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„[…] Íme kedves olvasó, szellemi tisztálkodásodhoz, itt egy kis darab igazi szappan.” 
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I. Bevezetés 

 
A testi higiénia egyidős az emberrel, minden korszakra jellemző társadalmi jelenség. 

Befolyásolhatják vallási előírások, közösségi szokások, vagy akár mindenkori 

divatirányzatok is. A modern higiéné kialakulása a 19. századra tehető. Abban különbözik a 

történelem más korszakaiban megtalálható higiénés viselkedésektől, hogy már nem 

kizárólag az előírt társadalmi rituálékhoz kötődik, hanem az egyén saját igényeinek, elvárás-

szintjének megfelelően jelentkezik és épül be a társadalomba. Az emberek már a saját testi 

épségük, egészségük megőrzéséért is tisztálkodnak. A váltás lassú folyamatként indul, majd 

hirtelen felgyorsul. Az emberek tisztálkodáshoz való viszonya átalakul, új helyszínek, 

különféle eszközök, tisztálkodószerek folyamatosan bővülő választékával rendszeressé 

válva. Egy, a korszak elején szinte statikus helyzetből, a 19-20. század fordulóján hirtelen 

bekövetkező változás szemtanúi lehetünk. 

A higiénikus szemlélet kialakulását meggyorsították a 19. század első felében lezajló 

események, melyek az 1831-es, mintegy négymillió áldozatot követelő kolerajárvány 

következményeiként Londonból indultak útnak (1848 Public Health Act – a világ első 

közegészségügyi törvénye), s a települések csatornázását, átépítését, a vízellátó-, 

szennyvízelvezető- és vécérendszerek, illetve a városi közegészségügyi szolgálatok 

létrejöttét eredményezték. A 19. századtól erőteljes fejlődésnek induló orvostudomány is 

fellépett a rossz higiénés körülmények ellen. Mindezen folyamatok a korszakban jelentős 

változásokat eredményeztek. 

A szemléletváltás az egész emberi társadalomra hatott: a század végére a legfejlettebb 

országokban megjelentek a fürdőszobák, az angol vécék és a jobb módban élő emberek 

rendszeresen mosakodni kezdtek. Mindezen változások persze nem egyik napról a másikra 

történtek, és nem mindenütt egyszerre jelentkeztek. A folyamatok kezdeteinek helyszínei 

leginkább a városok voltak. Az új szemlélet és annak technikai következményei a városok 

társadalmában mutatkoztak először. A városi társadalmi élet egyik alapjellemzője mind az 

egyén, mind a közösség szempontjából a tudatos higiénés viselkedési normák kialakulása. 

A városi polgárság értékrendjében immár fontos szerepet kapott a testi higiénia, a tudatos 

testkultúra. Magyarországon Budapest – új összetételű társadalmával, bérházaival, új típusú 

lakásaival, fokozatosan egyre funkcionálisabbá váló térhasználatával és kiépített 

infrastruktúrájával1 – mintaadó volt, s a tisztálkodás hazai kultúrtörténetében is meghatározó 

                                                 
1 Czingel 2009: 107. 
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szerepet játszott/játszik. Emellett dokumentáltsága kapcsán is kiváló példa. A kutatás 

középpontjában ezért elsősorban a város, mindenekelőtt Pest-Buda, Budapest vizsgálata áll, 

esetenként kitekintéssel a vidéki helyzetre.  

A korszak bonyolult társadalmi viszonyaiban a városi lakosság legjellegzetesebb 

csoportjává a polgárság vált, ez az igen összetett és differenciált társadalmi réteg. 

Legizgalmasabb, legurbánusabb rétegszintje az önmagában is bonyolult szerkezetű polgári 

középosztály. Értékrendjében már fontos szerepet kapott a testi higiénia, a tudatos 

testkultúra. Adott hát az irányító réteg, a maga sajátos szerepeiben, s mindazok a változások, 

amelyek például az építészetben és a lakáskultúrában is megfigyelhetők. A dolgozat 

fejezeteiben fontos hangsúlyt kap a különböző társadalmi rétegek vizsgálata, a higiénés 

szemlélet és tisztálkodás lehetséges különbségeinek összehasonlítása, középpontban a 

progresszivitást képviselő polgári rétegcsoportokkal.  

Az értekezés célja tehát a „modern” higiéniai átalakulás változási folyamatainak ábrázolása 

Magyarországon – különös tekintettel a fővárosra, intézményesülésétől a két háború közötti 

időszakban bekövetkező újabb fordulópontjáig, valamint a higiénia nézőpontjából az 

életviteli, viselkedési és mentalitási változási folyamatok felvázolása az 1850-1920 közötti 

időszakban. A kiválasztott területen (higiénia, testkultúra) keresztül az élet, életmód 

komplex elemzése. Kategóriái az alábbiak: 

 A szakszókincs vizsgálata. A higiéniai szókészlet tanulmányozása etimológiai szótárak 

szóanyagára támaszkodva, az első szavak megjelenésétől a 20. századig. Egy általános 

higiéniai szókészlet bemutatása. Mindeközben nyomon követhető Magyarország 

lakóinak – a nyugati és keleti hatások által befolyásolt – higiéniai kultúrája az ókori 

alapokon létrehozott középkori fürdőkultúrától a modern higiéné kialakulásáig.  

 A korszakot jellemző közegészségügyi, köztisztasági viszonyok, reformtörekvések 

bemutatása a személyi és környezeti higiéné aspektusaiból. Az erre vonatkozó 

törvények, rendeletek, határozatok áttekintése, továbbá a higiénikus szemléletmód 

kialakításában nélkülözhetetlen egészségnevelési törekvések ismertetése. 

 Az építkezés, lakáshelyzet higiéniai viszonyokkal összefüggő bemutatása 

(lakásbeosztás, térhasználat, a higiéné helyiségei). Fókuszban a higiénés újítások 

átvételében élenjáró polgári rétegek lakótere: elsősorban az új épülettípusként 

jelentkező bérház. 
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 A korszerű higiénés szemléletek elterjesztését elősegítő ipari háttér (szaniter árukat 

előállító üzemek, szappangyárak…) és a forgalmazók (drogériák, illatszertárak…) 

bemutatása, tevékenységének ismertetése. 

 A tisztálkodás helyszíneinek, eszközeinek, kellékeinek prezentálása a tradíció és 

progresszivitás, minta és gyakorlat, társadalmi és felekezeti különbségek aspektusaiból. 

E kutatási szempontok alapján láttatom a felvilágosult abszolutizmus szabályozási 

törekvéseiből kiindulva – azt a változási folyamatot, mely az 1831-es kolerajárvány 

hatásaként, az 1850-es évektől kezdődően az 1920-as évekre átalakította az emberek – 

elsősorban a felvilágosultabb polgári rétegek – higiénés gondolkodását és gyakorlatát. 
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II. Kutatásmódszertan 

 

II. 1. A kutatás problematikája 
A manapság népszerű életmódkutatások – így a higiénia és a tisztálkodás hétköznapi 

cselekvései is – sokáig a társadalom- és néprajztudományok elhanyagolt területei voltak, 

annak ellenére, hogy a komplexitásukból kínálkozó eredményeket sok kutatómunka 

hasznosíthatta volna.  

Az interdiszciplináris vizsgálódás erőssége és egyben nehezítő tényezője is az ilyenfajta 

kutatómunkának. A hétköznapi szokások jelenlegi speciális, több tudományterületet érintő 

vizsgálata a higiénia illetve tisztálkodás szemszögéből mutatja be az egyes társadalmi 

rétegek viselkedési, mentalitási változási folyamatait, mobilizációs törekvéseit, 

mindeközben górcső alá veszi a korszak társadalom-, művelődés- és életmódtörténetét, 

gazdasági vonatkozásait, idevonatkozó néprajzi és technikatörténeti adatait is. A 

kutatómunka összetett, sokszínű, ebből adódóan mind a forrástípusokat, mind a helyszíneket 

figyelembe véve az anyagok szórtsága jellemzi. A gyűjtőmunka során társadalom- és 

gazdaságtörténeti munkák, művelődéstörténeti és néprajzi szakirodalmak, korabeli 

forrásanyagok tanulmányozása a helyszíneket tekintve pedig könyvtárak, levéltárak, 

múzeumok anyagának vizsgálata, valamint a terepmunka is számításba jöhetett. A 

„mélyfúrás” talán a legjobb szó, mellyel az efajta komplex vizsgálódás leginkább 

kifejezhető.  

 

II. 2. A kutatás módszerei  
Adatgyűjtésemben szekunder és primer kutatási módszereket alkalmaztam. A szekunder 

kutatás során a témában fellelhető szakirodalmakat dolgoztam fel. Kutatómunkám 

kiindulópontja nyelvészeti kutatások, társadalom-, gazdaság- és technikatörténeti szakirányú 

munkák, művelődés- és orvostörténeti, néprajzi szakirodalom áttanulmányozása volt. A 

szekunder adatok fontosabb nyomtatott információforrásait a különböző szótárak, 

szakkönyvek, szakfolyóiratok, tanulmányok, cikkek, konferenciaanyagok jelentették.  

A szekunder vizsgálatokat primer kutatások adataival vetettem össze. A korabeli 

forrásanyagokat – jogszabályok, építészeti adatok (lakásalaprajzok, lakásbecsük stb.) 

újságcikkek, tanácsadók, naplók, emlékiratok, levelezések, hagyatéki leltárak, 

szépirodalom, képzőművészeti alkotások, múzeumi tárgyak – levéltárakban, könyvtárakban 
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és múzeumokban gyűjtöttem össze. Végül mindezt az oral history alkalmazásával állítottam 

párhuzamba. 

 

II. 2. 1. A forrástípusok 

A kutatásba bevont tudományterületek forrásanyaga 

Vizsgálatom első, kiemelten fontos, a tisztálkodás-kutatás témájában korántsem szokványos 

tudományága – az interdiszciplinaritás társadalomtörténeti követelménye jegyében – a 

nyelvészet. Ebben a megközelítésben egy általános higiéniai szókészletet mutatok be a 

kezdetektől a 20. századig. A terminológia mögött hazánk különböző történelmi 

periódusainak higiéniai viszonyai is felismerhetők. A téma feldolgozása tekintetében 

legalapvetőbb szakirodalom a különböző etimológiai szótárak sora (lásd Zaicz 2006; Benkő 

1970; Benkő 1993; Szabó 1975). Több ezer szócikkben ismertetik a magyar szavak 

szófejtését, mely szócikkek közlik a címszó első írásos előfordulásának évszámát, majd 

részletesen ismertetik a szó eredetét, keletkezésének módját, feltűntetve azt is, ha egy-egy 

eredeztetés vitatott, vagy csak valószínű.  

A művelődés-, és társadalomtörténeti munkák elsősorban a vizsgált társadalmi rétegek 

életmódjának, mentalitásának vizsgálatában nyújtottak segítséget. Közülük ki kell emelni 

Bódy Zsombor, Fábri Anna, Faragó Tamás, Gyáni Gábor, Hanák Péter, Kósa László, Kövér 

György, Peterdi Vera, Várkonyi Gábor társadalom-, életmód- és mentalitástörténeti 

munkáit, melyek átfogóan, illetve a lakás, öltözködés, viselkedés aspektusaiból jellemzik az 

egyes társadalmi rétegeket. A művelődéstörténeti, helytörténeti munkák között különösen 

fontos a fürdők történetével és a fürdőzési szokásokkal foglalkozó szakirodalom, így Kósa 

László az Osztrák- Magyar Monarchia fürdőéletét vagy Várkonyi Gábornak a 17. századi 

hazai fürdőéletet bemutató munkája, a török fürdőépítészettel, fürdőkultúrával foglalkozó 

irodalmak (lásd például Gerő Győző, Sudár Balázs művei), valamint Csiffáry Gabriella a 

hazai fürdőzés történetét, Buza Péter Budapest fürdőinek világát bemutató összegző kötete, 

Nagy Zoltán felvidéki fürdőket bemutató munkája. Az orvostörténeti adatok alapján az 

aktuális egészségügyi állapotok követhetők nyomon illetve a közegészségügyi törvénykezés 

(lásd például Antall József, Gortvay György, Hahn Géza, Kapronczay Károly publikációit). 

A gazdaságtörténeti irodalom (lásd például Csatkai Endre, Faragó Tamás, Kövér György 

munkáit), a higiénia és tisztálkodás köré csoportosuló ipar és kereskedelem bemutatásánál 

nélkülözhetetlen. A néprajzi szakirodalom elsősorban a paraszti rétegek tisztálkodási 

szokásainak vonatkozásában jelentős. A hazai folklórkutatás egyre több figyelmet szentel a 

hazai higiéniai viszonyoknak, tisztálkodási szokásoknak. A téma úttörője Juhász Katalin, aki 
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publikációs tevékenysége mellett kiállítás-rendezéssel (a 20. századi falu higiéniai 

körülményeit, szokásait bemutató a Meg is mosakodjál! [2006] című kiállítása és ugyanezen 

néven megjelentetett kötete), és konferenciaszervezéssel (a „Meg is mosakodjál!” 

konferencia [2007] és annak előadásaiból összeállított Tiszta sorok című tanulmánykötet) is 

hozzájárult a téma népszerűsítéséhez. Itt kell megemlítenünk továbbá Czingel Szilvia, 

Deáky Zita, Keszeg Vilmos, Lipták Orsolya, Sári Zsolt, Uri Ferenc és Verebélyi Kincső 

munkáit is.  

Primer források 

A felvilágosult abszolutizmus időszakától kezdve sorra születtek rendeletek és javaslatok a 

közegészségügyi és köztisztasági helyzet javítása szándékával. Ez a „reformhullám” 

különösen az 1831-es kolerajárvány utóhatásaként (lásd London 1848 – a világ első 

közegészségügyi törvénye) erősödött fel. Az orvostudomány hazai szakemberei javaslatok 

sorozatával léptek fel. Mindez az 1876-os közegészségügyi törvényben csúcsosodott ki, amit 

aztán rendeletek sorával egészítettek ki. A fennmaradt kötetként is megjelenő orvosi 

jelentések, javaslatok, hatósági előírások, rendeletgyűjtemények (Babarczi Schwarzer 

Ottó, Chyzer Kornél, Dubay Miklós, Fodor József, Kampis János, Mutsenbacher Béla, 

Szegedy-Maszák Elemér összeállításai) jól szemléltetik a korszak kusza törvénykezési 

eljárásait.  

Az útleírások (például Victor Tissot) egy külső megfigyelő szemszögéből egy-egy ország 

karakterét, belső életét körvonalazzák. S bár az utazók egyéni sajátosságai – műveltség, 

mentalitás, úticél, az utazás körülményei stb. – kérdésessé tehetik a hasznosítható tények 

értékét, számos tárgyilagos és forrásként jól alkalmazható megfigyelést is eredményeznek. 

Az épület- és lakásalaprajzok rávilágítanak a korszak anyaghasználati s technikai 

színvonalára, építkezési, stílustani specifikumaira és higiéniai vonatkozásaira, jól 

illusztrálják az – elsősorban a polgári – lakásokban a századfordulóra jellemző 

funkcióváltást, a funkcionalitást képviselő helyiségek térnyerésének tényét is. 

A higiéniai körülményekre vonatkozóan sokat megtudhatunk az úgynevezett mintaállító 

irodalom2 – élet- és háztartás-vezetési könyvek, tanácsadók – példáiból.  Az elsősorban 

urbánus, középosztálybeli nők nevelését, tájékoztatását, felvilágosítását célzó kötetek egy 

általános feltétlenül követendő, előírásszerű viselkedésmintát fogalmaztak meg egy főleg 

külföldi – angol, francia, német – példák nyomán megalkotott ideálkép közvetítésével. A 

legjelentősebbek ezen a téren Beniczky Irma, Wohl Janka és Faylné Hentaller Mária 

                                                 
2 Fábri 2002: 339-350. 
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összeállításai, melyekben már külön fejezetként szerepelnek a higiénia, tisztálkodás, 

testápolás témakörei is. 

A különböző árjegyzékek, katalógusok (lásd például vasáru, porcelán szerelvények, 

kozmetikai cikkek és eszközök, szappangyártás témában), hagyatéki leltárak valamint a 

specializálódó szaksajtó – Iparosok Lapja, Magyar Drogista – is jó tájékozódási pont a 

sajátos tisztálkodási szerek, eszközök, kellékek és egyéb készítmények felkutatásában. A 

legtöbb sajtótermékben (Budapesti Bazár, Pesti Hölgydivatlap, Nővilág, Vasárnapi Újság 

stb.) helyet kap a lakberendezés, öltözködés, divat, szépségápolás témaköre is, külön a 

nőkhöz szóló rovatok formájában. Ezekből – igaz, csak az elvárások szintjén – jól 

kirajzolódik a városi polgárság életstílusa. Reklámanyaguk, hirdetéseik további plusz 

információkkal szolgáltak kutatásomhoz.  

Kisebb mértékben magánlevelezések, naplók, visszaemlékezések (Granasztói Pál, Kánya 

Emília, Kölcsey Antónia, Újfalvi Sándor) megjelentetett anyagát és az oral history 

módszerét is forrásként használhattam. Érdemes megjegyezni, hogy míg a naplót általában 

saját magának, addig a visszaemlékezést már a nyilvánosságnak szánja a szerző. A naplóíró 

megörökíteni, a memoáríró rekonstruálni akarja az eseményeket, így a naplók elsősorban az 

egyént, az emlékiratok a kort állítják fókuszba. E forrástípusnál nehezíti a kutató munkáját, 

hogy míg egyes naplóírók a sajátos, rendkívüli események, alkalmak mellett a nap mint nap 

ismétlődő mindennapos rutintevékenységeket is lejegyzik, mások elhallgatják, vagy magától 

értetődőnek tekintik (anyagcsere, szexuális szokások, alvás…) azokat.3 

Fontos megjegyezni továbbá, hogy mind az emlékirat, mind az oral history esetében 

utólagosan formál képet a történésekről, jelenségekről az elbeszélő, emlékeire a jelen 

elvárásai és egyéb tényezők is hatással vannak, rányomják bélyegüket – gyakran 

elválaszthatatlanul keveredve. Adatközlőim esetében is többször előfordult, hogy egy-egy 

adat az idő távlatában „megszépült” a jelen kori higiéniai követelmények ismeretében. 

Komoly problémát vet fel a téma intimitása is, mely gyakran eredményez tömör, szűkszavú, 

elhallgató kijelentéseket.  

Dolgozatomban egy-egy szépirodalmi vonatkozású példa is szerepel. A forrásként 

alkalmazott irodalmi művet azonban speciális kritika alá kell vetnünk. Minden esetben 

megvizsgálandó, hogy saját élmény objektív lejegyzéséről van-e szó vagy a szöveg a 

regényírás követelményeinek jobban megfelelve, az írói képzelet szüleménye-e. A téma 

jellegzetes motívuma többek között a 20. századi szerzők: Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula, 

                                                 
3 Gyáni 1996: oldalszám nélkül (továbbiakban o. n.) 
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Márai Sándor regényeiben (ez utóbbinál különösen az Egy polgár vallomásai című regényes 

életrajzában) jelennek meg.  

Végezetül meg kell említeni a képi dokumentumokat: a festményeket és fotókat, mint a 

szemléltetés kiváló eszközeit. Forrásként alkalmazva e dokumentumok – bár igen 

információgazdagok lehetnek személyi, lokális és időpont vonatkozásban – szintén óvatosan 

kezelendők. Az általuk ábrázolt világ mögött mindig ott rejtőznek az adott kor szokásai, 

stílus- és divatjegyei, a társadalmi konvenciók, a megrendelő igényei, a technikai fejlődés 

pillanatnyi állapota. 

A tisztálkodás-kutatás jellegzetes, nem mellőzhető forrásai a kétdimenziós anyagok mellett 

a tárgyak is. A tárgyak, amelyeket naponta használunk, mint kor- és társadalomtörténeti 

dokumentumok, kiváló forrásai az életkörülményeknek, egy-egy társadalmi réteg 

mentalitásának. A tisztálkodás ugyanis olyan tevékenységforma, amely elképzelhetetlen 

tárgyak nélkül. Megvannak a maga jellegzetes tárgyai. Eredendően elég volt ehhez a két 

kezünk is, a technikai fejlődés azonban egyre több és több eszközt kapcsolt hozzá (például 

szappanok és egyéb illatszerek, fogkefe, a speciális textilek, a fürdőszobánk, illemhelyek 

berendezései). Korra, rétegre, fejlettségi szintre vonatkozóan árulkodó lehet az anyaguk, 

megmunkálásuk, díszítésük, használatmódjuk.  

 

II. 2. 2. Kutatási színterek, helyszínek  
A szekunder források feldolgozásánál módszerem túlnyomóan a dokumentumelemzés volt. 

A kutatás során a legtöbb anyagot az Országos Széchenyi Könyvtárban, a Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében, a Néprajzi Múzeum Könyvtárában és a Forster 

Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Könyvtárában találtam. 

A dokumentumelemzéseket primer kutatásokkal egészítettem ki. A primer adatok 

megszerzésében a múzeumi, levéltári és kvalitatív kutatási módszereket alkalmaztam. Az 

adatgyűjtés fő lelőhelyei az Evangélikus Országos Levéltár, Budapest Főváros Levéltára, a 

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár a Magyar Nemzeti Múzeum, 

könyv-, irat- és raktárai.  

A kvalitatív kutatás módszere elsősorban a nyitott kérdésekre  épülő  személyes interjú volt. 

A terepmunka során felkutattam a századfordulón és az 1920-as években gyermekkorú 

adatközlőket. Egy előre megszerkesztett kérdéssor (1. sz. melléklet) alapján beszéltettem 

őket. E módszer alkalmazásánál az adatok megbízhatósága viszonylag alacsony fokú, 
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nagyon nagy viszont a szubjektivitás esélye és kevés az elérhető alanyok száma (a 

rendelkezésre álló 24 főből 13 főnek az adatai kerültek a dolgozatban hasznosításra). 

A téma komplexitásából eredően óriási anyagmennyiség áttekintése vált szükségessé a 

megfelelő adatok kiszűréséhez. Törvény- és rendeletgyűjtemények köteteiből gyűjtöttem 

össze a közegészségügyre, tisztaságra, személyes higiéniára vonatkozó számtalan 

rendelkezést; orvostörténeti munkákból, egészségügyi tankönyvekből az iskolaegészségügy 

és egészségnevelés megszerezhető vonatkozásait; a családi iratok, hagyatéki anyagok, 

levelezések vaskos kötegeiből a higiéniai viszonyokra utaló adatokat; cégjegyzékekből a 

berendezéseket, termékeket, eszközöket biztosító iparvállalatok névsorát; katalógusokból, 

reklámanyagokból, hirdetésekből a kedvelt márkák, illatok megnevezését. És így tovább. 

Forrásfeltáró munkámnak ez volt az egyik nehezítő körülménye.  

A szétszórtan megbúvó nagy adatmennyiség feltárása hosszadalmas kutatómunkát igényelt 

és jó pár esetben némi szerencsét is feltételezett. Munkám egyes fejezeteiben mindez – a 

talált adatok függvényében – arányeltolódásokat eredményezett, a továbbiakban pedig a 

kutatás folytatására ösztönöz. 

