fürdői társasélete mellett nem feledkezhetünk meg a világháború
időszakáról sem, mely alatt a gömöri fürdőlét is tartaléklángon parázslott. A vármegye ezen
időszakban leginkább katonai gyógy- és üdülőtelepek kialakításában tudott volna pozitív
eredményeket felmutatni, jelen esetünkben azonban csupán Csíz és Várgede élt ezen lehetőséggel.
Az utolsó évek viszontagságait az élelmiszerhiányból fakadó uzsorahelyzet1565 nehezítette meg,
mígnem rányomták bélyegüket a hadiesemények rossz irányban haladó történései.

Gömör-Kishont. 1901. június 27.
Veres 1905: 28.
1565
A helyzet az 1917. hadiévben tetőzött, amikor az Országos Közélelmezési Hivatal utasítása értelmében a nyaralás
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terén uralkodott, azonban semmilyen rendszabályozás nem tudta megállítani. In: Gömör-Kishont. 1917. május 27.,
1918. március 31., augusztus 4.
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Gömör fürdőéletének bemutatása ezzel az értekezéssel ugyanakkor nem zárult le. A téma
szerteágazóságából kifolyólag számos további kérdés maradt nyitva, amelyek újabb önálló
tanulmányok megírását sürgetnék Gömör 19. századi fürdőkultúrájának szélesebb körű
bemutatásához. A gömöri polgárok „külhoni” fürdőzési szokásainak vizsgálatára, a kutatásom
tárgyát képező fürdők művelődéstörténeti szempontból való összehasonlítására a vele egyenértékű
ásványvizzel bíró fürdőhelyekkel, az ásványvíz-elemzésekre és gyógymódokra fókuszáló
orvostörténeti, vagy a fürdőépítészetre koncentráló művészettörténeti megközelítésre terjedelmi
okok és időhiány miatt nem állt szándékomban kitérni, újabb lehetőséget teremtve ezzel a téma
iránt elhivatott kutatóknak.
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