Nehézséget okozott az ideál- és valóságkép, azaz az elmélet és a gyakorlat összevetése is. 

A törvények és a rendelkezésre álló egyéb források – tanácsadókönyvek, reklámok – a 

követendő példákat jelenítették meg, az oral history adatai és a levelek pedig a tényeket, a 

mindennapok valóságát. Néhány kivételtől eltekintve párhuzamosságuk nem feltétlenül 

alkalmas objektív következtetések levonására. Ez a kettőség mindazonáltal végigkíséri 

munkám fejezeteit.  

*** 

Az anyag feldolgozásában, nyújtott segítségéért köszönettel első helyen témavezetőmnek 

Kósa László professzornak tartozom, aki tanácsaival, útmutatásaival mindvégig ösztönözte, 

segítette, irányította munkámat. Különösen hálás vagyok Peterdi Verának, a Magyar 

Nemzeti Múzeum néprajzos-szakmuzeológusának, kitüntetően baráti segítségéért és 

szakmai támogatásáért. Köszönettel tartozom tanáraimnak, mindenekelőtt Dr. Várkonyi 

Gábornak, aki – még egyetemi hallgatóként – felhívta figyelmemet a témára, ötleteivel 

segített az előrehaladásban és Balázs Géza professzornak, aki a nyelvtörténeti fejezet 

kidolgozásában látott el tanácsokkal és publikációs lehetőségeket biztosított számomra. 

Köszönet illeti továbbá munkahelyemet, a Kaposvári Egyetemet, vezetőimet, kollégáimat, 

hogy mindenben támogatták tudományos munkámat. Hálás vagyok adatközlőimnek és a 

közgyűjtemények munkatársainak, akik megosztották velem értékes tudásukat. Végül külön 

köszönöm családom türelmét, odaadó támogatását.  
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III. Higiénia, tisztálkodás az emberiség történetében – higiénés 

szemléletmódok, tisztálkodási szokások az ókortól a 19. századig (rövid 

áttekintés) 
„A fürdőkultúra, a legrégibb műveltségi javak egyike […].”4 

 

A vízhasználat, tisztálkodástörténet „Mózestől napjainkig”5 nyomon követhető. A nagy 

ókori kultúrák fennmaradt régészeti tárgyi emlékei és az írott bibliai példák is tanúsítják, 

hogy a higiéné, tisztálkodás, fürdés már ókori elődeink hétköznapjainak is fontos 

alkotóelemét képezték. Több volt ez ugyanakkor, mint egyszerű megszabadulás a fizikai 

szennyeződésektől. 

A tisztálkodási kultúrával kapcsolatos első említésekre a vallási előírásokban bukkanhatunk. 

Az ókor nagy törvényhozóinak vallási színezettel átitatott szabályaiban számos egészségre 

vonatkozó rendelkezés is szerepelt. Ezek között gyakoriak voltak a fürdésre és mosakodásra 

vonatkozó előírások.6 Brahma, Buddha, Mózes, Manu Zoroaszter vallásában csakúgy, mint 

az egyiptomiaknál, kötelező volt a gyakori mosakodás és fürdés. Mohamed is szükségesnek 

találta, hogy népe vallási előírások szerint mosakodjék és fürödjék.7 A mosakodás nem 

pusztán a test, hanem a lélek megtisztítását is szimbolizálta. 

A Bibliából ismert történetek között is akad tisztálkodásra, fürdésre utaló adat, mint a – 

képzőművészeti alkotás formájában is megörökített – vének által meglesett, kertjében fürdő 

Zsuzsanna, vagy a Dávid király megpillantotta fürdőző Betseba.  

1. kép8: Jacopo Tintoretto: Zsuzsanna és a vének 
 

 
Forrás: http://muvtor.btk.ppke.hu/... 

                                                 
4 Kósa 2009: 3. 
5 Gargerle-Lachmayer, 1992: 19. 
6 Pete 1862: 9. 
7 Benczúr 1938: 8. 
8 A képek forrásai bővebben a dolgozat végén, a dolgozatban szereplő képek jegyzékében. 
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Az ókori egyiptomiak gyógyításra használták a fürdőket.9 Az Indus völgyi civilizáció feltárt 

városainak régészeti anyaga fejlett higiéniai kultúráról tanúskodik.  

Harappa és Mohendzsó-dáró városaiban csatornák, vízvezetékrendszerek, emeletes házak, 

külön fürdőhelyiségek, közfürdők romjait találták meg. A feltárt házak mindegyike 

fürdőszobával rendelkezett, aminek lefolyóját vagy az utcai fedett szennyvízcsatornába, 

vagy óriási ülepítő edényekbe vezették. A házak többségéhez kút is tartozott.10 A 

mohendzsó-dáró-i feltárások jelentős épülete az ún. Nagy Fürdő,11amely feltehetően 

kultikus célokat szolgált, s használata összefüggött az általános vízkultusszal, rituális 

fürdőzéssel.12 Az árja-indus kultúra idejében már kevesebb a fürdőépület, a fürdőzés 

(szabadban fürdőzés) vallási szokásokból ugyanakkor továbbra is nagy szereppel bírt. Egy-

egy templomhoz, szent helyhez óriási embertömeg zarándokolt. Ilyenkor tömegek fürödtek 

a templomhoz tartozó szent vízben.  

A régi babiloniaknál, asszíroknál és perzsáknál a fürdés ugyancsak szertartásos tradíció volt. 

A vallási rendelkezések szerint a papok legalább négyszer fürödtek naponta. A tengerben 

fürdés azonban tilos volt. A tenger vizét tisztátalannak gondolták, a benne való fürdés az 

istenek büntetését vonta maga után.13 

Európában az antik Görögország az emberiség szellemi bölcsője, írásos és régészeti emlékei 

jelentős fürdőkultúráról vallanak. A krétai feltárások 5000 évesek,14emlékei: medencével 

ellátott fürdőszobák, vízöblítéses illemhelyek egyéb luxusfelszerelések.15  

A Mükénéi kultúra régészeti leletei is bizonyítják a fürdőzés és testápolás fontosságát. Az 

ásatások során került elő a 95 cm hosszú „mükénéi fürdőkád” lelet, amihez hasonlót csak 

Babilonban ástak ki Nabu-kudurri-uszur korából. A feltárások igazolták, hogy az előkelőbb 

házaknál általában volt egy szoba, ahol a fürdőzés valamely formáját (leöntés, ülőfürdés stb.) 

alkalmazták.  

Homérosz idejében a tengerben, folyóvízben, s az előkelőbb házakban is fürödtek üdítés és 

tisztálkodás céljából. Az udvarias vendéglátás egyik kelléke volt, hogy a vendéget 

megfürösztötték.16  

                                                 
9 Lee 2004: 11. 
10 Puskás 1984: 15. 
11 Óriási, 12x7 méteres medence, lépcsőlejárattal északi és déli oldalán. Alászigetelése tökéletes, ma is 
megtartja az esővizet. Bizonyára a mellette álló kútból töltötték fel. A medence mellett cellasor található – 
valószínűleg a szolgálatot teljesítő papok cellái. Minden egyes cellához fürdőszoba is tartozik, akik itt 
vehettek tisztasági fürdőt a rituális alámerülés előtt. In: Puskás 1984: 18. 
12 Puskás 1984: 18. 
13 Benczúr 1938: 7. 
14 Kunze – Kunze 1973: 199. 
15 Durando 1997: 24. 
16 Benczúr 1938: 13-14. 
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A trójai harcosok munkájuk után fürdés által enyhítették fáradalmaikat.  

Lükurgosz spártai törvényhozó az úszással egybekötött hideg fürdést, az év minden 

időszakában a testi erő és a hősiesség egyik összetevőjének tekintette. A hideg fürdés, mely 

a testet, lelket erősíti, az értelmet javítja, Phytagoras szigorú szabályai között is szerepelt. 

Az olimpiákon és egyéb versenyeken a győzteseknek meg kellett fürödniük, mielőtt a diadal-

koszorút a homlokukra tették. A lernai, a petrai, koronei, pergamoi ásványforrások, hévizek 

nagy tiszteletben részesültek, maga Arisztotelész is szenteknek nevezte őket. Hippokratész 

egész gyógytani értekezést hagyott hátra irataiban, a fürdőzésről és vízivásról, mint gyógyító 

eljárásról beszélt.17 A hőforrást, kórházat, sportlétesítményeket és színházat is magába 

foglaló epidauroszi Aszklépiosz-szentélyben a páciensek étkezési tanácsokat kaptak, 

pihentek és gyógyfürdő-kúrákban részesültek.18 

Mindezt felülmúlta a római nép fürdés-szeretete. Rómának három nagy újítása – arénák és 

cirkuszok, csatornázás, fürdő – közül kettő a higiéniához kapcsolódott. A városok 

vízvezetékeinek kiépítése után mintegy 800 közfürdő19 épült. I.e. 33-ban Agrippa végleges 

formájában bevezette az ingyenes közfürdő intézményét; óriási, elkerített területen 

egymásból nyíltak a monumentális csarnokok, a forró, a langyos, a hideg vizes fürdők, 

masszázs-szobák, pihenőtermek, étkezők, a szomszédban pedig ott voltak a gümnaszionok 

és az atlétikai pályák azoknak, akik aktív testgyakorlásra vágytak. Az olvasás kedvelőinek 

könyvtárakat is létesítettek.20 Caracalla fürdőjében például 1600 márvány ülőhely volt, és 

egy időben 2300 fürdőzőt tudott vendégül látni.21 Diocletiánus termáiban 3000 alabástrom 

kád állt az előkelő rétegek rendelkezésére. A fürdőcsarnokok padlófűtéssel is rendelkeztek, 

a szépség fenntartását kozmetikai és fodrászszalonok biztosították.22 A fürdés rítusa a 

napnak aránytalanul nagy részét foglalta el.  

Sok jómódú ház is alkalmat teremtett a fürdőzésre. A római paloták és nyaralók villáiban 

számos fürdőszobát építettek. A tehetős polgárok olyan házakban vagy domusokban éltek, 

melyeknek általában külön illemhelyei voltak, a csapból vezetékes víz folyt, a fürdővizet 

pedig kemencével fűtött vízmelegítők melegítették fel. Míg a szegények bérkaszárnyákban 

                                                 
17 Pete 1862: 10.  
18 Lee 2004: 11. 
19 Egy fürdőintézet részei: oszlopzatos tornác, egy tágas vetkező szoba (apodyterium vagy frigidarium); 
langyos terem (tepidarium), meleg vízmeder (solium calidum), melegebb levegőjű osztály (caldarium), 
gőzterem (sudatorium vagy laconicum). A meleg víz vagy gőzfürdő után szokás volt hideg vízfürdőbe 
(solium frigidum) menni, vagy leöntéseket (psychrolusia) használni. Ezek után vagy közben a fürdőszolgák a 
szivaccsal, egyéb súrolószerekkel a fürdőző testének dörzsölését végezték, miután ez megvolt a langyos 
levegőjű osztályban pihentek. Az öltözködésnél a gazdagabbak ruhát is váltottak. In: Pete 1862: 12. 
20 Mumford 1985: 205-217.  
21 Liberati – Bourbon 1996: 134-139. 
22 Kunze – Kunze 1973: 200. 
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(insula) laktak, a vizet az utcáról hordták, s egyetlen közös illemhelyük a földszinten volt. 

De még ezeket a rossz higiéniai körülményeket is ellensúlyozták a fényűző közfürdők. 23 

E magánfürdőkben, a vízfürdők mellett, a forró légfürdők is szerepet játszottak és 

lehetőséget adtak a masszázsra, olajos kenegetésre. A meleg levegőt vagy a szoba alatti 

padlóban, vagy a falak között vezették a légfürdőbe. 

A római birodalom fénykorában sokat használták a természetes vizeket. Fürödtek a 

tengerben, a hőforrások vizét piscinákba: négyszögletes medencékbe vezették.  

Nagyhírűek voltak még a Gallia és Germánia területén eredő források, valamint az észak-

afrikai Flavianus-féle hőforrások. Vespasianus (9-79), Titus (41-81), Hadrianus (76-138) 

császárok idején nagy gyógyfürdőélet folyt e fürdőkben. A legnépszerűbb „thermák” a 

nápolyi-öböl meleg fürdőhelyei voltak, elsősorban Bajae, ahol a melegvíz-fürdést tengeri 

fürdőzéssel társították. Órákon át ültek a meleg vízben, rengeteg forró vizet ittak, izzadtak a 

meleg források gőzében, vagy beleásták magukat a forró homokba és napfürdőket vettek. A 

tengeri fürdőzést legszívesebben a parton lévő sziklabarlangokban végezték.24 

Róma hanyatlásával a fürdőkultúra is átalakult. Róma hagyatéka bizonyos formában 

továbbélt. Fennmaradtak a magánfürdők, nyilvános fürdők – gőzkamrákkal, medencékkel, 

pihenőágyakkal.25Az ókori rituális (és egyben testi) tisztaság-fogalmat azonban a keresztény 

középkori Európában egyre inkább az erkölcsi tisztaság eszménye váltotta fel, amely 

nemhogy nem igényelte a testi tisztaságot, inkább megtagadta azt. A keresztény tradíció a 

lélek, nem pedig a test esztétikáját istenítette.  

Szent Ágoston a fürdést havonta csak egyszer engedélyezte, Szent Hieronymus pedig 

egyenesen megtiltotta. A fürdés a keresztes hadjáratokig csak Spanyolhonban virágzott, ahol 

a mórok – mivel vallásuk megkövetelte – fürdőket emeltek.26 

A keresztes hadjáratok eredményeként – mivel a keresztes hadak keleten elsajátították a 

fürdés rituáléját – újra fellendült a fürdők használata. A nagyobb városokban fürdőket 

alapítottak, melyeket jobbára gyógy- és egészség-megőrzési célból nagyrészt a gazdagabbak 

használtak.27 A tehetősek saját fürdőházakat rendeztek be házaik alagsorában, gőzkamrával, 

fából készült kis kádakkal.28  

                                                 
23 Vickers 1999: 45-46. 
24 Benczúr 1938: 17-18. 
25 Braudel 1985: 331. 
26 Pete 1862: 13-14. 
27 Pete 1862: 14. 
28 Braudel 1985: 331.  
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Ulrich von Hutten humanista költő levele29 is alátámasztja, hogy a német polgárság egyes 

tagjai saját fürdőszobácskákat rendeztek be, ahol barátaikat fogadták. Langyos fürdőben 

pihenve ettek, ittak, beszélgettek.30   

A középkori Európában a tisztaság viszonylagos volt, a fürdési lehetőségek sokszínűsége 

lett a meghatározó. A források arról tanúskodnak, hogy mind az angolszászoknál, mind a 

franciáknál a fürdőzés szokása kedvelt időtöltés lehetett. A közfürdők különböző típusai 

(kád, gőz- és izzasztófürdők) egész Európában népszerűek voltak, egészen addig, amíg a 

nagy járványok vissza nem szorították népszerűségüket.31 

A fürdőházi életnek külön kultusza alakult ki. A közrangúak mezítláb, egy szál köpenyben 

jártak fürödni. Az előkelőbb rétegek csak a vetkőző helyiségben vetették le ruhájukat. 

Fürdőruhájukat, mosdáshoz szükséges kellékeiket szolgájuk vitte utánuk.32 

A polgárok fürdőházba járásának szertartását Norbert Elias örökítette meg: „Hányszor látom 

az apát pusztán egyetlen alsóingben, meztelen feleségével és gyermekeivel otthonról a fürdő 

felé indulni […] hányszor látok 10, 12, 14, 16 és 18 éves lányokat teljesen meztelenül, 

csupán rövid lenvászonban, gyakran foszló fürdőkabátban vagy ahogy itt nevezik, 

fürdőtisztességgel, mely kizárólag elöl és a hátukon takarja őket! Mezítláb, kezüket 

illendően hátul tartva, házuktól a hosszú utcákon délben a fürdő felé menni. Hány teljesen 

mezítelen 10, 12, 14, 16 éves fiú megy mellettük […].”33A nívósabb fürdőházak kínálatának 

fejedelmek, uralkodók sem álltak ellen.  

Az európai fürdőházak napi rituáléja a következőképpen zajlott: reggelente egy suhanc – 

időnként a fürdős maga – egy kürtöt fújva vagy rézüstöt verve adta hírül a város lakóinak, 

hogy a fürdőház kinyitott. A fürdőházba belépő vendégeket a fürdőmester, vagy egy idősebb 

szolgáló üdvözölte, majd a vetkőző szobába kísérte, ahonnan a vendég a száraz vagy vizes 

fürdőbe, esetleg az izzasztókamrába lépett. Igény szerint masszázs is a vendég felfrissülését 

szolgálta. A kádfürdőket függönyökkel választották el, vizükben gyógyfüveket oldottak fel. 

                                                 
29 „Az kinek dús háza csupa bőség: 
    Jó Cortisan uram, idvez te légy. 
    Odalátogatnék tik-hozzátok, 
    Étkem s borom helyemben hozzátok, 
    De elébb fürdőt melegíttetnél, 

Benne kegyest megdögönyöztetnél, 
Meleg víz meg hideg bizsergessen 
Hogy utána az falat jobban essen.”  
In: Kunze – Kunze 1973: 203.  

30 Kunze – Kunze R 1973: 203. 
31 Juhász 2006: 32-33. 
32 Csiffáry 2004: 16-17. 
33 Közli Csiffáry 2004: 17. 
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A fürdés részét képezte az evés-ivás, és a zeneszó. A fürdőszemélyzet borotválást is vállalt, 

s az igényesebb vendég hajat is moshatott. A fürdőmester ismerte a sebgyógyítás, 

köpölyözés, érvágás, purgálás fortélyait is.  

A fürdőház a gyógyulás, a kellemes időtöltés, szórakozás, udvarlás, s helyenként a pajzán 

játék és szerelmi légyott színtere volt.34  

Külön említést érdemel a muszlim kultúra, ahol a rendszeres tisztálkodás a vallásos élet 

fontos részét képezte. „A víz tisztító áldását a Próféta örökül hagyta követőire, amikor a lelki 

megtisztulás előfeltételéül a testi tisztálkodást írta elő.”35 Otthoni és épített fürdőik (ilidzsa, 

kaplidzsa, hamam) a tisztálkodás, a gyógyulás, a test karbantartása mellett tehát a rituális, 

lelki tisztulást is szolgálták. A napi ötszöri imát rituális mosakodás előzte meg,36 mint a 

mecsetbe lépést. A mecsetben lévő medence vagy „csorgó” mellett az úgynevezett rövid 

tisztálkodást végezték, a hosszút (amely szexuális érintkezést vagy havi tisztulást követően 

kötelező volt) a hamamban, mely a mecset mellett működött.37 

A közfürdők fénykora Nyugat-Európában a 16. század közepére ért véget, amikor elfogadott 

lett az a felfogás, hogy a vízzel való érintkezés közben a bőr védtelenebb a fertőzésekkel, 

fekélyekkel, férgekkel szemben. Úgy hitték, hogy a víz behatol a testbe. Az emberek 

elfordultak a fürdőktől.38 A folyamathoz az egyházak is hozzájárultak, amelyek elutasították 

az erkölcsi fertő ezen helyszíneit.39 Így a fürdés és tisztálkodás vesztett népszerűségéből, s 

Nyugat-Európa ezentúl „nem fürdött”. Új tisztálkodási szokások alakultak ki: minimális víz 

használata, csak a látható részek lemosása, parfüm a kellemetlen szagok elfedésére. XIV. 

Lajos udvarhölgyei reggelente egy megnedvesített szalvétával dörzsölték le arcukat és 

kezüket, púdert és parfümöt használtak.40 Ez volt tisztálkodásuk. Gőz- és közfürdők 

ugyanebben a korban is léteztek, de sokkal inkább a nyilvános ház, játékterem, kocsma 

keverékeinek nevezhetők és túlfűtött szexuális légkör jellemezte őket. A víz szerepének 

csökkenésével a 16. század végére újfajta tisztaság-fogalom alakult ki – nem a bőr, hanem a 

ruházat tisztasága lépett előtérbe, ezen belül is nagy hangsúlyt fektettek az alsóruházat 

tisztaságára és gyakori váltására. A tisztaságot az alsóruházat kibukkanó részeinek fehérsége 

vetítette ki.41  Csak Kelet-Európában maradt meg még a falvakban is a fürdők szokása.42 

                                                 
34 Csiffáry 2004: 16-25. 
35 Hegyi 1987: 9. 
36 Buza 2006: 30-31. 
37 Juhász 2006: 32. 
38 Vigarello 1988: 11. 
39 Braudel 1985: 331.  
40 Kunze – Kunze 1973: 204. 
41 Juhász 2006: 34. 
42 Braudel 1985: 332. 
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Ezzel a tisztaság-fogalommal szemben jelent meg a 18. századtól egy újabb, már 

tudományosabb alapon álló felfogás. Ebben ugyanolyan fontos hangsúlyt kapott a 

fehérnemű tisztasága, de a víz is – különösen a hideg víz – egyértelműen tisztító, erősítő, 

gyógyhatású szerephez jutott. A tisztaságra való törekvés már nem a látszat kedvéért, hanem 

az egészség, életerő, energia elérése céljából volt fontos, tehát a ruha alatti, nem látható 

részeket is tisztán kellett tartani.43 

A 19. században a fürdés már közszükségletnek ismertetett el, annak ellenére, hogy egészen 

a 19. század végéig vannak feljegyzések, melyek épp ennek ellenkezőjét tanúsítják.44 

Közfürdők és magánfürdők épültek, újból látogatták a gyógyfürdőket és orvosi előírásra 

rendelték az egyes ásványvizeket. A fürdés, mint tisztasági, és így közvetve, mint higiénikus 

szükséglet is mindinkább nélkülözhetetlenné vált. A hatóságok kezdték belátni, hogy a 

tisztaság ápolása a betegségektől való védekezés egyik sarkalatos módszere. 45 

Az új látásmód megjelenésével párhuzamosan kialakult az intimitás fogalma, és a 

tisztálkodás helye fokozatosan elkülönült. Az orvostudomány fellendülése is az új higiénés 

szemléletek terjedésének kedvezett. A század végére bekövetkező szemléletváltás nyomán 

a modern higiéné kialakulásának lehetünk tanúi. 

Összefoglalva a higiénia és a tisztálkodás tehát kezdettől fogva az ember hétköznapi 

rituáléjának részét képezte. Ugyanakkor az egyes társadalmak vízhez, tisztasághoz való 

viszonya koronként és kultúránként változott. Míg a keleti népek például a fürdést 

elsősorban vallásos szertartásként, de tisztasági, egészség-megőrző célból is gyakorolták, 

addig a görögök és a rómaiak könyvtárakat, gümnaszionokat is magukba foglaló 

fürdőkomplexumaikat elsősorban a szórakozás, kedvtelés szándékával építették meg. 

A vallási rituálé, egészségmegőrzés, gyógyítás, szórakozás, pihenés eltérő arányú 

komponensei határozzák meg egy-egy korszak vagy társadalom tisztaság-felfogását, vízhez, 

fürdéshez való viszonyát. Az ókori India vízkultuszától, a Római fürdőépítményektől, a 

középkori fürdőházakon át a nem fürdés tudományos tényén keresztül a modern higiéné 

kialakulásáig hosszú út vezetett, melynek analóg fejlődési íve a hazai fürdéstörténet 

kibontakozásában is megfigyelhető.  

  

                                                 
43 Juhász 2006: 34. 
44 1813-ban óriási felháborodást keltett, mikor Madison az USA elnöke fürdőkádat állítatott fel a Fehér 
Házban. Tudományos kutatásokkal igazolták, hogy a fürdőkád az oka a reumás betegségeknek, láznak, 
tüdőgyulladásnak és egyéb betegségeknek. Utóda Jackson elnök ki is dobatta a kádat.  
1899-ben egy innsbrucki szállóban egy svéd nő keltett feltűnést gyanús viselkedésével. A hatósági nyomozati 
jelentés végén feljegyezték: „[…] és fürdik is a nőszemély!” In: Kunze – Kunze 1973: 204. 
45 Benczúr 1938: 21-22. 
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IV. Tisztálkodás szavakban – higiénés szemléletek, tisztálkodási szokások 

Magyarországon a szavak tükrében a kezdetektől a 19. századig 
 

„A szó is lehet tett. A szó is hagy nyomot.”46 
 

A műszaki vívmányok és a technikai újdonságok révén újfajta szókincs keletkezik, már 

meglévő szókészletünk megújul. A nyelvész számára érdekes lehet e folyamatok komplex – 

több tudományágra kiterjedő – vizsgálata. Egy-egy szó eredetének nyomozásakor a nyelvi 

összefüggések mellett fontosak lehetnek a változó gazdasági, társadalmi és művelődési 

viszonyok. Mindez fordítva is izgalmas. A nyelv segítségével rekonstruálható a történelem, 

műveltség, életmód. A higiéniával, tisztálkodással kapcsolatos szavak, kifejezések és azok 

szinonimái segítségével – amiket vizsgálhatunk időrendi kialakulásuk alapján, származás, 

eredet szerint – körülírható a különböző történelmi korok higiéniai fejlettségi szintje.47 

 

IV. 1. A higiénia és a tisztálkodás szavak értelmezése 
A „higiénia” szó orvosi szakszó a latin hygiene alapján. Elnevezését Aszklépiosz 

gyógyistenség leányáról, Hygeiáról – az egészség és tisztaság görög istennőjéről – kapta. 

Jelentése egészségtan, egészségügy, valamint „az egészség megőrzéséhez szükséges 

tisztaság és ennek követelményei.”48 

Az utóbbi két összetevő azon cselekvéseket foglalja magába, amelyek a környezet 

(környezet higiéniája), valamint a test és a ruházat (testi/személyi higiénia) fizikai 

szennyeződésektől való megszabadítására irányulnak. E folyamatokat – melyek megfelelnek 

a mindenkori normáknak, elvárásoknak – tisztálkodásnak nevezzük. A tisztálkodás a 

testkultúra része: ide tartozik az egyes testrészek vagy az egész test lemosása (hajmosás, a 

körmök, orr, fül és fog tisztítása, esetenként a szájüreg, gyomor, sőt a belek „kimosása”) 

valamint társadalmi elvárások szerinti rendje lásd fésülködés, szőrtelenítés, a szépségápoló- 

és illatszerek, kendőzőszerek használata és a tisztaruha (alsónemű)-váltás. Szimbolikus 

nexusa a lelki megtisztulás. 49 

                                                 
46 Dénes 2011: 272. 
47 Verebélyi Kincső Érték és mérték: gondolatok a tisztaság értelmezéséről című tanulmányában felveti a 
téma történeti szemantikai áttekintésének szükségességét, a higiéniai szókészlet összegyűjtését javasolja. In: 
Juhász (szerk.) 2009: 13.  
48 Bakos (szerk.) 1974: 335. ; http://www.szokincshalo.hu/szotar/ Letöltés: 2010. július 26. 
49 Juhász 2006: 11.  
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Rendszerét Juhász Katalin többkomponensű függvényként mutatja be, mely komponenseket 

variálva mindig más szokáscselekvéshez jutunk. Azaz: a tisztálkodás funkcióját tekintve 

lehet gyógyítás vagy megelőzés, illetve mindkettő; történhet otthon, speciális intézményben 

vagy mindegyik helyszínen. A laikus-specialista, illetve a racionális-mágikus kategóriák 

pedig ellentétpárjai egy-egy skála ellentétes végpontjainak (közben átmeneti kategóriák 

rengeteg változata található). E kombinációkkal ábrázolható bármely tisztálkodással 

kapcsolatos szokáscselekvés. 50 

A tisztító, egészségmegőrző és gyógyító műveletek tehát racionálisan és rituálisan, 

mágikusan is megalapozottak (fizikai tisztálkodás: mosdás, testápolás, fürdőzés hétköznapi 

gyakorlata, tárgyi világa; rituális megtisztulás: vízzel kapcsolatos hiedelmek, kivételes 

alkalomhoz kötődő rituális mosakodás).51 

 

1. ábra: A tisztálkodás és gyógyítás-megelőzés módszereinek (szokáscselekvéseinek) 

rendszere 

 

Forrás: Juhász 2006: 12. 

 

                                                 
50 Juhász 2006: 12. 
51 Juhász: 2010: 86-87. 
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A tisztálkodás tehát igen összetett szokáscselekvés, mely minden korban hatást gyakorol az 

emberek hétköznapjaira, életmódjukra, nyelvhasználatukra. A szokásos tevékenységek 

egyes elemei a szókészlet részévé válnak. Ezáltal a szavak tanúskodnak egy-egy korszak 

tisztálkodási szokásairól, higiéniához való viszonyáról. 

 

IV. 2. A tisztálkodással kapcsolatos alapszavak, kifejezések a magyar 

nyelvben 
A tisztálkodással, higiéniával kapcsolatos szavak – alapkifejezések, tárgyak, eszközök – a 

11. századtól vannak jelen, és folyamatosan bővülnek nyelvünkben (2. sz. melléklet). A 

szavakat vizsgálhatjuk szűkebb körben, a legfontosabb kifejezésekre összpontosítva. Ezen 

értelmezés szerint a tisztálkodás rendszerét meghatározzák a helyszínek (ahol a tisztálkodást 

végzik), az alaptevékenységek (melyek a mosdáshoz, fürdéshez, szépségápoláshoz, 

tisztaruha-, alsóneműváltáshoz, valamint a környezet tisztántartásához köthetők), a 

berendezési tárgyak (melyek a tisztálkodás helyszíneit alkotják), az eszközök és kellékek 

(melyekkel a tisztálkodást végzik). Tágabb értelemben e kifejezések körét kibővíthetjük az 

okok (amiért tisztálkodnak), a kezelendő területek (olyan hibák, betegségek, melyeket 

ápolni kell), a kezelések eredményei (lásd például pirospozsgás arc), a karbantartó 

személyek (olyan specialisták, akik a test tisztántartásában, ápolásában részt vesznek), 

valamint a különféle alapanyagok (melyek a tisztálkodás kellékeit alkotják) szavaival. 

 

IV. 2. 1. A víz – a tisztálkodás alapeleme 
[víz (1195 k.)] 

A víz a tisztálkodás és az emberi élet lényeges alkotórésze. Magyarország ősidőktől kezdve 

gazdag volt a különféle vizekben. Patakok, folyók, tavak, hőforrások, iható büdös vizek, 

savanyú, keserű borvizek gazdagították. A 19. századig a vízhez jutás középkori módokon 

zajlott. A vízre bő forrásokból, felszíni vizekből, összegyűjtött esővízből és mély ásott 

kutakból tettek szert. A szűrést vászonnal és csepegtetőkővel bonyolították. A nyilvános 

kutak, csorgók környéke városon és falun egyaránt a társas élet helyszínéül szolgált. A jó 

vízhez jutás keretei a 19. század közepén kezdtek megváltozni, különösképpen a fővárosban. 

Budán a 14-15. századtól rendszeresen pótolták a forrásvizet a Dunából, s a 19-20. század 

fordulójáig általános volt a folyóból merített víz alkalmazása. A pesti ásott kutak fokozódó 

szennyezettsége, a hajózás és az ipar fejlődése egyaránt korszerű vízmű megépítését 

sürgették. 1911-re elkészült az egységes fővárosi vízvezeték-hálózat, amit a két világháború 
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között továbbfejlesztettek. A vidék vízellátásában sokat lendített a modern artézi kútfúrás 

elterjedése. A 20. század elején számos vidéki városban és itt-ott a falvakban is 

megkezdődött a vízvezeték-hálózat kiépítése.52 

 

IV. 2. 2. A tisztálkodás alaptevékenységei 

IV. 2. 2. 1. Fürdés, mosdás 
[fürdik (1256); mosdik (1416 u./1450 k.); mosodik, mosódik (1512 k.), lopocskodik (1577 

k.), lubickol (1663), mosakodik, mosakszik (1792), pancsol (1816), tisztálkodik (1872), 

tusol (1900).] 

A fürdő, fürdik szavunk 1256-tól – első megjelenésétől („Prima meta incipit a feredeuzyg”) 

fogva – a különböző korszakokban új szinonimákkal53 s ehhez kapcsolódó 

jelentésváltozatokkal, cselekvésváltozatokkal gyarapodott. Az írásos forrásokban már a 

honfoglalástól kezdve minden korszakban felbukkan a fürdés, mosakodás kapcsán egy-egy 

adat. Constantinus bizánci császár ceremóniáskönyvében írt a magyarok fürdőjéről. A korai 

adatok főúri körökből származó szokásrendet örökítenek meg, a források, de a rendszeres 

tisztálkodás szokása is sokáig erre a társadalmi rendre szorítkozik. Esterházy Miklós nádor 

minden reggel mosdott, és fiát is arra buzdította, hogy mindig állapotához illő tisztaságban 

legyen.54 I. Apafi Mihály udvarában az étkezés előtt „[...] a főpohárnok másod magával nagy 

térdhajtással a hol fejedelem, fejedelemasszony állottak, oda ment, egyiknek kezében 

mosdómedencze, másiknak ezüst mosdókorsó, skófiummal varrott kendö lévén keziben, 

elsőbben az fejedelem mosdott meg, azután az fejedelemasszony.”55  

Rákóczi László rengeteget fürdött a Dunában, a Latorcában, az Ung és a Dunajec vizében 

is, s e kedvtelést felesége is űzte. „Az Atyámfia Dessewffyné asszonyommal mulatni 

kimennek, s firednek is.”56A 18. században Kolozsváron inaskodó Rettegi György 

emlékirataiban megörökítette, hogy az uraknak minden héten kellett feredőt vennie.57  

A cselekvésmódhoz kapcsolódó jelentésváltozásra példa fürdik szavunk. Első említésekor 

vízbe merülve mozog, úszik, mosakszik (1256), a későbbiekben elmerül valamiben, 

                                                 
52 Kósa (szerk.) 2000: 301-304. 
53 mosakszik, mosdik, tisztálkodik, pancsizik (biz), pacsál (táj); strandol, fürdőzik, úszkál, lubickol, lobácsol 
(táj), locsizik, locsikázik (táj), csurikál (táj); [állat]: hempereg, hentereg, forgolódik, megmártózik, 
megmártózkodik (táj), pancsol (biz), pancsizik (biz), tisztálkodik, megmosdik, megmosakszik; (szleng): 
pórul jár, hoppon marad, befürdik (szleng), felfrissíti magát, letusol, mossa magát, zuhanyozik, mosódozik 
(táj), mosdódik (táj), mosdókodik (táj). In: Kiss (főszerk.) 1998: 300-618. 
54 Juhász 2006: 36-37. 
55 Thallóczy 1878: 25. 
56 Horn 1990: 39. 
57 Juhász 2006: 37.  
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valaminek a bőségében van (1769), illetve állat (főleg szárnyas) porban hentereg (1854), 

ívik a hal (1887) jelentéssel bír.58 

IV. 2. 2. 2. Szépség)ápolás, ápol 
[ápol59(1372 u.), kenceficél (1616), toalett (1748), kozmetika (1891)]: valaminek a 

fennmaradását, érvényesülését elősegítő, szépítkezést, szépségápolást takaró kifejezéseink.  

Egy-egy levélrészlet, naplótöredék a bizonyítéka, hogy különösen a 15-16. századtól a nők 

életének szerves részévé válik a szépségápolás. Különféle illatos vizek, egyéb 

kozmetikumok, kendőzőszerek receptjei, rendelései cserélnek gazdát a levélváltásokban. 

Mórocz Erzsébet például levélben sürgeti Radványszky Györgynét, hogy az általa ígért 

Affrosia vizet, egy kis rózsavízzel együtt minél előbb küldje el.60 Rákóczi Erzsébet levélben 

kérte férjét küldjön neki egy üveg veres víz vagy Jungfrau milih néven ismert kozmetikai 

szert.61  Készítettek szagos olajokat, ismerték a szemöldökirtás növényét,62a hajfestés 

praktikáit. A készítmények és ismeretek köre az idők során kibővült. A 19. századtól már 

egymás után nyíltak a különféle drogériák, illatszertárak, szépségszalonok. Gyarapodó 

számuk azt bizonyítja, hogy a kozmetikai és tisztálkodó szerek egyre keresettebbek voltak a 

magyar piacokon. Az új és már a mai ember számára is ismerős márkanevek (Diana, Lux, 

Nivea…) pedig a korszerű szépségápolás alapjainak letételét jelzik.  

Ápol szavunk jelentése 1372 u./1448 k.: csókol; 1589: gondoz; 1650 k.: dédelget; 1784: 

valaminek fennmaradását, érvényesülését elősegíti.63 1616-ban a kenegetett, mázolt, 

kenceficél kifejezést használták; 1647-ben a kenceficél jelentése már szépítés céljából fest, 

1875-ben „elver”.64 A toalett 1748-ban elegáns (társasági) női ruha; 1790/1904-ben 

öltözőasztal; 1805-ben (divatos) öltözködés, szépítkezés; 1806-ban öltözőtükör; 1815-ben 

mosdókészlet.65 Kozmetika értelmezése 1891-ben már szépségápolás.66 

IV. 2. 2. 3. Mos, mosás 
[mos67 (1214/1550?), öblít (1560 k.) öblöget (1645)].  

                                                 
58 Benkő (szerk.) 1995: 1001-02. 
59 szinonimái: gondoz, gondot visel <vkire>, gondoskodik <vkiről, vmiről>, ellát, gyógyít, gyógykezel, 
kezel, kúrál, dajkál, bábál (táj) In: Kiss (főszerk.) 1998: 24. 
60 Deák 1879: 384.  
61 Benda –Várkonyi (szerk.) 2001: 142.  
62 Melius 1979: 217. 
63 Benkő (szerk.) 1995: 165.  
64 Benkő (szerk.) 1995: 440. 
65 Benkő (szerk.) 1995: 929. 
66 Benkő (szerk.) 1995: 599. 
67 szinonimái: kimos, tisztít, lötyköl (biz), kilötyböl (biz), szapul (rég), tisztál (táj), dörgöl, lötytötöl (táj); 
megmos, leöblít, lezuhanyoz, fürdet, füröszt, lecsutakol (biz); menteget, véd, tisztáz; felmos, feltöröl, 
felsúrol, felsikál; [pénzt]: legalizál. In: Kiss (főszerk.) 1998: 618. 
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A ruha tisztántartására irányuló cselekvés. Jelentése vízben, tisztító hatású folyadékban 

tisztít. Kiegészítő tevékenységei: a mángorol (1661), és a vasal (a ruhát „vasalja” = 

sulykolja, simogatja). 

A mosás a középkorban még nem tartozott a mindennapi tevékenységek közé, a ruhaneműt 

ritkán mosták. A 15. századtól válik egyre fontosabbá, amelyre több utalás is felhívja a 

figyelmet. Meliusz Juhász Péter Herbáriuma olyan növényt is ismertet, mely a ruhák 

mosására volt használatos. A szappanfű „[...] ruha – és gyapjúmosni igen jó”68. Kemény 

János 1623-ban, amikor részt vett Bethlen Gábor erdélyi fejedelem egyik hadjáratában, nem 

vitt magával elegendő fehérneműt, s feljegyezte: „Ha mikor néha mosattam, akkor az feneki 

ingének, melyet hínak, vöttem reám.” A kora újkori főúri udvarokban már mosónőket 

alkalmaztak, akiknek a fehérruhák mosása volt a feladatuk. 1730-körül egy gyilkossági 

perben Hídvégen Bősze István parasztember indulatosan visszautasította a feltételezést, 

hogy ő azért mosta ki a fehérneműjét, hogy eltüntesse az árulkodó vérnyomokat. Kéthetente 

szokott fehérneműt váltani, és éppen most jött el az ideje.69  

A 17-18. században megszületnek a mosás gépesítésének első kísérletei, melyek majd csak 

a 19. század folyamán tökéletesednek és igen lassan terjednek. Magyarországon a 19-20. 

század fordulójától találunk adatokat a különféle mosógépek – lásd pl. „Világ csodája 

mosógép” (századfordulón), „Titánia gőzmosógép” (1912) megjelenésére. A mosás kezdett 

egyre rendszeresebbé válni. A félig megszáradt, összehajtott ruhát mángorolni, a finomabb 

fehérneműt, pedig vasalni volt szokás.70 

A mos jelentései:1269-ben vízben, tisztító hatású folyadékban tisztít; 1350 k.: mosdat; 

1358-59-ben állandóan nedvesít, folyamatosan nedvesítve mállaszt; 1495-ben eltüntet; 

1804/92-szid.71 

IV. 2. 2. 4. Takarít, takarítás 
[takarít72 (1513), rámol (1579), pucol (1816)].    

A környezet tisztántartásának alapszava. Jelentése: tisztává tesz, rendet teremt, tisztít. 

Kiegészítő tevékenységei: seper (1372 u./1448), töröl (1416 u./1450 k.), mosogat, 

                                                 
68 Melius 1979: 190. 
69 Kósa (szerk.) 2000: 174-175. 
70 Czingel 2001: 123. 
71 Benkő (szerk.) 1995: 961-62. 
72 szinonimái: tisztít, tisztogat, megtisztít, rendet rak, rámol, csinosít, pucol (biz), pucovál (biz), seper, porol; 
selejtez, kiszór, kiönt, kidob, kidobál, kihajít, kihajigál, szelektál; arat, begyűjt, behord, betakarít, takar (táj). 
In: Kiss (főszerk.) 1998: 819. 
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mosogatás (1519), törölget (1519 k.); súrol (1600 k.), políroz (1797), politíroz (1815), 

porol (1835).  

A kora újkor embere már felismerte a tisztaság és egészség közti kapcsolat fontosságát, amit 

azután – „feledésbe merülve” – újra fel kell fedeznie az emberiségnek. Esterházy Miklós 

nádor 1640-ben előírta, hogy semptei várában a szobákat tisztán tartsák, a rabokkal pedig 

rendszeresen söpörtessék össze a szemetet, nehogy valamilyen betegség keletkezzék. 

Nagyszámú tanácsi rendelkezés maradt az utókorra a városok tisztántartásáról is. Az 1440 

körül keletkezett budai jogkönyvben felügyelőt jelöltek ki a szemét elhordására és annak 

ellenőrzésére. A 15-17. században több magyar város rendezte köztisztasági viszonyait 

szabályozásokkal. Debrecenben a városi tanács határozott arról, hogy „az utczák 

rendbehozassanak”. A máramarosszigeti statutum 1652-ben elrendelte, hogy „a háza előtti 

szemetet és trágyát 12 forint büntetés terhe alatt mindenki köteles elhordani.” Bereg megye 

1673-ban rendeletet adott ki, hogy „az utczák szigoru bűntetés terhe alatt tisztán 

tartassanak”.73 Sopron városa empirikus tapasztalatok alapján előírta, hogy a szemetet a 

városkapuktól jó távol rakják le, hogy így elejét vegyék a járványoknak.74 A 17. század 

elején Bécsben kiadott – a magyar városokra is érvényes – Infektionsordnung előírta a házak 

és az utcák tisztántartását. A 19. századra kialakult a napi, heti és évenkénti közterület-

nagytakarítás rendje. 

A takarít szavunk kialakulásától jónéhány jelentéssel gazdagodott. 1513-ban valahova rejt, 

dug; 1527-ben összehajtogat; 1553-ban temet, eltemet; 1599-ben termést összegyűjt és 

behord; 1640-ben lenyom; 1777-ben takarékossággal szerez, megtakarít; 1777-ben: tisztává 

tesz, rendet teremt az, aki takarításba fog.75 

 

IV. 2. 3. A tisztálkodás helyszínei 

IV. 2. 3. 1. Fürdő, fürdőhely  
[fürdő76 (1256)]. 

A tisztálkodás szabadtéri helyszíne. A fennmaradt források adatai arról tanúskodnak, hogy 

Magyarország ásványvizekben gazdag terület volt már az ókorban is. Aquincumban eddig 

                                                 
73 Dortsák – Kutas – Szénich 1987: 12-13. 
74 Kósa (szerk.) 2000: 173. 
75 Benkő (szerk.) 1995: 824.  
76 szinonimái: víz, mosdóvíz, csurka (táj) | gyógyvíz | borvíz (táj); fürdés, mosdás | csurika (táj), bája (táj); 
uszoda, strand | fürdőhely, gyógyhely, szanatórium; fürdőszoba, fürdőhelyiség, mosdó; (szak): áztató. 
fürdőhely (fn) üdülőhely, fürdő | gyógyhely; (rég): fürdőház In: Kiss (főszerk.) 1998: 300. 
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14 fürdőkomplexum alapfalait tárták fel.77 A középkorból, kora újkorból, leginkább a 

gyógyító, illetve a hévizes fürdők emléke maradt fent az írott forrásokban. A 16-17. század 

főúri leveleinek gyakori témája volt a fürdőre járás. Nemesek, városok és falvak lakói 

egyaránt használták őket. Alkalmat teremtettek a szabadban fürdőzésre a folyók, patakok, 

tavak és egyéb savanyúvizek is. A fürdőhelyek a török hódoltság alatt, majd a 18-19. 

században is tovább gyarapodtak, kiegészülve a gőz- és tisztasági, úgynevezett népfürdők 

sorával. A két háború közötti időszaktól pedig divatos fürdőző lehetőséggé, népszerűvé 

válnak a Balaton- és a Duna-fürdők. Felvirágzik és gyorsan terjed a strandélet.78  

IV. 2. 3. 2. Fürdőszoba 
[mosdó79 (1490), toalett80 (1748), fürdőszoba81 (1533)]. 

Eleinte a tisztálkodást az udvaron, vagy erre kijelölt helyiségek erre elkülönített részén 

végezték, eszközei mosdóállványok, mosdókészletek, mosdószekrények és mosdóasztalok 

voltak, melyek a kora újkori főúri családok hagyatéki leltárainak már állandó szereplői. A 

jobb módúak házaiban itt-ott már fürdőkádakat is találunk, sőt egyes helyeken fürdőházak 

is előfordultak (lásd Thurzó György bicsei kastélyát, ahol külön fürdőszoba volt82; a 

Batthányiak pedig több fürdőházzal is rendelkeztek83). A fürdőszobák tömeges megjelenése 

és elterjedése azonban csak a 19. századi modernizáció következménye. 

IV. 2. 3. 3. Illemhely 
[árnyékszék84 (1504), pöce (1585), toalett (1748), a latrina (1811), klozett (1865), bili 

(1875), budi (1878), vécé (1934)]. 

A bélürítés folyamatainak helyszíne. Intézményesülése írásos forrásokban a 16. századtól 

ismert hazánkban. A nomád népek – így régen a magyarok is – általában a lakóhelyet 

környező termőföldre, legelőre ürítettek. Az Árpád korban falun a szántóföldet trágyázták 

ily módon, illetve a lakóhelytől távol végezték szükségüket, a városokban bilibe, majd onnan 

                                                 
77 Kőszeghy (főszerk.) 2005: 229-233. 
78 Gyáni 2006: 90.  
79 szinonimái: Mosdókagyló, kagyló, mosdótál, lavór, lavabo (rég); mosdófülke, zuhanyzó, tusoló, 
fürdőszoba; vécé, illemhely, klozet (biz), árnyékszék (rég), toilette (id). In: Kiss (főszerk.) 1998: 618. 
80szinonimái: öltözet, öltözék, ruha, ruházat, viselet, ancúg (biz), szerelés; mosdóhelyiség, mosdófülke, 
zuhanyzó, fürdőszoba | illemhely, vécé, árnyékszék (rég). In: Kiss (főszerk.) 1998: 847. 
81 szinonimái: fürdőhelyiség, fürdő (biz), mosdó. In: Kiss (főszerk.) 1998: 300. 
82 Juhász 2006: 36-37.  
83 Kincses 1993: 48-50. 
84  szinonimái: vécé, WC, illemhely, toalett, latrina, budi (szleng), klozet, klotyó (szleng), mosdó, félreeső 
hely, félrehely, Pilátus konyhája, szüleményhely, bizonyos (táj), reterát (rég), putraszék (rég), pőc (rég), 
pöce, perváta (rég), budórnya (táj), budár (rég) Sz: ahova a császár is gyalog jár. In: Kiss (főszerk.) 1998: 29. 
mellékhelység, toalett, pissoir (id), trón (biz), árnyékszék (rég), műszerfal (szleng), budi (szleng), 
szükséghely (táj), retyó(szleng), rötyi (szleng), döntetlen (tréf). In: Kiss (főszerk.) 1998: 839. 
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az ablakon át az utcára juttatták végtermékeiket. Esetenként – főként az előkelő rétegek 

körében – épültek már olyan emeleti helyiségek, melyekből pottyantós módszerrel távozott 

az ürülék (csatornába, a várárokba, vagy folyókba). Többek között a 12. század végétől 

ismert erkélyárnyékszékekről van szó, melyeknél az ürítés általában folyóvízbe történt – a 

gravitáció szabályának megfelelően. A 14. századig a lakosság döntő többsége feltehetően 

guggolós módon székelt. A 14-15. század fordulóján már a közemberek számára is keresztbe 

tett palló, gerenda, vagy földbe vert kettős karó szolgálta a „komfortot” és valamiféle 

építmény a védelmet. A 15. század második felétől, a 16. századtól egyre gyakoribb lett a 

„kamora”-, „zseccel”- vagy „zselleszék”-nek nevezett illemhely. Lényeges átalakulás a 18. 

századi közegészségügyi, majd a 19. századi higiénés forradalomnak köszönhetően 

következett be. Az angol vécét 1595-ben találta fel John Harrington, s John F. Brondel 

(1738) és Joseph Preiser (1777) tökéletesítette. Magyarországi első darabját Széchenyi 

István készíttette el nagycenki kastélyában. A vízöblítéses csatornával összekötött angolvécé 

használata S. S. Heilor 1870-es találmánya nyomán terjedt el Európában a 19. század 

végén.85 

Az összetett árnyékszék szó árnyék előtagjában a fészer, szín, sátor-féle jelentés tükröződik, 

ugyanúgy, mint az illemhely jelölésére régen használt árnyékház-ban is. A szék utótag 

jelentése itt, továbbá a kamaraszék, szükségszék stb. összetételekben is ugyanaz: „padféle”, 

esetleg valamiféle „lyukas szék.”86 

 

IV. 2. 4. A tisztálkodás alaptárgyai 
[vödör (1165), csap (1181), tükör (1215/1550), (1219), kád87(1392?), medence (1395 k.), 

dézsa (1558), mosdó88 (1490), lavór (1809), tus89 (1900), bidé90].  

A tisztálkodás tárgyainak technikai fejlődése folyamatos. A kezdetben használt két kezet 

néhány egyszerűbb eszköz, edény váltotta fel. A gyáripar megjelenése, a gépesített termelés 

azután lehetővé tette a nagyobb mennyiségű előállítást és a termékek körének bővülését.  

Konsztantinosz Porhürogennétosz már a 10. században megemlékezik a magyarok bőr 

fürdőkádjairól. A témakörben használatos tárgyak fokozatosan gyarapodnak, darabjaik a 

                                                 
85 Kőszeghy (főszerk.) 2005: 270-272. 
86 Benkő (szerk.) 1995: 179. 
87 szinonimái: edény, tartály, dézsa, teknő, medence, lajt | fürdőkád. In: Kiss (főszerk.) 1998: 410. 
88 szinonimái: mosdókagyló, kagyló, mosdótál, lavór, lavabo (rég); mosdófülke, zuhanyzó, tusoló, 
fürdőszoba; vécé, illemhely, klozet (biz), árnyékszék (rég), toilette (id). In: Kiss (főszerk.) 1998: 618. 
89 szinonimái: zuhany, csurgafürdő (rég); zuhé, zápor, felhőszakadás; (biz): prédikáció (biz), hegyi beszéd 
(rég). In: Kiss (főszerk.) 1998: 926. 
90 szinonimái: ülőmosdó, altestmosó. In: Kiss (főszerk.) 1998: 82.  
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kora újkori hagyatéki leltáraknak már állandó szereplői. Máriássy Zsófia tulajdonában egy 

aranyozott szélű91, Vinczi asszonynál egy csiga formájú ezüst, aranyas mosdó medencze 

volt, ezüst korsójával.92 Rákóczy Ferenc egy „kivert hólyagos fejér mosdót, egy gólyaforma 

mosdót fejér hattyu felette” és két aranyos mosdó medenczét is adott nászajándékba.93 

Thurzó György ingóságai között huszonegy darab aranyos és aranyozatlan ezüst mosdótálat 

találhatunk.94 Török Ferenczné házában több „fürdő kád”95 van, Berényi György bodoki 

várkastélyában „egy öreg ferdő réz kád”, külön „ferdő” házban, s több mosdó medencéstől.96 

A Batthyány család tarcsai fürdőházának berendezései között „[…] a szokásosnál több 

sajtárt, vízhordó vödröt, kádat, korsót, medencét és különböző víz melegítésére szolgáló 

edényt tároltak. Három fürdőkádat, egy fakádat, egy mázas cserépkádat, több, mint 40 

korsót, 18 sajtárt, 13 egyéb vízhordó edényt, 58 „fazeket” tartottak a házban 1640-ben, 

valamint egy „Kemencéhöz valo Paraszt kalyhát.”97 

A 19. századvégi katalógusok és a múzeumokban őrzött tárgyak pedig már az eszközök, 

szerelvények széles választékáról tanúskodnak anyaguk, megmunkálásuk, formáik, 

díszítettségük tekintetében is. Az alaptárgyak – kád, mosdótál- és állvány, zuhany és 

csaptelep, melegítőkályha, lehúzós WC-tartály, faliszerelvény, tükör – mellett polcok, 

törölköző-, pohár-, fogkefe-, szappan-, szivacs-, árnyékszék-papír tartók, fejpárnák, 

mérlegek, fürdőhőmérők, kádülések biztosították a fürdőhelyiség kényelmét,98 melyek 

megléte, mennyiségi és minőségi kritériumai egy-egy lakásban a helyiség méretétől, a család 

anyagi helyzetétől, vagy higiénés szokásaitól függött. 

 

IV. 2. 5. A tisztálkodás alapeszközei, kellékei 
[a szappan (1363?), borotva (1332/1414), fésű (1400), kendő (1495?), spongya (1519), 

törölköző (1790), parfüm (1792), szivacs (1828)]. 

A mosdásra szolgáló berendezési tárgyak mellett a fürdőhelyiségek fontos alapkellékei 

voltak azok a tárgyak is, melyeket tisztálkodáskor használtak. E kellékekre a 14. századtól 

vannak utalások forrásainkban, s a berendezési tárgyakhoz hasonlóan körük folyamatosan 

                                                 
91 EOL Radvánszky – Műveltségtörténeti források 11. cs. 1. 
92 EOL Radvánszky – Házi történelmünk emlékei 9-10. cs. 1.  
93 EOL Radvánszky – Házi történelmünk emlékei 9-10. cs. 2.  
94 Radvánszky 1986: 37. 
95 Radvánszky 1986: 346.  
96Radvánszky 1986: 324.  
97 Kincses 1993: 49. 
98 Lásd korabeli katalógusok Schopper J.G. Vaskereskedése (1911-es katalógus); Ulrich B.J. Árjegyzéke 
(1914). 
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bővült. A gyáripar megjelenése, a gépesített termelés pedig már széles választékot 

eredményezett. 

Néhány városban már a középkorban működött szappanos, szappangyártó mester, s az 

egyes források adatai a szappanok használatát is igazolják. Serédi Benedek kolozsvári 

házánál lévő ingóságai között 3 tábla debreceni szappan volt,99 Esterházy Miklós Nyári 

Krisztinához pedig a következő sorokat írta: „[...] A minap, édes fiam, szennyesen látván a 

kezeidet, im valami mosdani való szappant küldtem […]”100 

Gajetánus Kanizsay Orsolyának küldött valami szappant101, Rákóczi László Debrecenben 

járván vett feleségének egy bála szappant.102 Kőrös városa adólajstromában számos esetben 

fordul elő török részre való szappanvétel, részint ajándékba, részint adóba. Makovicza 

várában 1680-ban öt tábla szappan volt a tárházban. 

Sajnos az adatok különböző korok főúri háztartásának szappanhasználatára 

(anyagösszetétel, minőség) vonatkozóan nem szolgálnak információval, így azokat a 

korabeli szappanosok termékeinek milyenségével összevetni nem lehet. 

A 19. század elejéig a főbb szappanos központok: Debrecen, Szeged vagy Sopron céhei 

uralták termékeikkel a magyar piacot.103 A gyáripar kibontakozásával azonban a 

századfordulóra a magyar kézműves áru háttérbe szorult a nagy osztrák cégekkel – így a 

Kielhauser, vagy a Schicht testvérek szappangyáraival – szemben, melyek illatok és márka 

tekintetében is bőséges kínálattal rendelkeztek. Kedvelt illatok voltak a levendula,104 az 

orgona,105 az ibolya,106 a rózsa,107 a mandula,108 a citrom,109 a kókusz.110 Márka alapján 

divatosnak számít például a Hutter, valamint a Schicht testvérek „Szarvas”- kókusz-, 

liliomtej-, mandula- és virág szappana.111 

Az 1400-as évektől vannak adatok a fésűhasználatra. A felső társadalmi réteg tagjai hajukat 

mívesen megmunkált fésűvel tartották rendben, melyeket külön tokokban tartottak, s ha 

                                                 
99 Paládi – Kovács (főszerk.) 1991: 223. 
100 Merényi 1901: 25. 
101 Vida 1988: 210. 
102 Horn 1990: 53. 
103 Paládi – Kovács (főszerk.) 1991: 221. 
104 Szeder 1911: 3.  
105 Molnár 2001: 124. 
106Nővilág VI. 29. 1862: 471. 
107 Nővilág VI. 29. 1862: 471. 
108 Budapesti Bazár 23. 1873: 146. 
109 Pesti hölgydivatlap 21. 1867: 264. 
110  Pesti hölgydivatlap 15. 1865: 179.; Pesti hölgydivatlap 21. 1865: 264. 
111 Somogyvármegye október 1. 1908: 11. ; július 19. 1908: 8.  
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utaztak, akkor is magukkal vitték. Készülhettek csontból,112ezüstből113 és egyéb nemes 

fémekből, s tokjaik is számos formában létezett. Perényi Erzsébeth asszonynak például egy 

varrott, „züld fűsűtok” volt a tulajdonában, de létezett ezeknek aranyas, díszes bagaria és 

bársony formája114is.  

A 15. század végétől nagyszámú adat bizonyítja a különféle törlőkendők használatát. 

Szoboszlai Sámuel hét darab „orcza törlőt” adott házőrző inasa kezébe115, Vinczi asszony 

tulajdonában veres selyemmel, ezüsttel varrt és hat fejéres „orczatörlőt”116, Fraknó várában 

pedig 1645-ben hat tarka "orczatörlőt"117 találunk. A 17. század közepén készült szitnyai 

leltárban három aranyfonallal és különféle színű selyemmel virágokra kivarrott orcatörlő 

keszkenő fordult elő, melyeknek egyike patyolat, „ketteje” gyolcs alapanyagú volt. 

Szoboszlai uramnak 1683-ban nyolc „fő törleni való” selymes ruha volt a birtokában,118 

Thurzó Zsuzsa hozományában „négy selyemmel varrott, vékony gyólcs fejtörlő keszkenő és 

egy paraszt” található.119 Thököly Kata hozományánál egy rövid, mosdáshoz való gazdag 

varrású kendőt és négy darab mosdóhoz való, selyemmel varrott kendőt sorolnak fel,120 

Viczai Jánosné hagyatékában meg négy darab kéz törülni való kendő volt, melyeknek egyike 

fehér varrásos, másika paraszt.121  

Régóta ismert eszköz a fürdőszivacs is. Rimay János a reneszánsz líra nagy alakja többször 

járt Konstantinápolyban a 17. század első felében, ahonnan öt spongyát hozott 

Magyarországra. A hédervári vár 1681-ben már szintén rendelkezett szivaccsal és nem 

sokkal később Thököly Imre is azzal fürdette testét.122  

Az illatszerek, különféle illatos vizek is gyakori szereplői már a kora újkori levelezéseknek. 

Számos növény- és fűfélét használtak fel vizek készítésére, de alkalmaztak a mai pot-

pourrihoz hasonló illatosított golyókat, terményeket, különféle szaglókat is. A szagolók 

vagy „pomanderek” általában fémből készült, lyukacsos vagy nyitható, láncra, övre 

akasztható kis tartályok voltak, melyekbe pézsmát, mirhát, szerecsendiót helyeztek. A 

növényi illatok mellett (mint például a jázmin vagy a rozmaring) a 17. században kedveltek 

voltak az állati eredetű illatok az ámbra és a pézsma, melyek közül az utóbbit nemcsak 

                                                 
112 EOL Radvánszky – Házi történelmünk emlékei 31. cs. 1.  
113 EOL Radvánszky – Házi történelmünk emlékei 9-10. cs. 3. 
114 Radvánszky 1986: 112. 
115 EOL Radvánszky – Házi történelmünk emlékei 31. cs. 2. 
116 EOL Radvánszky – Házi történelmünk emlékei 9-10. cs. 1. 
117 EOL Radvánszky – Házi történelmünk emlékei 9-10. cs. 4. 
118 EOL Radvánszky – Házi történelmünk emlékei 31. cs. 3. 
119 Radvánszky 1879: 110-111. 
120 EOL Radvánszky – Házi történelmünk emlékei 9-10. cs. 5. 
121 Radvánszky 1986: 37. 
122 Radvánszky 1986: 38. 
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illatanyagként, hanem afrodiziákumként (szerelemgerjesztőként) is alkalmazták. A források 

gyakran említenek pézsmatárolós ékszereket. Zrínyi Kristóf testvérének Doricának 

pézsmavizet küldött ajándékba,123 melyet általában puskapalack formájú, arany és ezüst 

pézsmatartókban vagy pézsmaszaglókban tartottak.124 Perényi Erzsébeth egy különös 

darabbal rendelkezett: gyöngylánca végén aranyból csinált pézsmatartót hordott. 125 Az 

etimológiai szótár ugyan nem jegyzi, de a források a fogtisztító eszközök, szerek kora újkori 

jelenlétét is igazolják. Nádasdy Anna Teresia hozományában három iskátulya a fogmosópor 

alkalmazására utal.126 Serédi Benedek ingói között egy darabos nyelű ezüst fogvájó,127 a 

marosvásárhelyi inventáriumban pedig „egy fog tisztítónak való aczélos s ezüst figurákkal 

ékesített futralyocska idvezűlt herczeg czimerével együtt”128 már a fogtisztítás kezdeti 

kellékei, melyek a további századok során egyéb funkcionális darabokkal tovább 

gyarapodnak. A 19. századra már ismerték a fogkrémet, fogport, fogpasztát, fogszappant, s 

fogukat durva ruhával vagy kefével tisztították.129 

A higiéniával kapcsolatos alapszavak a 11. századtól jelen vannak nyelvünkben, s a 

szókészlet folyamatosan bővült. Ezekhez egy sor szó és kifejezés, s azok szinonimái 

kapcsolódnak – specialisták, kezelendő területek, alapanyagok stb. kategóriájában. Az egyes 

szavak jelenlétének fentebb bemutatott bizonyítékai sejtetik a tisztálkodás korai jelenlétét a 

magyarság életében. 

A továbbiakban az egyes korszakok higiéniai gyakorlatát vizsgáljuk. 

 

IV. 3. A higiénia alapértelmezéseinek és a tisztálkodás folyamatainak 

változása Magyarországon a kezdetektől a 19. századig 

 

IV. 3. 1. A középkori Magyarországon 
Az aquincumi ásatások utalnak rá, hogy a fürdőélet már az ókori Pannonia provincia 

területén virágzott.130 Az alapok adottak voltak, a középkorban ezekre építve teremtette meg 

a magyarság fürdőkultúráját. 

                                                 
123 Takáts 1982: 172. 
124 Radvánszky 1986: 113. 
125 EOL Radvánszky – Házi történelmünk emlékei 31. cs. 4. 
126 Egyik iskátulyában fogmosóport tartottak. In: EOL Radvánszky – Házi történelmünk emlékei 9-10. cs. 6. 
127 EOL Radvánszky – A családélet és háztartás anyaggyűjteménye 33. cs. 1. 
128 EOL Radvánszky – Erdélyi Museum 12. cs. 1.  
129Bexheft [et al.] 1909: 528.  
130 Kőszeghy 2005: 229-233. 
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Az első, higiéniával kapcsolatos szavak (például fertő, szar, szemét) a 11. századtól vannak 

jelen a magyar nyelvben. Ugyanakkor a forrásokban már korábbi példák is találhatók a 

honfoglaló magyarság fürdési szokásairól. Bíborbanszületett Constantin bizánci császár 

feljegyzései szerint (950 körül) elődeink feltehetőleg a finn szaunához hasonló sátrakban 

tisztálkodtak (magyar fürdő = cserge).  

Ezekben előbb forró kövekre öntött víz gőzében izzadtak, dörgölve, csapkodva a testüket, 

majd jeges vízben mártóztak meg. Constantinustól tudjuk azt is, hogy a rangosabbak 

nemezsátraikban bőrtömlőkből folyó vízben mosakodhattak, melyet csorgónak hívtak.131 

A középkor további századaiban a fontosabb – víz, mos, teknő, fürdik, fürdős, fürdés, 

füröszt, borotva, tiszta, szappan, seper, kád, borbély, medence, fésű, fésül, töröl, törlő, 

kanna, árnyékszék, takarít, spongya – alapszavak mellett egy sor egyéb szó és kifejezés 

gazdagította higiéniával kapcsolatos szókészletünket. (2. sz. melléklet). 

Írott forrásainkban a középkorból elsősorban a gyógyító, illetve a hévizes fürdők emléke 

maradt fenn. Jó Fülöp burgundi tanácsosa és étekfogó mestere, Bertrandon de la Broquière 

1433-as magyarországi útja kapcsán megemlítette, hogy Budán „igen szép meleg fürdők 

vannak.” Antonio Bonfini az 1400-as évek végén a budai palota nyugati szárnyáról szóló 

leírásában így fogalmaz: „[…] több részen, alkalmatos helyen hideg és meleg vizes 

fürdőszobák találhatók.”132 

A IV. Béla király leányának sorsát megörökítő, 1276 és 1300 között keletkezett Margit-

legenda leírói feljegyezték, hogy „[…] Tizennyolc esztendeig, miképpen mind a teljes 

konvent bizonyságot tette róla, soha az ő testét meg (nem) fürösztötte akármely nehéz 

kórságok után is, kiket gyakorta szenvedett vala.” Fogadalma szerint nem mosakodott, csak 

az arcát, a lábfejét mosta bokáig, a kezét csuklóig, valamint a haját is csak évente négyszer 

mosta. A szöveg igazolja, hogy Margit hercegnő a tisztálkodásról gyakorlatilag lemondott. 

Ugyanakkor az is látható, hogy a tisztálkodás ilyesféle mellőzése még a késői középkorban 

is az önsanyargatás egyik formájának számított.133 

A fürdőkről megemlékező útleírások és egyéb források a magyarok fürdésszeretetét 

igazolják. Budán számos fürdő volt. A tehetősebb jobbágyoknak, polgároknak és 

nemesembereknek otthon is voltak fürdődézsáik vagy mozgatható kádjaik. Az előkelőbbek 

gondosan ápolták fogukat, körmüket. A nők különösen a kezük szépségére és a hajukra 

                                                 
131 Csiffáry 2004: 41-42. 
132 Csiffáry 2004: 28. 
133 Csiffáry 2004: 47. 
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ügyeltek gondosan. A férfiak bajusz- és szakállviselete a divatnak megfelelően gyakorta és 

előírásosan változott.  

 

IV. 3. 2. A kora újkori Magyarországon 
A kora újkori hazai higiéniai állapotok jellemzésekor sokáig a Bethlen Miklós önéletírásában 

szereplő sorok voltak az irányadóak: 

„Ritkán feredtem, kivált hideg vízben. Lábomat két hétben, néha minden héten mosattam. 

Számat reggel, ebéd és vacsora után mindenkor és gyengén a szememet is hideg vízzel 

mostam, kezemet is gyakran, de az orczámat, ha csak valami por, sár vagy valami, gaz nem 

érte, sohasem mostam, hanem a borbély hetenkint mikor rabságomig a szakállomat 

elberetválta. A fejemet talán huszonöt esztendeje van, hogy meg nem mosták.”134 

A bizonyára víziszonyban szenvedő emlékíró135 a higiéniai helyzet vizsgálatánál nem a 

legjobb példa, higiéniai szókészletünk bővülése, főúri levelek, összeírások, számadások, 

leltárjegyzékek és egyéb korabeli források tanúsítják sorainak ellenkezőjét. 

A kakál, dézsa, öblít, lopocskodik, rámol, pöce, súrol, pipere, mángorol, lubickol, 

szalvéta, toalett, frizura, fehérnemű, parfüm szavak mellet nagyszámú más új kifejezés 

(2. sz. melléklet) mutatja a higiéniával kapcsolatos szókincs fejlődését, így a mosakodási 

szokások megváltozását, előtérbe kerülését. 

A testi higiénia, tisztálkodás helyszínei természetes fürdőhelyek, nemesi, főúri 

lakóhelyekhez kapcsolódó fürdőházak, eszközei pedig az egyes lakószobákban, ebédlőkben 

elhelyezett mosdótálak, kádak voltak. Az eszközök között továbbá kéztörlőkendők, 

törülközők, mosdószivacsok és szappanok szerepeltek. A mosdótálak, kádak, törölközők a 

hozomány- és leltárjegyzékek állandó tételei lettek. Ismerték a szivacsot (spongyát) is. Egyes 

városainkban már a középkortól működött szappanos. Az egyik legjelentősebb 

„szappantermelő” város Debrecen volt, ahol már a 15. század második felétől több 

szappanos is tevékenykedett. Szappanosai rendszeresen szállítottak Észak-Magyarországra 

és Erdélybe, de több rakomány pipereszappant nyújtottak be adóként Konstantinápolyba is. 

Készítményeik felvették a versenyt a hírneves párizsi és velencei készítők termékeivel, 

levendula- és rózsaolajjal illatosított szappant is főztek. A fennmaradt összeírások tételei 

között és a levelezésekben is rendszeresen megjelent ez a mosdást hatékonyabbá tevő szer.  

                                                 
134 V. Windisch 1955: 134-135. 
135 17 éves korában Kolozsvár mellett rákászás közben csaknem egy patakba fulladt, két évvel később pedig 
egy patakon átkelve fúlt majdnem vízbe. In: Kósa (szerk.) 2000: 173. 
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Az eszközök sokfajta változatban, mindenütt a családok legértékesebb „mívei” között 

számon tartva léteztek, ami utalhatna arra is, hogy mint becsben tartott értékek nem voltak 

használatban, de az előkerült példák az ellenkezőjét bizonyítják. Heltai Gáspár 1575-ben 

napvilágot látott Csízió című írásában az alábbiakat tanácsolta: „A fejedet reggel, ebéd és 

fölöstök előtt mosd meg, vagy ebéd és vacsora után egy vagy két órával, két hétben egyszer 

vagy kétszer, huszad napnál tovább ne halaszd fejed mosását.”136 Esterházy Miklós nádor 

például minden reggel mosdott, és fiát is arra buzdította, hogy mindig állapotához illő 

tisztaságban legyen.137 Forgách Zsuzsánna tisztaságot szerető édesanyja gyermekeit „[…] 

jól megmosdatta, megfésülte,[…] és tiszta fehér ruhát adott rájok.”138 A 17. századi erdélyi 

urak – Apor Péter leírása alapján – még kocsikázás közben is tisztálkodtak: „a velük utazó 

inas nyakában volt az úr aranyas csészéje, az orcatörlővel, fésővel együtt, bőrtokban[...].”139 

I. Apafi Mihály és Hyppolit érsek udvarában az étkezések előtt és után is kezet öblítettek. 

Az ebéd előtti mosdás rendjéről Apor Péter is megemlékezett. 

Betegségek alkalmával, továbbá megszépülés céljából különféle növényekből sokféle fürdőt 

készítettek. A csombord főzete például fürdő- és borogatóvízként ismert, „jó feredőt főzhetni 

lósóska leveléből”140 is, de állítottak elő fürdőket zsályából,141 mezői rózsából, méntából142 

és egyéb gyógyfüvekből. Kanizsay Orsolya többször is mosakodott gyógyfüves fürdőben 

„meddősége” miatt.  

Mosták a fejüket nemes székfű levével,143 szappanfű porával.144 Számos receptet ismertek a 

korpás és tetves fej meggyógyítására:„[…] a cédrus szurokja vagy resinája a tetveket, 

serkéket megöli.145 „Hámlást az főnek, korpás fejet vagy koszost az török bab lisztével ha 

ecetben, sós vízben habarod, az koszos főre kötöd, meggyógyítja.”146 „Ha a gyopárból lúgot 

csinálsz, a tetvet megöli [...]”147 A görög széna „ha ennek lisztét kénkővel, salétrommal 

összvecsinálod [...] koszt, [...] és korpás koszt a főből kitisztít,”148 az isóp „ha mézzel, sóval 

borban összvetöröd, tetves, koszos és korpás,[...] fejet gyógyít.”149 

                                                 
136 Heltai 2006: 94. 
137 Juhász 2006: 36-37. 
138 Deák 1885: 11. 
139 Apor 1978: 86. 
140 Pápai Páriz 1984: 472. 
141 Pápai Páriz 1984: 474. 
142 Melius 1979: 246. 
143 Melius 1979: 212. 
144 Melius 1979: 190. 
145 Melius 1979: 163. 
146 Melius 1979: 171. 
147 Melius 1979: 234. 
148 Melius 1979: 240.  
149 Melius 1979: 261. 
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Fésűiket külön tokban tartották, s ha utaztak, akkor is magukkal vitték. A fésű készülhetett 

csontból,150 ezüstből151 és egyéb nemes fémekből. Az asszonyok és lányok többnyire maguk 

fésülködtek és készítették frizuráikat, de segítettek is egymásnak, vagy szolgálóleányaikat 

hívták segítségül. A férfiak haját általában a borbélyok vágták és tisztították, ám az illetlen 

lett volna, hogy a nők fejét férfiak készítsék. Egyes adatok szerint azonban fodrásznők is 

dolgoztak a 16. században Magyarországon. Thurzó György például Bécsből hozatott 

lányainak „hajfelcsinálásban” jártas asszonyt.152 Használtak szagos olajokat is, ilyenek 

voltak a mandula-,menta-, sárga viola-, székfű-, fehér liliom-, szerecsendió-, rózsa- és egyéb 

olajok.153 

Különböző növények alkalmazásával hajukat is festették. A gyűrűvirág „[...] virága sárgává 

teszi a hajat,”154 a zsálya a „[...] hajat feketévé tészen,”155 a puxpám levele „[…] Az ember 

haját [...], lúgban csinálván, megfesti, gesztenyeszínűvé teszi,”156 a tölyfabuga „az hajat, 

vízben megáztatván a bugaport, megkékjti.”157 „Ha az nagylapunak magvát lúgban főzed, 

salétromot vetsz belé, szépen sárgává, gesztenyeszínűvé teszi a hajat.”158  

Ismertek a fogak tisztítására alkalmas eszközöket és szereket is. Melius Péter szerint büdös 

száj ellen kiváló hatást fejtett ki a citrom és a rozmarin.159 Citrom az „büdös száj ellen,[...] 

jó ha eszed, szájad véle mosod az héjával, boros ecetben vagy rózsaecetben megfőződ.”160 

„Ha a rutát megészed, reggel fokhagymás szagot elűz.”161 Ha a Prunella „[...] virágát, levelét 

mézes vízben vagy besztercei szilvalében megfőzed, szájadat mosd véle, azon haszna.”162 

Erre alkalmas a kis fecskefű is. I. Apafi Mihály számadási könyveiből egy ezüst kerekded 

skatulyában ún. szájtisztító163 is előbukkant. Nádasdy Anna Teresia hozományában három 

iskátulya közül az egyik fogmosópor tárolására szolgált.164 Az összeírások között akadt 

nyelvvakaró és aranyból készült fül- és fogvájó165 is. Serédi Benedek ingói között egy 

                                                 
150 EOL Radvánszky – Házi történelmünk emlékei 31. cs. 1.  
151 EOL Radvánszky – Házi történelmünk emlékei 9-10. cs. 3. 
152 Radvánszky 1986: 112. 
153 Radvánszky 1986: 113. 
154 Melius 1979: 211. 
155 Melius 1979: 266. 
156 Melius 1979: 137. 
157 Melius 1979: 146. 
158 Melius 1979: 174. 
159 Melius 1979: 268. 
160 Melius 1979: 127. 
161 Melius 1979: 276.  
162 Melius 1979: 228. 
163 EOL Radvánszky – Házi történelmünk emlékei 9-10. cs. 7. 
164 Egyik iskátulyában fogmosóport tartottak. In: EOL Radvánszky – Házi történelmünk emlékei 9-10. cs. 6. 
165EOL Radvánszky – Műveltségtörténeti források 11. cs. 2. 
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darabos nyelű ezüst fogvájó,166 a marosvásárhelyi inventáriumban pedig „egy fog tisztítónak 

való aczélos s ezüst figurákkal ékesített futralyocska idvezűlt herczeg czimerével együtt”167 

is bizonyítja a fogtisztítás eszközeinek meglétét. 

A fennmaradt levelezésekben a hölgyek gyakran kértek egymástól egy-egy készítményt 

vagy annak receptjét. Mórocz Erzsébet például levélben sürgette Radványszky Györgynét, 

hogy az általa ígért Affrosia vizet, egy kis rózsavízzel együtt minél előbb küldje el.168 

Sokféle illatszer és gyógyító víz készítéséhez értettek. Számos leltárban fű-vízvevő, vagy 

virág-vízvevő szerszámok, illetve nagyobb kastélyokban még külön vízégető ház is 

előfordult.169  

A francia udvarban és Velencében is használt mósusz vagy pézsma (kenőcsszerű, 

vörösesbarna színű, átható szagú illatszer) az erős illatok között Magyarországon is 

közkedveltnek számított. Zrínyi Kristóf testvérének Doricának pézsmavizet küldött 

ajándékba,170 melyet általában puskapalack formájú arany és ezüst pézsmatartókban vagy 

pézsmaszaglókban tartottak.171 Perényi Erzsébeth egy különös darabbal rendelkezett: 

gyöngylánca végén hordta aranyból csinált pézsmatartó172-ját. Rákóczi Erzsébet levélben 

kérte férjét, küldjön neki egy üveg veres víz vagy „Jungfrau milih”173 néven ismert 

kozmetikai szert. Alkalmaztak illat- és szépítőszerként szagos olajokat is, mint a narancs- és 

citromhéj, rozmarin, üröm és rózsaolaj, melyek gyógyhatással is bírtak. A disznókék a 

szemöldökirtás, ritkítás növénye volt.174 A nagy lóhere a dagadt szemet lelohasztotta, ha a 

szemre kötötték.175 

E források többsége a főurak tisztálkodási szokásaira, módjaira vonatkozik. A társadalom 

alsóbb rétegeinek ezen szokásaira kevés adat utal.176 Ők a természetes fürdőhelyeket 

látogatták, mégpedig gyakran – lásd az Oláh Miklós által említett földműveseket és 

vincelléreket, az Evlia Cselebi által leírt alhévizi fürdőző szegény népet vagy az 1688-ban a 

                                                 
166 EOL Radvánszky – A családélet és háztartás anyaggyűjteménye 33. cs. 1. 
167 EOL Radvánszky – Erdélyi Museum 12. cs. 1. 
168 Deák 1879: 384.  
169 Takáts 1982: 22. 
170 Takáts 1982: 172. 
171 Radvánszky 1896: 113. 
172 EOL Radvánszky – Házi történelmünk emlékei 31. cs. 4. 
173 Benda-Várkonyi (szerk.) 2001: 142. 
174 Melius 1979: 217. 
175 Melius 1979. 238. 
176 További vizsgálatokra ösztönöz a Magyar Nemzeti Levéltár Archívumában kutatható Urbaria et 
Conscriptiones néhány adata: például nagyváradi püspök ingóságai között „…ezüst dobozocska (tartócska) 
szappan tartására szolgál…” (1734) UC 145 : 9 
http://mnl.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/segedletek/adatbazisok.html Letöltés: 2014. január 26. 
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Nyitra folyóban fürdőző asszonyokat és lányokat.177 A főúri kastélyok fürdőházait a szolgák 

is használhatták. Rákóczi László például naplójában ezt írta: „Mentem a firedőházba vacsora 

után, s megfiredvén, szolgáimban is megfireztettem.”178 A Batthyányiak egyik fürdősét a 

parasztok is rendszeresen felkeresték.179 

 

IV. 3. 3. A 19-20. századi Magyarországon 
A 19. század a polgárosodás és a modernizáció révén megteremtette a lehetőségét a modern 

higiénés szokások kialakulásának. Az epilál, lavór, latrina, pancsol, pucol, szivacs, artézi, 

smink, kicsípi magát, drogéria, rúzs, klozett, tisztálkodik, bili, kozmetikus, budi, tus, 

manikűr, pedikűr, sampon, vécé, kuka szó csak néhány az általam kigyűjtött 62 kifejezés 

közül (2. sz. melléklet), melyek a 19-20. században a higiéniai szókészletet gyarapították. Ez 

is jelzi a testi higiénia tevékenységeinek komplexebbé válását, kellékeinek mennyiségi és 

minőségi gyarapodását. A dolgozat gerincét e folyamatok bemutatása alkotja. 

 

IV. 4. A higiéniával kapcsolatos szavaink eredete 
Köztudott, hogy a különböző korokban egymással kapcsolatba kerülő népek nyelvileg is 

hatnak egymásra. Az új kultúrák szavai behatolnak és gyökeret vernek az átvevő nyelvben, 

különösen az olyan befogadó – asszimiláló nép esetében, mint a magyar. A magyarság 

története során az altaji és az indoeurópai nyelvek családjába tartozó népekkel találkozott. A 

honfoglalás előtt leginkább az altaji nyelvcsaládba tartozó török, kisebb mértékben az iráni 

nyelvű népek gyakoroltak hatást a magyarság nyelvére. A török befolyás a honfoglalás után 

is folytatódott, de ekkora már jelentősebbé vált a kereszténység felvételével együtt járó latin 

és a szláv nyelvi hatás. Már a középkorban elkezdődtek a német, olasz és francia nyelvi 

kapcsolatok. Kevésbé számottevő a korai bizánci-görög, majd a 16. századtól kezdve 

fokozódó, de mindmáig regionális jellegű román hatás.180 A mohácsi csata után az ország 

három részre szakadt. A háborúkat át-és betelepülések, illetve betelepítések kísérték. A török 

megszállás idején az erős oszmán-török befolyás volt jellemző, a Balkán felől pedig a déli 

szláv nyelvek (szerb, horvát) közvetítő szerepe nőtt meg és a német hatás is jelentősnek 

mondható.  

                                                 
177 Juhász 2006: 37-38. 
178 Horn (közzéteszi) 1990: 96-97. 
179 Juhász 2006: 37-38. 
180 Kőszeghy (főszerk.) 2006: 17. 
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A latin a vallásban, az egyházi életben a terjedő magyar nyelvűség hatására ugyan 

visszaszorult, de további új területeket foglalt el a tudományban, a politikában és a 

közéletben.181 A 18-19. század fordulóján a nyelvújítás számos új szót eredményezett, de 

nem csökkent a jövevényszavak száma sem. A polgárosuló Nyugat irányából érkező óriási 

mértékű új ismeretanyag hazánkat is elérte. A nagyobbrészt német közvetítéssel érkező, de 

általában nemzetközi elterjedtségű új fogalmak idegen nyelvű megnevezéseinek egy része 

meghonosodott, sőt időnként ki is szorította a magyar újításokat.182 

A higiéniával kapcsolatos szavak esetében nyomon követhetők e tendenciák. Ha csak a 

fontosabb alapszavakat nézzük is, a középkori Magyarországon az uráli együttélés 

időszakából származó (víz, mos, fürdik, füröszt), valamint ótörök (teknő, seper), ugor 

(fésű), szláv (borotva, tiszta, kád, medence), német (borbély?, kanna), olasz (szappan, 

borbély?) és latin eredetű (spongya) szavakkal találkozunk. Ha a tágabban értelmezett 

higiéniai szókészletet vizsgáljuk (2. sz. melléklet), elsősorban szintén a latin, szláv, az uráli 

és finnugor kori, az ótörök-török és a különféle egyéb származékszavak dominálnak. Itt-ott 

előfordul 1-1 vándorszó, 1-1 iráni, néhány olasz és bajor-osztrák, valamint egynéhány 

összetett kifejezés is. 

A kora újkorban az alapszavak között latin (kakál, pipere), szláv (dézsa), német (rámol, 

pöcze, mángorol, frizura, parfüm), valamint hangutánzó (öblít, lopocskodik, lubickol), 

vándor (szalvéta), nemzetközi (toalett) szavak és magyar fejlemények (fehérnemű) 

találhatók. A szélesebb szókészletet tekintve legfőképp a latin-, a német-, az ismeretlen- és 

a hangutánzó eredetű szavak vannak túlsúlyban, valamint néhány vándor-, származék-, 

nemzetközi- és összetett szó, egy-két szláv, illetve oszmán-török kifejezés a meghatározó. 

A 19-20. századi higiéniai alapszókincset a nemzetközi (epilál, latrina, ártézi, kozmetikus) 

és a német (lavór, pancsol, pucol, smink, klozett, budi, tus) szavak uralják. Ezek mellett 

felbukkan néhány angol (sampon), francia (rúzs, manikűr, pedikűr), szláv (tisztálkodik, 

kuka) kifejezés is. Kiemelendő még egy-egy vándorszó (drogéria), nyelvújítás kori 

származék (szivacs) és magyar fejlemény (bili). A tágabb szókészletet vizsgálva a 

nemzetközi és német kifejezések sora néhány francia szóval, nyelvújítási származékkal, egy-

két latin, szláv, angol, összetett és vándorszóval bővül ki. 

Összefoglalva a szókincs tanulmányozásával képet alkothatunk egy-egy ország higiéniai 

kultúrájáról is. A fejezetben rövid időutazásra is mód nyílik, a higiéniai viszonyokat kutatva 

a mindenkori Magyarországon. A kutatómunka a történeti etimológiai szótárak (lásd Benkő 
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1995; Zaicz 2006) szóanyagára épül, melyek alapján jól körvonalazódik egy általános 

higiéniai szókészlet. A vizsgálat erre építve társadalmi rétegek szerint, tájegységek szerint 

további kutatásokban differenciálható.  

A tisztálkodás mechanizmusát meghatározzák a helyszínek, az alaptevékenységek, a 

berendezési tárgyak, az eszközök és kellékek. Ezek kifejezéseinek körét továbbá 

bővíthetjük még az okok, a kezelendő területek, a kezelések eredményei, a karbantartó 

személyek, valamint a különféle alapanyagok szavaival. Ezt a struktúrát követve a kutatás 

során 220, a higiénia témaköréhez kapcsolódó kifejezést gyűjthettem össze (2. sz. melléklet), 

melyek sorát további alakváltozatok és számos szinonima gazdagítja.  

A tisztálkodással, higiéniával kapcsolatos szavak a 11. századtól figyelhetők meg 

nyelvünkben, s folyamatosan gyarapodnak. Vizsgálatuk közben nyomon követhető a 

magyar nép higiéniai kultúrájának változása. Mindeközben képet alkothatunk arról is, hogy 

a nyugati és keleti kultúrák higiénia-felfogása hogyan hatott a magyarság higiénés 

kultúrájára, s ezek a hatások milyen változásokkal jártak szókincsünkben.  
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V. A tisztálkodás közegészségügyi vonatkozásai – változások a 

közegészségügyben 
„sanitas sanitatum, omnia sanitas”183 

 

Az emberek minden korban arra törekedtek, hogy az életüket, egészségüket fenyegető 

veszélyeket elhárítsák, egészségi állapotukat javítsák. A védekezés azonban egyénenként 

esetleges, problematikus, különösen, azért mert mások tettei befolyásolhatják, természeti 

hatások hátráltathatják, politikai, gazdasági cselekmények nehezíthetik. Egy jól működő 

társadalomban az egészség fenntartása már közösségi ügy kell legyen, községi, állami 

hatáskörű közegészségügyi feladat. Együttes, felülről irányított közreműködésre van 

szükség.  

Az ókori egyiptomiak és a zsidók az egészségükre vonatkozó szabályaikat vallási 

előírásaikkal kötötték össze. A görögök s még inkább a rómaiak a népesség egészsége 

érdekében lényeges lépéseket tettek, egészségügyi rendelkezéseik, aktivitásuk bizonyítékai 

a fennmaradt csatornák, vízvezetékek, közfürdők, közárnyékszékek.184 A középkorban a 

pusztító járványok ellenére a közegészségügyet elhanyagolták. E kor jelentősebb 

közegészségügyi eredménye – az egyes orvosi és egészségügyi szabályokon túl – a 

betegápolás és gyógyítás (lásd lovagrendek) felkarolása volt. A 17. és 18. században már 

állami feladatnak tekintették az egészségügyet, s a gyógyítást képzettséghez, állami 

vizsgálathoz kötötték. A gyógyító személyzet tevékenységét a közigazgatási szervezetbe 

integrálták. A közegészségügy fontosságának felismerése, a higiénikus szemlélet 

kialakulását elősegítő reformok a 19. századra tehetők.  

A változások gyökerei Johann Peter Frank System einer vollständigen medizinischen 

Polizey című munkájáig nyúlnak vissza (1779). Átfogó egészségpolitikai művében első 

ízben határozta meg a közegészségtan, mint önálló tudomány fogalmát.185 Minden olyan 

témakörre kitért, melyet az egészség tekintetében meghatározandónak vélt, mint a természeti 

környezet, a megfelelő lakás- és táplálkozáskultúra, az öltözködés, a szexuális viselkedés, 

az iskola vagy a munka. A reformok tekintetében hangsúlyozta az állam szerepének 

jelentőségét. Munkája, mely a higiéniát tudományos diszciplínává emelte, egyfajta 

útmutatóul szolgált az egészséges élet megteremtéséhez és fenntartásához.186  

                                                 
183 Benjamin Disraeli 
184 Fábry 1906: 1.  
185 Gortvay 1953: 103. 
186 Deáky 2009: 76. 
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Az 1831-es, majd az azt követő kolera- és egyéb nagy járványok Európában ráirányították a 

figyelmet a közegészségügy fontosságára. A francia Antoine Sulpice Fauvel például 1840-

ben a pestis és a kolera elleni védekezés céljából megszervezte a nemzetközi egészségügyi 

szolgálatot.187 Az orvostudomány óriási léptékben fejlődött. Egyre inkább általánossá vált 

az a felfogás, hogy a halandóság mértéke és a higiénia között összefüggés áll fenn.  

Max Pettenkofer, a müncheni egészségtani iskola mestere, külön ággá fejlesztette az ember 

és környezete egymáshoz való viszonyát vizsgáló kísérleti egészségtant, vizsgálatai 

tudományos alapokra helyezték az egészségtudományt, új eszközöket teremtettek az 

egészségügyi közigazgatás számára.188  

Ezen kutatók munkája nyomán megteremtődött a higiéné tudománya, a közegészségtan 

elmélete és a közegészségügy gyakorlata, ami – a korabeli egészségtan tankönyvek alapján 

– magába foglalta a betegségek, fertőző betegségek, a táplálkozástudomány, élelmezés- és 

egészségtan, munkaegészségtan, az iskolaegészségügy, a személyi- és környezeti higiéné 

feladatköreit, minden olyan tevékenységet, melyek az egyes emberek, az egész társadalom 

betegségektől való megóvására, egészsége megőrzésére és javítására irányulnak.  

Minden egyes részterület áttekintése meghaladja munkám kereteit, így a fókuszba a 

tisztálkodáshoz, egyéni higiénéhez leginkább kapcsolódó személyi és környezeti higiéné 

kérdésköreit állítottam. A hazai közegészségügyi reformokra jelentős hatást gyakorló angol 

minta bemutatása mellett röviden áttekintem a hazai közegészségügy helyzetét 1876-ig. 

Foglalkozom az 1876. évi közegészségügyi törvénnyel, főként a személyi és környezeti 

higiénéhez kapcsolódó rendelkezéseivel, és bemutatom az egyéb, e kérdéskörökhöz 

kapcsolódó rendeleteket (1877-1920). Kitérek a köztisztaság lényeges kérdéseire és az 

egyéni higiénés és tisztálkodási szokások változásában jelentős szereppel bíró 

egészségnevelés témakörére, különös tekintettel az iskolaegészségügy, a higiénés oktatás 

ügyére. 

 

V. 1. Az angol minta 
A reformok kiindulópontja – melyek kiépítették a közegészségügy szervezeti rendszerét, 

műszaki, technikai hátterét – Anglia volt, az új látásmód onnan terjedt tovább Európa-szerte. 

A 17. század végétől Angliában már rendelkezések sora (például utcák tisztításával, városok 

világításával kapcsolatban) látott napvilágot, melyek a közegészségügyi állapotok javítására 

                                                 
187 Gortvay 1953: 103. 
188 Gortvay 1953: 275. 
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irányultak. A 18. századtól pedig már élen jártak a higiénikus életvitelt szorgalmazó 

szemlélet terjesztésében az angol egészségtudomány képviselői. Richard Mead 1720-ban 

publikálta tanulmányát („Discourse on the Plague”), mely a közegészségügy egyik első 

remekműve. Munkájában óvintézkedéseket javasolt a pestis terjedésének megelőzésére 

(például karantén, házak fertőtlenítése, ruhák elégetése). John Pringle beszámolója a 

hadsereg betegségeiről („Diseases of the Army”, 1752) a betegségek előidézésének 

körülményeit és megfékezésének eszközeit vizsgálta. James Lind a tengerészek 

egészségének megőrzéséről adta ki az első kézikönyvet („Essay ont the Most Effectual 

Means of Preserving the Health of Seamen”, 1757), amit Gilbert Blane 

tengerészbetegségekről szóló munkája követett („Observations ont the Diseases of Seamen”, 

1785). 189 Thomas Percival az urbanizáció hatásait vizsgálta. Munkájának eredménye a 

Board of Health (közegészségügyi testület) felállítása volt.190 

A 18. században és a 19. elején a járványok ellen hozatott intézkedések (Qarantine Act) 

jellemzik a törvénykezést, melyeket 1825-ben, s még inkább a kolera fellépése idején, 1832-

ben, tovább bővítettek.191 A kolerajárvány hatására egyre inkább felismerték a 

közegészségügyi intézkedések fontosságát. A további reformok, egészségügyi intézkedések 

legjelentősebb alakjai Edvin Chadwick, John Simon, Florence Nightingale, Francis Galton 

és Lord Shaftesbury voltak.192 

Edvin Chadwick, a brit közegészségügy atyja, felismerte a megelőző orvoslás jelentőségét. 

1842-ben publikált „The Sanitary Condition of the Working Population of Great Britain” 

című munkájában megállapította, hogy a szennyvízelvezetés, a vízellátás és a köztisztaság 

együtt kezelendő,193 a közegészségügy mérnöki probléma, s az egészség összefügg a 

közegészségüggyel. Továbbá hangsúlyozta fizetett orvosi hivatalnokok alkalmazásának 

szükségességét. 

A városok helyzetét vizsgálta az 1843-ban felállított Royal Commission (Királyi Tanács) is. 

Helyi szabályozásokkal biztosították (Local Act’s) a vásárok, piacok rendezését, a városok 

tisztítását, világítását, csatornázását, s egyéb orvosrendőri intézkedéseket (például 

Waterworks Clauses Acts, 1847; Towns Improvment Act, 1847194). Megszületett a Nuisance 

                                                 
189Brockington 1956: 4.  
190 Brockington 1956: 5. 
191 Fodor 1873: 162. 
192 Williams 1932: 263. 
193 Brockington 1956: 18.  
194 Fodor 1873: 163. 
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Removal and Disease Prevention Act of 1846 is az egészségügyi ártalmak elhárításáról, a 

betegségek megelőzéséről.195 

Az 1848-as közegészségügyi törvény a közegészségügy történetének egyik nagy 

mérföldköve: az első parlamenti törvény, mely szavakba öntötte a közegészségügy 

gyakorlatát. Rendelkezett a csatornákról, árnyékszékekről. Új házak építésénél feltételként 

szabta meg árnyékszék és szemétgödör létesítését. Utasítást adott az utcák tisztántartásáról, 

rendelkezett a vágóhidakról, nyilvános bérházakról, víz- és gázvezetésekről, közhasználatú 

kutak, halottházak felállításáról, temetőkről. 196  

Ez volt az első alkalom, hogy az állam lett a kezese az egészségügyi rendelkezéseknek. A 

Public Health Act elfogadta egy központi szervezeti egység, a General Board of Health 

felállítását (Általános Egészségügyi Tanács, tanácsadói, vizsgálati hatáskörrel197), amelyet 

arra is feljogosított, hogy helyi egészségügyi tanácsokat (Local Board of Health) hozzon 

létre. A local board-ok foglalkoztak a vízellátással, csatornázással, az ételek minőségével, 

az utcák burkolatával, a szemét eltávolításával és egyéb egészségügyi kérdésekkel. Az 

országos és helyi tanácsok voltak az egészségügy felelősei.198  

A törvénynek számos gyenge pontja volt, de ráirányította a nemzetek figyelmét arra, hogy a 

közegészségügyi intézkedéseket nem bízhatják a véletlenre: azt felülről kell szabályozni. 

A közegészségügyi törvényt 1854-ben, majd 1858-ban is megújították. A Board of Helath-

et megszüntették (csak névleg maradt),199 feladatát a Privy Council Orvosi Osztálya vette 

át.200 

Chadwick után John Simon lett a közegészségügy másik brit vezéralakja. A szakértő 

tanácsadók prototípusa, London első egészségügyi tisztje. Jelentéseinek következménye az 

1866-os egészségügyi törvény (Sanitary Act, 1866), mely kötelezte a helyi hatóságokat, 

hogy vállalják fel az egészségügyi szabályozásokat (szennyvízelvezetés, vízellátás, ártalmak 

csökkentése, túlzsúfoltság csökkentése, nyilvános helyeken megjelenő fertőző betegségben 

szenvedő személyek ellen büntetések…).201  

1871-ben megalakult a Local Government Board (Helyi Kormányzati Testület), John Simon 

vezetésével (chief medical officer), majd 1872-ben újra megújították a Public Health Act-et 

(Public Health Act of 1872). Az egészségügyi kerületek felállításával első ízben jutott 

                                                 
195 Brockington 1956: 20. 
196 Fodor 1873: 168-173. 
197 Williams 1932: 10.  
198 Fee-Brown 2005: o. n. 
199 Williams 1932: 12-13.  
200 Thornber 2011: o. n. 
201 Williams 1932: 275. 
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egészségügyi adminisztráció az egész ország területére. Minden hatóság rendelkezett 

egészségügyi felügyelővel, aki minden esetben az egészségügyi biztos irányítása alatt 

dolgozott.  

A Public Health Act of 1875 megkönnyítette az egészségügyi biztosok és felügyelők 

munkáját. A Royal Commission javaslatainak (1869) többsége – mint a megfelelő minőségű 

és mennyiségű víz biztosítása, a vízfertőzés megelőzése, a szennyvízcsatorna-rendszer 

kiépítése, az utcák, főutak és új épületek szabályozása, a lakások egészségessé tétele, a 

szemét eltávolítása, az élelmiszer ellenőrzése, a betegségek visszaszorítása, a higiénikus 

temetkezés, a piacok szabályozása, a betegségek regisztrációja – megvalósult. 

A Public Health Act of 1875 konszolidációs törvény volt. 343 részben írta elő részletesen a 

helyi hatóságok egészségügyi feladatait, és szabályozta a helyi és a központi hatóságok közti 

viszonyt. 50 évre sikerült megteremtenie az angol egészségügyi szabályozás gerincét.202 A 

nyomornegyedek rendbetétele vagy lebontása azonban a gyári reformok legnagyobb 

vezéralakja,203 Lord Shaftesbury legnagyobb igyekezete ellenére sem valósult meg. A 

szegénynegyedek helyzete továbbra is megoldásra várt. Végül számos tanácskozás 

eredményeként a Housing of the Working Classes Acts 1885, 1890 rendelkezései 

(Munkásosztály Lakhatási Törvényei) orvosolták a problémát. 

Miután Chadwick 1875-ben megalapította a Royal Sanitary Instiute-ot (Királyi 

Egészségügyi Intézet), és megkezdődött az egészségügyi felügyelők szakmai képzése, 

jelentőségük egyre inkább elfogadottá vált. 

Az egészségügyi területek már meglévő választókerületekre és egészségügyi testületekre 

épültek, és laza törvényi egységű területeket egyesítettek. A tanácsoknak azonban nem 

mindegyike volt népszavazással megválasztva. Erre 1894-ig, a Local Government Act-ig 

(Helyi Önkormányzati Törvény) kellett várni. A Municipal Corporation Act (Városi Tanácsi 

Törvény) 1882-ben megreformálta a választókerületeket, és 1899-ben Londonban 28 városi 

szavazókerületet alakítottak ki a korábbi 38 egyházközségi helyett. 

Az új rendszer sikerét igazolta, hogy 1883-ban a Parlament két, új típusú, helyileg 

megválasztott hatóságot hozott létre: a megyei tanácsokat (county councils) és a megyei 

választókerületi tanácsokat (county borough councils). Az előbbi a régi típusú megyéket 

                                                 
202 Brockington 1956: 30-32. 
203 Factory Act (1833): a gyárakban dolgozó gyermekek feltételeinek javítását szorgalmazta. Előírta, hogy a 
9-13 évesek nem dolgozhatnak 9 óránál többet, a 13-18 évesek legfeljebb napi 12 órát. Gyermekek éjszaka 
nem dolgozhatnak, továbbá minden nap 2 óra iskola kötelező. Emellett Shaftesbury rengeteg további reform 
támogatásáért volt felelős, mint például, az 1844-es, 1847-es és 53-as gyári törvények, vagy Ten Hours Act, 
melyek tovább csökkentették a munkaidőt és már óvó intézkedéseket is életbe léptettek. In: Williams 1932: 
296. 
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(shire) fogta össze, utóbbi a legnagyobb városból tevődött össze. Noha sok olyan funkciót 

átvett, amelyet korábban a megyei békebírók gyakoroltak, az új hatóságok eleinte nem 

foglalkoztak közegészségüggyel, de nagy szerepet játszottak a közegészségügy, 

különösképp a személyes higiénia jövőbeli fejlődésében.  

A Royal Comission 1869-es teljes programja nem került bevezetésre. Akadályozta a 

rendszer hatékonyságát, hogy nem sikerült teljes munkaidős egészségügyi biztosokat 

kinevezni. Névleges fizetés, részmunkaidő, a magánpraxis és a hivatalos szolgálat 

összeegyeztetésének nehézségei, a szakképesítés hiánya: ezek jellemezték az egészségügyi 

biztosi hálózatot. 1888-tól minden 50.000 lakosú településen, majd 1922-től a kerület 

nagyságától függetlenül minden egészségügyi biztos számára kötelezővé tették az 50.000 

lakost meghaladó kerületekben a szakképesítést (Trinity College 1870-től, Cambridge 1875-

től). 

Hátráltatta továbbá az új rendszer eredményességét a folyamatos orvosi felülvizsgálat 

hiánya. John Simon intézkedéseként mindez egészen elfogadható pontra jutott. Ez jól látható 

a védőoltások megszervezésében, amely a Privy Council irányítása alatt történt. Erre a 

munkára egészségügyi szakembereket neveztek ki, akik az ország minden részét kétévente 

ellenőrizték. A következő korszakban a közegészségüggyel szemben a szegénységi 

törvénykezés lett a domináns, és az egészségügyi biztosok szerepe visszaszorult. 

Simon1876-ban lemondott.204 

A jelentős tudományos fejlődés, a nagy felfedezések a bakterológia területén új tudományos 

alapokra helyezték a közegészségügyet.  

A búr háború újoncainak orvosi vizsgálatai kapcsán született jelentés (1901) megnövelte az 

érdeklődést a közegészségügy, különösen annak szociális vonatkozásai iránt. E jelentés sok 

reformot eredményezett: például a betegség regisztrációját, az iskolai egészségszolgálatot, a 

halál okának szigorúbb lejegyzését, a halvaszületések regisztrációját, a napos ápolást, a 

szifilisz megszüntetésére irányuló szolgálatot, nemzeti szabványt az élelmiszerek és italok 

vonatkozásában, a kiskorúak dohányzásának betiltását, a teljes munkaidős egészségügyi 

biztosok szükségességét, a megyei tanácsok hatáskörének bővítését a lakhatás tekintetében. 

A közegészségügy iránti lelkesedés eredménye törvények sora volt. 1901: Gyártörvény, 

1902: Bába-törvény, 1906: Oktatási (iskolai étkeztetési) törvény, 1907: Oktatási törvény, 

1907: Önkéntes Születésbejelentés törvény, 1908: Gyermektörvény, 1908: Öregségi 

lakhatás törvény, 1909: Várostervezési törvény, 1911: Nemzeti Egészségügyi Biztosítási 

                                                 
204 Brockington 1956: 33-37. 
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törvény, 1912: Közegészségügy szabályozás, 1913: Mentális Betegség törvény, 1915: 

Kötelező Születésbejelentés törvény, Közegészségügyi szabályozás, 1916: Nemi 

Betegségek szabályozása, és 1918: az Anyasági és Gyermekjóléti törvény. Mindezeknek 

messzemenő hatása volt a személyes higiénére, főként az anyákra és gyerekeikre 

vonatkozóan. 205 

A kolerajárványt követő időszakban tehát intézkedések láncolata, általános közegészségügyi 

fejlődés jellemezte Angliát. Az első fontos lépés a törvénykezésben a Public Health Act volt, 

amit azután rendelkezések sora követett. A házakat, munkahelyeket ezek után már – sok 

helyen – vízöblítéses berendezésekkel építették, a nagyobb városokban a tisztiorvosok 

hatósági jogkörük alapján szervezték, ellenőrizték a járványok elkerülésére irányuló 

erőfeszítéseket.206 

A példa adott volt, és ahogy Fodor József is megfogalmazta, követendő: „[…] az ángolok 

érdeme az, hogy lakhelyeink tisztátalanságának az egészségre oly káros befolyását a 

statistica segélyével megállapították, és ezen hiányok ellen gyökeres rendszabályokat vettek 

alkalmazásba. […] Nekünk az Ángolhonban tett tapasztalatok felhasználására kell 

törekednünk.”207  

 

V. 2. Közegészségügy Magyarországon az 1876. évi törvény megszületéséig 
Az 1831-es kolerajárvány ráirányította a figyelmet a közegészségügyi helyzetre hazánkban 

is, s az állam felelősségét is felvetette. Ugyanakkor a kisebb-nagyobb előrelépéseken túl 

évtizedekre konzerválódtak a rossz higiénés feltételek, jelentősebb változásokra a 

kiegyezésig kellett várni.208 

A csatornázás, az utcák portalanítása, a szennyvizek, a trágya és az egyre szaporodó hulladék 

kezelése, a lakáshelyzet javítása, építkezések szabályozása, a nagy csecsemőhalandóság 

megakadályozása a 19. század második felében sürgető kérdéssé vált. Az orvosok – főként 

az 1860-as évektől – egyre erőteljesebben léptek fel a járványok fő okának tekintett rossz 

higiénés körülmények ellen, a közegészségügyi, köztisztasági kérdések rendezése mellett. 

Az 1870-es évek elején Fodor József, az egészségügyi kérdések legfőbb képviselője, 

tudományos és közírói tevékenysége révén tett sokat az ügy érdekében. Munkái a külföldi 

                                                 
205 Brockington 1956: 38-43. 
206 Szántó 1986: 180. 
207 Eigenbrodt 1869: 5-7. 
208 Deáky 2009: 77. 
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jó gyakorlatok – elsősorban Anglia – bemutatása kapcsán ráirányították a figyelmet a 

közegészségügy fontosságára.209 

 

V. 2. 1. Az 1876-os közegészségügyi törvény előzményei 
Magyarországot, akárcsak Európa más államait, a 18. századig főként lokális érvényű 

köztisztasági rendeletek, higiéniás szabályok jellemezték: a városi statutumok 

közegészségügyi rendszabályai, vagy egyéb járványügyi intézkedések.  

Az állami igazgatás intézményi feltételeit, jogszabályi hátterét nyugat-európai mintára a 18. 

század közepén szabályozták.210 

Mária Terézia (1740-1780) és II. József (1780-1790) törvényekkel rendezték az 

orvosképzés, a helyhatóságok orvos-, sebész- és bábafoglalkoztatásának kérdéseit, a 

közegészségügyi igazgatás rendszerét helyi és országos szinten, illetve a fellépő ember – és 

állatjárványok elleni védekezés problémaköreit. 211 

1738-ban felállították a közegészségügyi kérdésekben javaslattételi feladattal bíró Comissio 

sanitatis-t,212 majd megszületett az első egységes közegészségügyi rendelet. Az 1770. január 

2-án Bécsben kiadott, a Habsburg örökös tartományokra kötelező Hauptsanitätsnormativ 

Magyar Királyságra adaptált változata a Generale Normativum in Re Sanitatis (GNRS), 

mely kisebb módosításokkal az 1876. XIV. törvénycikk törvénybe iktatásáig érvényben 

volt.213  

E jogszabálygyűjtemény jelentette az állami szerepvállalás kezdetét az egészséggel és 

betegséggel kapcsolatos kérdésekben. A rendelet két részből állt. „I. Azokról az 

óvintézkedésekről, amelyek a tartományok szárazföldi részeinek egészségügyi ellátását 

érintik.” Leggyakrabban hivatkozott passzusai az orvosokkal, patikusokkal és a bábákkal 

foglalkoztak. „II. Elővigyázatossági szabályok a közegészség védelmére az idegen 

országokkal szemben húzódó határokon” – ez a járványügyi igazgatást foglalta össze.214 

Közösségi üggyé vált tehát az egyén személyes egészségi állapota és annak védelme.215 

                                                 
209 Domanovszky (szerk.) évszám nélkül (továbbiakban é. n.) 470-71.  
210 Deáky 2009: 75. 
211 Kapronczay (szerk.) 2008: 145.  
212 Deáky 2009: 75. 
213 Kapronczay (szerk.) 2008: 145.  
214 Kapronczay (szerk.) 2008: 100.  
215 Deáky 2009: 75. 
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Erdélyben az államigazgatás állandó tanácsadó szerveként évtizedek óta működő Comissio 

Sanitatis tett a GNRS-hez hasonló felépítésű törvényjavaslatot 1793-ban (ez az Opinio in 

Re Sanitatis).216 

A 18. században kezdetét vette a közegészségügyben lassú változásokat eredményező 

megújulás, az egészségügy korszerű követelményeknek megfelelővé tétele.  

Az 1831. évi már említett kolerajárvány kapcsán hazánkban is megsokszorozódtak a 

közegészségügyi, köztisztasági intézkedések, melyek ekkor még kimerültek a járvány elleni 

intézkedésekben.217 

1848 tavasza a közjog átalakulása mellett a reformtervek szavakba öntését és megvalósulását 

eredményezte. A magyar orvostársadalom új, átfogó törvényjavaslatot dolgozott ki a 

közegészségügyi állapotok rendezésére. Megvalósulásának a szabadságharc szabott gátat. A 

szabadságharcot követően az 1848-at megelőző viszonyok a közegészségügyi igazgatásban 

csak részben álltak vissza. A bécsi belügyminisztérium öt helytartóságon keresztül 

érvényesítette a birodalmi közegészségügyi igazgatás rendeleteit és törvényeit a magyar 

korona területén. E rendelkezések sok esetben korszerűbbek voltak, mint a nálunk érvényben 

levők, például a lakosság lélekszámához igazodó hatósági orvosi rendszer, a birodalmi 

kórházi rendszabály, a betegápoló és szegénygondozó intézmények végleges szétválasztása 

stb. A Belügyminisztériumba helyezett egészségügyi osztály irányítása alá került a 

közegészségügyi közigazgatás. A belügyminiszter mellett 1868-tól tanácsadó szervként 

működött az Országos Közegészségügyi Tanács, melynek legfőbb feladata a 

közegészségügy rendezésére vonatkozó jogszabályok és törvényjavaslatok előkészítése volt. 

1868-ban Balassa János, Markusovszky Lajos, Korányi Frigyes és Jendrassik Jenő gondos 

tervezetet dolgoztak ki a közegészségügyet rendező „törvénysor” alapelveire, feladataira 

vonatkozóan.218   

Az állam szerepvállalását hangsúlyozó, a közegészségügyi kérdések széleskörű rendezésére 

kitérő javaslat formailag és tartalmilag is mintaszerű volt, s az 1876. évi közegészségügyi 

törvény megalkotásához vezetett. 

 

 

 

 

                                                 
216 Kapronczay (szerk.) 2008: 105-106. 
217 Deáky 2009: 77. 
218 Kapronczay (szerk.) 2008: 145-146. 
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2. kép: Közegészségügyi hatósági igazolvány Prückler János (1816-1897) 

 
 

 
Forrás: BFL XIII. 5. 

 

V. 2. 2. Az 1876. évi közegészségügyi törvény 

V. 2. 2. 1. Az 1876. évi XIV. törvény: „A közegészségügy rendezéséről”  
„A korszerű magyar közegészségügy az 1876. évi XIV. törvény megalkotásával 

kezdődött.”219 Az 1876. évi XIV. „A közegészségügy rendezéséről” című nemzetközi 

viszonylatban is jelentős törvény, az egykorú svéd és angol – főleg higiénés és járványügyi 

tartalmú – egészségügyi törvényeket túlhaladva,220 rendezte a közegészség minden területét, 

feladatait, működési szervezeteit, ellenőrzési formáit. Kiindulópontja a prevenció 

(megelőzés) elve volt. 

Dr. Hollán Adolf és dr. Grósz Lipót öntötték formába az 1868. évi tervezetet.  

A törvény a közegészségügyet a belügyminiszter felügyelete alatt az állami igazgatás körébe 

sorolta. Hatósági felügyelet és intézkedés alá sorolt mindent, ami a közegészség 

fenntartására és javítására szolgál, a közegészség elleni vétségeket pedig rendőri 

                                                 
219 Domanovszky (szerk.) é. n. 471. 
220 Hahn 1960: 52. 
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jogszolgáltatás alá vonta. A hatóság a felügyeletet szemlék és vizsgálatok útján 

gyakorolta.221 

A miniszterelnök a kormány működéséről és az ország közállapotáról szóló – az Országos 

Statisztikai Hivatal által szerkesztett – éves jelentésében a közegészségügyről is beszámolt. 

A belügyminiszter felügyeletével a hatóságok feladata a népesség egészségét veszélyeztető 

körülmények elhárítása, a lakóhelyek légkörének tisztántartása.  

A hatóságok feladata: megakadályozni, hogy a lakosság szűk lakásokban, összezsúfolva 

éljen; lépéseket tenni az utcák, terek, lakházak, iskolák, növeldék, gyárak, börtönök, 

vágóhidak tisztántartására, állati hullák és azok maradványainak eltakarítására. A 

hatóságnak joga van tehát a törvény alapján – ha kell, kényszer útján – eltávolítani mindent, 

ami a légkört, talajt és vizet tisztátalanná teszi, és elrendelhet minden olyan tevékenységet, 

létrehozhat olyan intézményt, ami a közegészségügyet előrelendíti.  

A hatóság felügyeli az építkezési szabályok betartását, előírhatja a közegészségileg 

veszélyessé vált lakóhelyek evakuálását, kisajátíthat az egészség szempontjából 

kifogásolható épületeket.  

A hatóság ellenőrzi a vágóhidakon, mészárszékekben eladás céljából levágandó állatokat, 

közfogyasztásra bocsátott húst, felügyel a tápszerek, italok, gyümölcsök és mérgek 

árusítására, szülőházakra, lelencekre, dajkaságba adott kisdedekre, iparüzletek egészségi 

viszonyaira, temetők fenntartására.  

A hatóság ügyel a gyermekek egészségi körülményeire, s midőn a járványok centrumainak 

megsemmisítésére törekszik, nemcsak a kisdedóvókra és népiskolákra van figyelemmel, 

intézkedéseit a fegyházakra és börtönökre is kiterjeszti. Ez utóbbiaknál a felügyelet a 

belügyminisztert, az intézkedés az igazságügy minisztert terheli.  

A törvény figyelme kiterjed a vasúti és hajózási egészségügyre is – a vasutak, hajók 

személyzetének, munkásainak, s az utasok egészségének biztosítására, járványok alkalmával 

szükséges óvintézkedések nyújtására.222  

Rendelkezik a balesetek alkalmával történő segélynyújtásról, orvosi-, szülésznői 

gyakorlatról. A rögtöni balesetek alkalmával a törvény a segélynyújtást mindenkire 

kötelezővé teszi.  

                                                 
221 Szegedy-Maszák 1900: 4.  
222 Szegedy-Maszák 1900: 4-5.  
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A hatóság feladatául tűzi ki, hogy a népesebb városokban mentőintézetek felállításáról, 

mentőeszközökről, s ezen tárgyban népszerű oktatásról gondoskodjon.223  

Kimondja, hogy az ipari és gyári alkalmazottak baleset elleni védelme a munkaadó 

kötelessége.  

Orvosi gyakorlatra a hazai egyetemek valamelyikén nyert oklevél jogosít, az idegen 

oklevelek honosítandók (kiv. Ausztria). A törvény azonban megengedi a magánorvos szabad 

letelepedését, munkadíját megegyezésre bízza. Az orvos az állam kontrollja alatt áll, s 

oklevelét köteles a közigazgatósági hatóságnak bemutatni, továbbá feladata baleseteknél díj 

mellett elsősegélyt nyújtani, s járványok alatt a hatóság arra vonatkozó rendeleteit teljesíteni. 

A műhibákért az orvos felelős. Ezek felett és per esetén az „Igazságügyi Orvosi Tanács” 

mond véleményt.  

Szülésznői gyakorlatra honi oklevél jogosít, ennek híján tiszti főorvosi képesítő. A kereset 

mellett végezett kuruzslás tilos.  

Tilos továbbá, illetve belügyminiszteri engedélyhez kötött titkos összetételű gyógyszerek 

készítése és árulása. 

Mindezek mellett rendelkezett a törvény a kórházakról, tébolydákról, járványokról és 

ragályokról, gyógyfürdőkről és ásványvizekről, valamint a közegészségügyi szolgálatokról. 

Kimondta, hogy a kórházak és gyógyintézetek (állami kórházak és gyógyintézetek, 

közkórházak, nyilvánossági joggal felruházott magánkórházak) felállításához a 

belügyminiszter engedélye szükséges.224 A járási kórházak létesítése céljából több község 

egyesítését engedélyezte, ami a betegápolás javulását vonta maga után. A „bujakór” által 

sújtott vidékeken az állam költségén szükségkórházak felállításáról rendelkezett.225  

Az állami egészségügyi közigazgatás egyik legfontosabb feladataként a fertőző betegségek 

és járványok elhárítását jelölte meg. Az állam eszközei ehhez: 

 „a népesség táplálkozási és lakásviszonyainak, ruházkodásának, s mindennek, a mit 

együttvéve jó egészségi és társadalmi viszonyoknak nevezünk, javítása; 

 a fertőző betegségek azonnali bejelentésének kötelezővé tétele, betegek elkülönítése, 

fertőtlenítés;  

                                                 
223 Orvosi Hetilap 19 48.  1875: 969-975. http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-04/data/pdf/1504.pdf 
Letöltés: 2012. december 31. 
224 Szegedy-Maszák 1900: 6-7. 
225 Orvosi Hetilap 19 48. 1875: 969-975. http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-04/data/pdf/1504.pdf 
Letöltés: 2012. december 31. 

http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-04/data/pdf/1504.pdf
http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-04/data/pdf/1504.pdf
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 járvány esetén vesztegzárak létesítése, a határközlekedés szigorú egészségügyi 

felügyelete, viselt ruhák, rongyok élelmi szerek, bőrök stb. szállításának teljes 

eltiltása.” 226 

Gyógyfürdők ily elnevezést – szigorú feltételek teljesítése után – a belügyminisztertől 

nyerhettek. „Minden gyógyfürdőnek az egészség és kényelem igényeinek megfelelő fürdő – 

és lakházzal, fürdő-szabályzattal, a fürdőidény alatt állandó fürdőorvossal és gyógyszertárral 

kell ellátva lennie; szükséges továbbá, hogy a gyógyforrások a légköri kártékony 

befolyásoktól és mindennemű tisztátalanitástól megvédve legyenek; végül, hogy 

gondoskodva legyen a betegeknek egészséges eledellel való ellátásáról, valamint nyugalmuk 

és kényelmük megóvásáról.”227 

A közegészségügyi és a törvényhatósági egészségügyi bizottságokkal mód nyílt arra, hogy 

a polgárok, választott képviselők által a közegészségügy helyzetét állandóan figyeljék, 

alakulására hatást gyakoroljanak.228 „A község végrehajtja saját közegei által a törvénynek, 

kormánynak és a törvényhatóságnak a közegészségre vonatkozó rendeleteit; gondoskodik az 

orvosi és szülési segélyről, vagyontalan elmebetegek, nyomorékok, lelencek és dajkaságba 

adott kisdedek eltartásáról és orvosoltatásáról, szegények gyógyításáról, intézkedik a 

temetők felállításáról és felügyeletéről.”229 A törvényhatóság a szolgabíró (mint első fokú 

közegészségügyi hatóság) s ennek szakközege: a járási orvos útján kontrollálja a községet. 

A szolgabíró ügyel az „orvosrendőri” szabályok betartására, nyilvántartja a hatósága alá 

tartozó lelenceket, dajkaságba adott kisdedeket, elmekórosokat, nyomorékokat; vizsgálja a 

gyógyszertárakat stb. 

A járási orvos ellenőrzi a községi orvosokat, s ügyel minden, a járás területéhez tartozó 

közegészségi tárgyra, vizsgálja a lakhelyeket, gyárakat, tápszereket, gyógyszertárakat, 

fürdőket stb.  

Eljár mindazon ügyekben, melyekben a tiszti főorvos akadályoztatása esetén kirendeltetik. 

Negyedévente egészségügyi jelentést tesz a törvényhatóság első tisztviselőjének. A 

törvényhatóság első tisztviselője figyel arra, hogy a közegészségügyi szabályok pontosan 

végrehajtassanak.230 

                                                 
226 Szegedy-Maszák 1900: 9-10. 
227 1876. évi XIV. tc. In: NETJOGTÁR http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5727 9. Letöltés: 
2009. június 21. 
228 Orvosi Hetilap 19 48. 1875: 969-975. http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-04/data/pdf/1504.pdf 
Letöltés: 2012. december 31. 
229 Szegedy-Maszák 1900: 13. 
230 Szegedy-Maszák 1900: 13-14. 
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V. 2. 2. 2. Az 1876. évi XIV. törvény személyi és környezeti higiénéhez kapcsolódó 
rendelkezései 
A környezet higiénéjére vonatkozó rendelkezések jórészt a második fejezetben 

szerepelnek. A törvény kihangsúlyozza a csatornázás szükségességét, a lakóházak 

légkörének tisztántartását, a lakóházak építésénél a közegészségügyi feltételek szem előtt 

tartását. 

„[…] 10. § A lakhelyek légkörének tisztántartása tekintetéből, a hatóság az egészségre 

ártalmas posványok és mocsárok lecsapolását vagy kiszáritását, a közegészség igényeinek 

megfelelő csatornázás rendszerének behozatalát, vagy más e tekintetben czélszerűnek 

bizonyult intézkedés megtételét, ugy szintén növényzet ültetését elrendeli. A mennyiben 

az ebből eredő költség egyes községek erejét fölülmulná, e részben előbb a törvényhatóság 

és ha a költségeket fedezni ez sem birná, az állam segélyének elnyeréséért lépések tehetők. 

A hatóság továbbá számos egyéneknek szűkebb lakásokba összezsufolását 

megakadályozza és intézkedik az utczák, terek, lakházak, iskolák, növeldék, gyárak, 

börtönök, vágóhidak tisztántartására, úgyszintén állati hullák és azok maradványainak 

eltakaritása iránt, szóval: mindannak eltávolitását, mi a légkört, talajt és vizet tisztátalanná 

teszi (például a kender- vagy lenáztatók) s mindannak létesitését, mi a közegészségügyet 

előmozdithatja, kényszer utján is eszközölheti. 

11. § Lakházak épitésénél a közegészségi feltételek figyelembe veendők. Az épitészeti 

szabályokat, uj épitkezéseket illetőleg, tekintettel a helyi viszonyokra s a közegészségi 

szempontokra, szabályrendelet utján, az egészségügyi bizottmánynak meghallgatásával, a 

törvényhatóság állapitja meg. Ujonépült vagy átalakitott helyiségek lakhatása városokban 

csak kielégitő egészségrendőri szemle után engedhető meg. 

Közegészségileg veszélyessé vált lakhelyeknek azonnali kiüritése hatóságilag 

elrendelhető. Jelen törvény életbelépte előtt fennállott lakhelyek, épületek és ezek 

földfeletti és alatti tartozékai, ha egészségügyi tekintetben kifogás alá esnek, a hatósági 

figyelmeztetés után legfeljebb egy év alatt, az egészségügyi szempontoknak megfelelőleg, 

a tulajdonos által átalakitandók, vagy ha ez czélszerüleg eszközölhető nem lenne, 

használatuk eltiltandó és ha az egészségre még akkor is káros befolyással lennének, 

kisajátitás utján végkép eltávolitandók. 

12. § A megelőzött §-ban emlitett esetben kisajátitás közegészségügyi tekintetből az egész 

ország területén alkalmazható. A kisajátitási eljárásra az 1872:VIII. tc. 19., 20., 21. és 22. 

§-ai alkalmazandók. Ily kisajátitásoknál harmadfokulag a belügyminister határoz, az 

ipartelepek kisajátitását elrendelő határozatok elleni felfolyamodásokat pedig 
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harmadfokulag a földmivelés-, ipar és kereskedelmi minister a belügyminister 

meghallgatásával dönti el […]”231 

A személyi higiéné szempontjából fontosak az V. fejezet egészségneveléshez kapcsolódó 

paragrafusai. „41.§. b) […] a rögtöni balesetek által sujtottak megmentése és segélyezése 

iránt a lakosság népszerű oktatás által kellőleg felvilágosíttassék. 42.§. […] mindezek és 

általában az egészségügy szempontjából főfigyelmet érdemlő szabályok a népiskolában 

tanítandók. Arra, hogy az ily oktatás megadatott-e, az egészségi ügyekben elsőfoku hatóság 

felügyelni tartozik.”232 

V. 2. 2. 3. A közegészségügyi törvény erősségei és hiányosságai 
Az 1876. évi közegészségügyi törvény 22 oldalban, 2 részben, 19 fejezetben és 176 

paragrafusban részletesen szabályozta a közegészségügy területeit. Mindenre kiterjedt, 

tudományos igénnyel összegyűjtött pontjai európai szinten is kiemelkedtek (angol és francia 

fordításai is megjelentek).  

Lényegében kerettörvény volt, mely az intézkedések szükségességét írta elő, s a 

végrehajtásukért felelős szerveket határozta meg, nem az intézkedések tartalmát. Ezáltal 

lehetőséget biztosított arra, hogy a közegészségügyi határozatokat a tudomány fejlődésének 

és a helyi adottságoknak megfelelően változtathassák. 

A közegészségügy-egészségügy gyakorlati elvein (gyógyítás, ellátás, felügyelet, képzés stb.) 

túl fontos szerepet kapott a törvény pontjaiban a megelőzés, elsősorban a járványos és 

fertőző betegségek kialakulását gátló feladatkörökben: csatornázás, ivóvízellátás, húsvágás 

ellenőrzése, temetőügy, szeméttelepek, hulladékszállítás, stb. 

A prevenció elve magában hordozta a közegészségügy fellendülését. Megvalósítását 

kiterjesztették iskolákra, munkahelyekre, börtönökre, nevelőintézetekre, azaz olyan 

intézményekre, ahol az emberi közösségeket veszélyeztető helyzetek alakulhatnak ki.  

A megelőzésben a törvény nagy jelentőséget tulajdonított a felvilágosító és népszerűsítő 

tevékenységeknek, melyek előrevetítették a tudatos higiénés szemlélet kialakulását s annak 

rendszeres gyakorlatát a társadalom csoportjaiban (lásd a 40., 41. és a 42. paragrafusok).  

Ugyanakkor hiányosságaként róható fel, hogy csak a közegészségügyi közigazgatást 

rendezte, nem szüntette meg az egészségügy irányításának széttagoltságát, nem valósította 

meg az egészségügy felügyeletének és irányításának egységét egy központi 

                                                 
231 1876. évi XIV. tc. In: NETJOGTÁR http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5727 2-3. Letöltés: 
2009. június 21. 
232 1876. évi XIV. tc. In: NETJOGTÁR http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5727 2-3. Letöltés: 
2009. június 21. 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5727
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5727
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szakminisztérium keretében, a belügyminisztériumban csak egy úgynevezett központi 

egészségügyi osztály foglalkozott az ország közegészségügyével. 

Az egészségügyi közigazgatás központi vezetése lett csak állami, a tényleges feladatellátás 

a községek és törvényhatóságok hatáskörébe került (ahány törvényhatóság volt az 

országban, annyiféle egészségügyi igazgatás, végrehajtási forma volt jellemző). 

Miután a törvény nem vette figyelembe a községek terheit és nem biztosította az orvosok 

megélhetését, a körorvosi intézmény bevezetésétől a községek idegenkedtek.233 

Az egészségügyi hatósági teendőket a közigazgatási szervekre bízta, melyeknek a csak 

véleményezési (intézkedési nincs) joggal bíró tisztiorvos, tisztifőorvos volt a szakközege. A 

szabálysértések rendőri bíráskodás hatáskörébe sorolása, a közegészségügy fontosságának 

fel nem ismerése a kihágások enyhe megítélését eredményezte.234 

Minden hiányossága ellenére az 1876. XIV. törvénycikk modern javaslatai meghaladták 

a kort, melyben született. A hazai társadalmi, gazdasági és kulturális viszonyok, a nép 

szegénysége és alacsony értelmi színvonala rendelkezéseinek végrehajtását jelentősen 

nehezítették. A legalapvetőbb egészségügyi intézkedések a törvényhatóságok, sőt egyes 

községek vagyoni helyzetén, pozitív hozzáállásán múltak.235  

A törvény több változtatást is megért. Az 1887. évi XXII. törvénycikk a közegészségügy 

rendezéséről szóló 1876. évi XIV. törvénycikk XIII. fejezetét (Védhimlőoltás), az 1908. évi 

XXXVIII. törvénycikk a közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV. törvénycikk II. 

rész I. fejezetét (Közegészségi szolgálat a községeknél) módosította. A későbbiekben pedig 

a fentebbi elveket tükröző újabb törvények, rendeletek születtek.  

 

V. 3. A személyi és környezeti higiénét szabályozó rendeletek 1876-1920 

között 
Az egészségügyre vonatkozó törvényeket és rendeleteket a hazai egészségügyi, 

közegészségügyi szakemberek több vaskos kötetbe gyűjtötték össze.  

Chyzer Kornél: Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteménye I-III. 

kötet 1854-1905; Kampis János: Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek 

gyűjteménye IV. kötet 1905-1912; Atzél Elemér: Az egészségügyre vonatkozó törvények és 

rendeletek gyűjteménye V. kötet 1913-1926; Babarczi Schwarzer Ottó: Közegészségügy I.; 

                                                 
233 Bezerédyné – Hencz – Zalányi 1967: 38-39. 
234 Hahn 1960: 53. 
235 Szegedy-Maszák 1900: 14. 
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Reisz Mór: 1876-ik évi XIV. tc. A közegészségügy rendezéséről és a reá vonatkozó 

törvények, miniszteri és bírósági rendeletek, határozatok és döntvények. 

Az elképesztő mennyiségű, egészségügyi rendelkezést tartalmazó kötetekben a személyi és 

környezeti higiénére vonatkozó jogszabályok vizsgálatára szorítkoztam. 

 

1. táblázat: A személyi és környezeti higiénét szabályozó rendeletek (1876-1920) 
rendelkezések 

témakörei 

bábák, 

szülésznők 

különféle 

szerek 

használatának 

betiltása 

házak, 

lakások 

tisztántartása 

köztisztasági 

kérdések 

megfelelő 

ivóvíz, kutak 

karbantartása 

iskola-

egészségügy 

egyéb 

adott 

témakörhöz 

kapcsolódó 

rendeletek 

száma 

3 5 5 6 8 13 10 

összesen 50 törvény és rendelkezés 

Forrás: Saját munka 

 

Az említett kötetekben, 1876 és 1920 között, 50 olyan rendelkezést találtam (3. sz. 

melléklet), melyek a személyi- és környezeti higiéné kérdéseivel foglalkoznak. Ezek 

tematikailag hét nagyobb csoportra oszthatók, ahogy az 1. táblázat mutatja. 

1. A bábákra, szülésznőkre vonatkozó utasítások (1891/8237.; 1898/11928.; 

1902/95000.) között kiemelt szerepet kaptak a szülés körülményei, mint a szülő-, illetve 

gyermekágyi szoba tisztasága, a használt eszközök és a szülést levezető bába kezének 

fertőtlenítése, majd a szülést követően a szülő nő megfürdetése, tiszta ruhába öltöztetése 

és tiszta ágyba fektetése. 

2. Egy-egy rendelet (1877/15561.; 1898/3720.; 1900/135702.; 1901/53738.; 1901/60809.) 

a különféle ártalmas szerek (például Puritas hajfestő, Spitzer-féle kenőcs, Rósa-féle 

életbalzsam, Gehrig testvérek „Eletromotorisches Zahnhalsband”-ja) betiltását írta elő. 

3. Továbbá gondot fordítottak a házak, lakások tisztántartására, egészségi viszonyainak 

javítására irányuló szabályozásokra (1879/XL.; 1891/34983., 1891/3649.; 

1906/63107.; 1907/47000.), mint például a falusi lakások tisztántartása, pincelakások 

használatának betiltása. 

4. A köztisztasági kérdések körében foglalkoztak (1889/6281.; 1893/60832.; 

1905/107975.; 1906/16980.; 1911/151705.; 1911/64610.) a köztisztaság fenntartásának 

kérdéseivel (utcák, utak, terek, kirándulóhelyek, középületek vizsgálata, tisztántartása; 

árkok, folyók, csatornák felügyelete; szennyvizek fertőtlenítése; árnyékszékek, szemét- 
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és trágyagödrök gondozása; ivóvizet szolgáltató források, kutak tisztántartása, 

megóvása…) a vízvezetéki és csatornázási problémák megoldásával, a vásárterek 

tisztántartásával.  

5. A megfelelő ivóvíz biztosítására vonatkozó szabály (artézi kutak fúrása; közkutak fedő 

szerkezettel való ellátása; kutak, források, vízvezetékek karbantartása; egészséges ivóvíz 

biztosítása) a köztisztasági szabályozásokon túl külön rendelkezésekben is megjelent 

(1885/45689.; 1888/1405.; 1888/2073.; 1892/58943.; 1895/102042.; 1902/102929.; 

1903/38088.; 1911/14156.). 

6. A legnagyobb hangsúlyt az iskolaegészségügyi kérdések kapták (1879/3844.; 

1882/1704.; 1887/44250.; 1888/14 277.; 1890/35762.; 1892/23982.; 1897/ 72370.; 

1899/1467.; 1900/4649.; 1901/32055.; 1904/110320.; 1904/110325.; 1906/14. 532.). 

Összefoglalták az iskolákra vonatkozó legfontosabb közegészségi és tisztasági 

szabályokat (lásd például iskolai levegő, környezet tisztántartása, különös tekintettel az 

árnyékszékekre), foglalkoztak a népiskolai épületekkel, az iskolai ivóvízzel, továbbá 

jelentős figyelmet fordítottak a tanulók tudatos higiénés nevelésére (lásd egészségtan 

tanítása). 

7. Egyéb további rendeletekben (1899/3255.; 1903/183446.; 1911/21730.) foglalkoztak 

például a tőzegszóró árnyékszékek berendezésével, a fürdőszobák házosztályadó alóli 

mentességével, a kórházakba felvett betegek fürdetésével, fertőtlenítésével. 

A határozatok dominánsan az iskola-egészségügyre, különös tekintettel az egészségtan 

oktatására és a köztisztaságra helyezték a hangsúlyt.  

A közegészségügyi, köztisztasági kérdések fontossága, ezeknek népszerű oktatása tehát, 

elméletben megfogalmazódott.  

 

V. 4. Köztisztaság a gyakorlatban a 18. századtól 1920-ig 
Az 1700-as évek második felétől a magyar városok költségvetésében már találhatunk 

köztisztasági költségeket, ugyanakkor a köztisztasági viszonyokat, akárcsak Európa-szerte, 

disszonancia jellemezte. A rendelkezések érvényre juttatását felülről támogatták, ahol 

azonban nem volt elég anyagi forrás, a köztisztasági kérdéseket elhanyagolták. 

A GNRS-ben (1770) már szerepeltek köztisztasági rendelkezések. „A rendeletek felölelik a 

városok tisztogatásának minden fajtáját, a seprést, a locsolást, téli időkben a jég feltörését, a 

járdák homokkal való behintését, sőt kiterjednek arra is, hogy a trágyát és szemetet szállító 
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szekereknek reggel nyolc óra előtt a várost el kell hagyni. Szigorú büntetéssel sújtják azokat, 

akik szemetet az „utczára hánynak”, vagy ott hagynak.”236  

Mátyus István ugyanakkor a 18. század végén Ó és Új Diaetetica (1787) című munkájában 

Marosvásárhely és Torda közegészségi viszonyairól lesújtó képet festett. Írása még mindig 

az eső által elmosott, az erkélyről, ablakokból egyenesen az utcára öntött szemét- és 

ürülékhalmok létezését tanúsította. A helyzet más városokban is hasonló volt. A 19. század 

elején vedrekben, árnyékszékhordókban, ürszékekben fogták fel az ürülékanyagot, amit 

aztán nyílt csatornákba, folyókba, vagy félreeső helyeken ürítettek ki, tartalmukat az eső 

mosta el. 237 

A 18-19. század tudományos-technikai forradalma nyomán uralkodóvá vált az a felfogás, 

hogy az „utca piszka a járványok melegágya.” Ennek nyomán egyre nagyobb figyelmet 

fordítottak a köztisztasági helyzet javítására, megindult a városok csatornázása, az utcák 

seprése, öntözése,238 de a kisebb-nagyobb előrelépéseken túl évtizedekre konzerválódtak a 

rossz higiéniás feltételek. 239 A változási folyamatok leginkább a legjobban dokumentált és 

legfrekventáltabb főváros kapcsán követhetők nyomon. A Szépítési Bizottság (1808) 

programjában a városrendészeti és építészeti feladatok mellett köztisztasági kérdések is 

szerepeltek. Az 1830. június 21-i városi tanácsi határozat és egy falragaszban az utókorra 

maradt „Felhívás” rendelkezett a szemétlerakásról. Pest város hét helyére240 kocsikon 

lehetett elszállítani a szemetet, amit addig szemétgödrökben vagy „fa hambárokban” kellett 

tárolni. 1854-ben Pesten 12 községi polgárt jelöltek ki, hogy a „város tisztaságára, 

szépítésére és a szükséges javításokra” felügyeljenek. 

1856-ban a Cs. és Kir. Helytartósági Osztály Pest, Buda és Óbuda számára kiadta az 

„Utczatisztasági rendtartást”. „Megtiltja az állatok utcán való leölését és elrendeli a 

favágások és építkezések után maradt hulladék összetakarítását. Kitér a hóeltakarításra, 

jégtelenítésre, a házak előtti járda és gyalogutak tisztántartására és megtiltja a szemétnek, 

hulladéknak utcára való kiöntését vagy lerakását. Közhírré teszi a házi szemétnek 

szeméthordók által minden pénteken vagy szombaton történő elszállítását.”241 

Az utcák tisztaságának felügyeletére Budán is alakult bizottság.  

                                                 
236 Dortsák – Kutas – Szénich 1987: 27. 
237 Deáky 2009: 77. 
238 Dortsák – Kutas – Szénich 1987: 14.  
239 Deáky 2009: 77. 
240 Mai Boráros tér; Remekházy ház a Bajcsy-Zsilinszky úton; a Linea árkon belüli vesztőhely a Baross tér 
környékén; Tavasz mező Utcza és Marhavásár tér – mai Mátyás tér – Tavaszmező utca, Köztársaság tér; 
„Ferentz Városában található „Egyház Fundusa”, mai Kinizsi utca; „Gróf Fesztetics Szántó Földje” mai 
Mátyás utca környéke. In: Dortsák – Kutas – Szénich 1987: 31. 
241 Dortsák – Kutas – Szénich 1987: 40. 
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1864-től fontos szerep jutott a rendbiztosnak az építkezések körül és az utcai rend 

fenntartásában. Szintén ebben az évben a budai tanács szerződést kötött egy Mihalovics nevű 

vállalkozóval. Az utcatisztítás és a halott-fuvarozás először jelent meg szerződésben. 1868-

ban a tanács 20.000Ft-ot szavazott meg utcai vizeldék létesítésére. Kinevezték az első 

köztisztasági felügyelőt.  

1867-ben felállították a pestvárosi köztisztaságügyi bizottmányt.  

Az 1867. 39.491. sz. alatt megalkotott „Hatósági szabályok” Pest köztisztaságát szabályozta 

(például házi szemét kétnaponta elszállítása, trágyák lerakása, a házak előtti járdák, 

gyalogutak háztulajdonosok általi tisztítása). 1869-ben 87.000 forintot szavaztak meg 

köztisztasági költségekre. 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: BFL, IV. 1327/a: Pest város Városkapitányi Hivatalának iratai, Nyomtatványok 
1858-1873 
 
1870-ben Budán öntözőkocsikat vetettek be, a budai tanács engedélyezte az emésztőgödrök 

légmentes kiszivattyúzását. Budán, amit aztán 1875-től Pest is átvett, minden bevallott 

házbérforint után 2 úgynevezett házbérkrajcárt szedtek be, melyből 1 krajcár a 

szemétkihordás fedezésére szolgált. Rendelkeztek a szeméthordó kocsik zárt, kettős fedéllel 

való ellátásáról.242 

1871-ben a Közmunkatanács pályázatának eredményeként megszületett Budapest 

Általános Szabályozási Terve, melyben az utak, utcák, nyilvános terek elhelyezése, 

fekrajzi szabályozása, a világítások, fásítás és parkírozás mellett szerepelt a vízvezetés és 

csatornázás is.243 

Vízellátás tekintetében Buda és Pest jelentősen különbözött.  

                                                 
242 Dortsák – Kutas – Szénich 1987: 40-57. 
243 Siklóssy 1931: 117.  

Hirdetmény 
Folyó évi augusztus hó 19-kén 18,442/5. szám alatt kelt tanácsi határozat folytán felhivatnak mindazok, kik 
a házi szemét kihordását, nem a szemét kihordási bérlő, hanem saját kocsijukon és lovaik által 
szándékoznak eszközöltetni: miszerént e részbeni szándékaikat, – hogy a hatóságnak erről tudomása 
lehessen – még e hó folytán a főkapitányságnál jelentsék be, egyuttal figyelmeztetnek az illetők, hogy a házi 
szemetet saját alkalmatosságaikkal minden másodnap kihordassák, annyival inkább, – mivel ellenkező 
esetben a köztisztasági szabályok értelmében annyiszor amennyiszer 1-50 forintig terjedő birsággal fognak 
megbüntettetni; kötelesek végre az illető fuvar-tulajdonosok a szeméthordásra alkalmas szerkezetű 
szekereiket ellenőrködési szempontból neveikkel ellátni. 
Pest, 1868. Szeptember 11-én. 

Polgár Károly, 
h. főkapitány 
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Buda középkori, Vár-beli vízvezetékét az 1700-as években felújították. Ezt használták még 

a 19. században is, majd 1850 és 1855 között építettek újabbakat. A Vár aljában létrehozott 

kezdetleges vízmű a Dunából szivattyúzta a vizet, amit megszűrve juttatott tovább.244 

Pest 1868-ig vízvezeték híján kutakból és árusított Duna-vízből fedezte a vízszükségletét.245 

A „dunavizes” kocsin hordóban, szamárháton puttonyokban szállította a Duna-vizet, 

„kiáltására fürgén ugrottak a mezítlábas kisasszonyok, hogy biztosítsák a háznak ezt az 

anyagot, amelynek nélkülözhetőségét már csak nyakas borisszák hirdették.”246 Az 1866. évi 

kolerajárvány hatására 1868-ban Pesten is megépült az első ideiglenes vízmű Lindley 

Vilmos angol szakértő tervei nyomán az akkori Hajós téren a mai Országház területén. 247 

A 19. század első két harmada számos újítást hozott a köztisztaság kérdésében. A rendeleti 

szabályozások mellett (lásd a gyakori köztisztasági rendeleteket), felmerült a seprőgépek 

alkalmazásának és utcai vizeldék felállításának gondolata, sor került az első köztisztasági 

felügyelő kinevezésére (1868), a szeméthordó kocsikat pedig kettős, zárt fedéllel látták el. 

A század eleji állapotokhoz képest – amikor az utcákat még rabokkal takaríttatták és a 

hulladékot kocsijaikon vállalkozók szállították el – a változás és fellendülés látványos és 

folyamatos volt. 

Buda és Pest egyesülésével az 1873-74-es években az 1867. 39491. számú köztisztasági és 

közegészségügyi szabványt Budapest teljes területére kiterjesztették, ügyvitelét 

szabályozták. A köztisztasági feladatokat a kerületi elöljáróságok mérnöki hivatalai 

irányították. A házbérkrajcárokat egész Budapesten bevezették (értéke 2-ről 3 krajcárra 

emelkedett). 

1877 júliusában intézkedtek egy utcatisztító gép beszerzéséről. 1879-ben kiadták Budapest 

Főváros Köztisztasági Szabályzatát, amely már összegezte az összes tisztaságra vonatkozó 

intézkedést. 

1884-ben Wein János vízvezeték-igazgató benyújtotta egy végleges vízmű tervét. Az ennek 

alapján Káposztásmegyer és Dunakeszi határában fel is épült vízmű 1893-ban kezdte meg 

működését.248 

Az általános csatornázás Lechner Lajos mérnök tervei szerint zajlott.249 A munka 1889-ben 

kezdődött, s gyorsan haladt. 1894 végéig elkészült a csatornázási szivattyútelep gép- és 
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kazánházával, iszapfogójával, csónakházával, a Dunába torkolló nyomócsövével és szabad 

kiömlőjével. Az építés első szakasza 1896-ban, a teljes mű 1906-ban készült el.250 Egy 

1936-os adat szerint Budapest összes csatornáinak hossza 801.890 méter.251 

 

2. táblázat: A csatornahálózat hossza Európa városaiban 1936-ban 

Város neve Lakosok száma Csatornahálózat 

hossza km 

Egy lakosra eső 

csatornahossz (m) 

London 5.600.000 4.640 0.83 

Berlin 4.251.400 5.069 1.18 

Bécs 1.970.000 999 0.53 

Róma 1.111.189 630 0.58 

Hamburg 1.128.300 807 0.71 

Milanó 1.001.000 600 0.75 

Köln 740.500 680 0.92 

München 736.000 469 0.64 

Bruxelles 205.844 128 0.61 

Zürich 250.000 371 1.32 

Koppenhága 735.000 434 0.59 

Amsterdam 750.000 680 0.91 

Madrid 810.000 455 0.55 

Budapest 1.060.000 802 0.75 

   Forrás: Zaitz 1935: 67. 

 

A táblázatból (4. táblázat) látható, hogy a főváros csatornahálózatának hossza, ha nem is 

érte el Zürich, Berlin, Köln, Amszterdam csatornahálózatának méreteit, impozánsnak 

mondható.252 

Felmerült a város határán belüli szemétlerakó telepek felszámolásának gondolata, a szemét 

városon kívüli összegyűjtése is. Az 1892. évi 650. közgyűlési határozat elfogadta ifj. Cséry 

Lajos szemét-elfuvarozási ajánlatát (mázsánként 1.90 korona). Ezután elkezdődött a Cséry-

féle szeméttelep s az úgynevezett „szemétvasút” kiépítése. „Cséry a saját kocsijain 

szállította a szemetet a régi lóversenydűlőn található átrakodó helyre, ahol a szemetet 
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nyílásokon át a földalatti alagútba hányják, ahonnan iparvasút személyvonat 10-12 perc 

gyorsasággal a szomszédos Szent Lőrincen gyártelepre viszi – itt újra földalatti folyosókba 

hányják, ahonnan kiskocsikon vég nélküli lánc segítségével a szemétfeljárón kerül a gyár 

legfelsőbb emeletére. A szerződést 10 évre kötötték.” 1906-ban a főváros szemétfuvarozása 

újra tanácsi hatáskörbe került. Megszületett az 1377. sz. közgyűlési határozat a Cséry-féle 

szemétfeldolgozó és szemétfuvarozási gyár megváltásáról. Cséryék telepe és a vasút is 

állami kézbe, 1911-re a főváros kezelésébe került. 

Az 1907. évi 1408. számú közgyűlési határozat a Köztisztasági Bizottmány 

újjászervezésével foglalkozott. Az egy főnököt és 2 tisztviselőt foglalkoztató Köztisztasági 

Hivatal eleinte a köztisztasági főnök lakásában székelt (IV. ker. Molnár u. 12. sz.). 1901-től 

már négy tisztviselővel működött, az utcatisztogatást 50 altiszt ellenőrzésével 700 munkás 

végezte.  

A létszám folyamatos gyarapodásával a központ székhelye is változott. 1905-ben a központi 

városházába, 1911-ben a VIII. kerületi Kun utcába költözött. 1912-ben létszámát már 11 

tisztviselő, 60 altiszt, 160 előmunkás, 31 járdatisztító, 87 locsoló, 16 aszfaltmosó és 22 

gépvezető alkotta, mely később további 7 tisztviselővel és 120 munkással szaporodott. 

4.242.078 m²-nyi közterületről 12.540 m³-t szemetet takarítottak be (ebből 14.882.022 kg 

házi szemét, 1.495.624 kg piaci – vásárcsarnoki szemét), továbbá 55 vagonnyi pöcegödör-

ürüléket, 46 vagonnyi csatornaiszapot szállítottak el. A makadám utakon 561 lovaskocsi 

gyűjtötte be és fuvarozta el az összegyűlt sártömeget, a locsolást 12 locsolókocsival 

végezték.  

A 20. század elején a Hivatal járműparkjának gépesítése fellendült, a szemétgyűjtés 

rendszeressé vált.  

Az 1890-től 1914-ig tartó szakaszban a főváros köztisztasága mind szervezés, mind 

felszereltség tekintetében egyenrangúvá vált Európa vezető nagyvárosaival. Ez a 

fellendülés a világháborút követően visszaesett. Bár 1922-ben 12 újabb locsolókocsinak 

szánt gépkocsit vásároltak és 1924-ben is 5 db locsolókocsivá alakított packard 

tehergépkocsit állítottak munkába, az 1920-as évek elején az utcák tisztogatása még mindig 

éjjel seprőgépekkel, nappal úgynevezett ambuláns módszerrel történt, szinte kizárólag kézi 

erővel.  

Nyaranta az aszfaltburkolatú utakat 2-3-szor különleges mosószerrel és mosógépekkel 

mosták fel. Az utakat lófogatú és géperejű kocsikkal öntözték, a portalanításhoz egy 

különleges, szagtalan ásványolajat alkalmaztak, melyet hidegen terítettek az utakra, néhány 

óra alatt beszívódva a közlekedést nem gátolta. 
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Télen a hóeltakarítás rendkívüli munkások beállítását igényelte, ami naponta esetenként 3-

4000 embert is kitett. A hómunkások a hóekék által félretolt hómennyiséget rakásokba 

rakták és a gyűjtőcsatornákba, vagy a Dunába eresztették. 

Az utcaseprő munkások az összegyűjtött szemetet a rakodó állomások betontartályaiba 

öntötték, ahonnan szemeteskocsik vitték a szemétlerakó telepre, illetve az átrakodó 

vasútállomásra. 

A vasút végállomásáig szállított hulladékot három emeletes, elektromos üzemű portáldaru 

segítségével, vagy egy alagút tetején keresztül a vasúti kocsikba öntötték. 

A szemetet a pestszentlőrinci végállomáson ürítették ki, ahol rakásokba rakták (20-22 

méteresek), átválogatták, 1 évig elfektették, majd komposzt-trágyaként használták. 

A Köztisztasági Hivatal által tisztított terület nagysága ekkorra már 5.230.900 m² volt, a 

munkát a fuvarteleppel együtt 2.596 ember végezte.  

A pengőre való áttéréssel, az infláció csökkenésével a város köztisztasága jelentős 

mértékben javult s a fejlesztés tovább folytatódott. Sorra jelentek meg a seprő-locsológépek, 

gépkocsikra szerelt hóekék, pormentes szemétgyűjtő gépkocsik és tartályszállító vontatók. 

A két világháború közötti időszak a gépesítés megindulását hozta el.253 

A köztisztasági helyzet változása a főváros tisztifőorvosi jelentéseiben is nyomon 

követhető. Budapest Főváros Levéltára megőrizte az 1876 és 1905 közötti időszak havi 

jelentéseit.254 A beszámolók havi bontásban, kerületenként mutatják be az aktuális 

köztisztasági körülményeket, ismertetik az utcák tisztaságát, a vízvezetéki víz minőségét, 

felvilágosítást adnak a lakások, árnyékszékek, csatornák, kutak, kávéházak, üzletek, piacok, 

iskolák közegészségügyi állapotáról, nem megfelelő körülményeik miatt betiltásukról. Az 

1876., 1885., 1895. és 1905. évi jelentések vizsgálata során a felvázolt változások 

eredményei és hiányosságai is jól kirajzolódnak.  

A vizsgált időszakokban – elsősorban az 1876. és 1885. években – a köztisztasági helyzet 

nagy általánosságban kielégítő, évszakonként és kerületenként ugyanakkor ingadozik. A 

közegészségügyben bekövetkező technikai változások – mint az 1893-ban működését 

megkezdő káposztásmegyeri vízmű, illetve az 1889-ben megindult általános csatornázás – 

1895-től a jelentésekben is érzékelhetők. 

Hullámzó értékeket elsősorban az időjárási viszonyok (esőzések, havazás, szárazság), illetve 

a megfelelő közegészségügyi berendezések (csatornázás, vízvezeték) hiánya eredményezett. 

Általában – nem véletlenül – az I., VIII., IX., X. kerületek, továbbá a belváros kerületeinek 
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külső részei kapcsán érkezett több panasz, például 1876 januárban, az I. kerületben, a 

hótömegek eltakarítása, februárban a VI. külső kerületben a sár és a piszok, a VIII. 

kerületben a nagy havazás, márciusban és áprilisban, több kerületben a por kapcsán. 

Állandó problémaként jelentkezett az általános csatornázás (megfelelő mennyiségű zárt 

utcai és házi csatornák) hiánya, a meglévő házi csatornák szakszerűtlen bekötése (az utcai 

csatornák sok esetben magasabban fekszenek, mint a beléjük nyíló házi csatornák, így az 

ürülék nem tud elfolyni), továbbá a szakszerűség hiányából adódó időjárási viszonyok 

okozta károk (lásd a II. kerületi márciusi jelentésben a csapadékos idővel összefüggő 

problémákat, vagy egy májusi, VI. külső kerületi beszámolóban a meleg idővel járó 

zavarokat). (II.) „A csatornákban, melyeknek 3 hó óta, mióta a Duna vize magasabban áll, 

lefolyásuk nincs, az ürülék folytonosan pang, erjed és szivárog be szakadatlanúl a talajba és 

vegyűlnek gázai a kőrléggel. A pinczék telvék rothadt vízzel, a lakószobák falai mind jobban 

átnedvesednek. Ezek ellenében egyetértőleg a ker. előljárósággal ker. orvos megtett minden 

lehetőt; az utasításokkal ellátott lakosságnak pénzt adtak, drága áron szállítanak számukra 

jó ivóvizet nagy mérvben száríttatják és igazíttatják a lakásokat, fertőtlenítik a magán házak 

árnyékszékeit és a mennyire lehet az utczák csatornáit[…]”.255 (VI.) „[…] A meleg idény 

közeledtével a pöczegödrök, árnyékszékek s házi meg utczai csatornák, valamint a folyókák 

mibenléte vette nagyobb mérvben igénybe a ker. orvos figyelmét s ez úton már is oly 

állapotokra akadt, melyek a közegészség igényeivel homlokegyenest ellenkeznek.”256 

1885-ben az októberi beszámoló egy megjegyzése ugyanakkor már konkrét eredményről is 

hírt ad: „[…] a III. kerületben a csatorna a Lajos és Mokus utczában elkészíttetett.”257 

Egy februári, a VI. külső kerületre, egy márciusi, az I. kerületre, egy májusi, a VI. külső 

kerületre, egy szeptemberi, az I. kerületre vonatkozó beszámolóban pedig a vízvezetéki 

helyzetkép is körvonalazódik: (VI.)„[…] A vízvezetéki víz e hó folytán meglehetős tiszta és 

iható volt, csakhogy e kerület még vajmi szűken van vízvezetékkel ellátva.”258 (I.)”A 

vízvezetéki víz a szűrőnek beiszapodása és a házi csatornák hiányos befolyása folytán és 

organikus elegyülések folytán ihatatlan volt.” 259(VI.)”E kerületben mindeddig csak 6 utcza 

van csatornázva, a többi részek pöczegödrösek, folyókások. A vízvezeték csupán 3 utczára 

szorítkozik, elegendő iható víz nincs s a kerületi lakosság nagy része a tisztaság iránt 
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érzékkel sem bír. Kivéve néhány utczát […]”260 (I.)”Az új vízvezeték a várba elég 

mennyiségű vizet képes ugyan vezetni, de néha mégis vízhiány van a várban.” 261 

1895-ben a nagymérvű építkezések során felgyülemlett por okozott igazán gondot, a 

köztisztaság és a vízvezetéki víz – egy márciusi csőrepedést leszámítva – kielégítő volt. A 

beszámolóban is tapasztalható, hogy a nagy építkezések, városfejlesztés közepette is 

előtérben van a köztisztaság kérdése, igyekeznek ennek technikai feltételeit megteremteni. 

„[…] ezentúl a szemét zárt kocsikon fog kiszállíttatni a határra, honnan vasuton 

továbbíttattik végrendeltetése helyére. – Szabályzat dolgoztatott továbbá ki arra nézve, hogy 

miként lesznek az egyes kerületekben a köztisztaságra vonatkozó munkálatok – söprések – 

végrehajtatva; – ezek végrehajtására pedig szerveztetett egy munkaképes hivatalnok és 

egyéb személyzetből álló köztisztasági hivatal. 

Kimagasló befolyást fog gyakorolni a székes főváros közegészségügyének javítására már a 

közel jövőben azon körülmény, hogy a káposztás-megyeri vizművek fokozatos fejlesztése 

által elérjük végre azon általános kívánalmat, hogy a székes főváros népessége elegendő 

mennyiségű és jó minőségü ivóvízzel leszen ellátható. – Épités alá vétetett u.i. a lefolyt 

évben a nagy vizmü III. szakasza 60.000 köbméter víz termelésre; – folyamatban van 

továbbá a jobbparti vízmű kibővítése is. – A vízvezetéki hálózat kibővítése szempontjából 

lefektettetett 1895-ben, ugy a jobb, mint a balparton 35.555m vezeték.  

Ugyancsak hathatós befolyást fog gyakorolni jövőben a közegészségi viszonyok javulására 

az előző években megkezdett, s a lefolyt évben folytatott általános csatornázások 

keresztülvitele. Kiépittetett u.i. a nagy köruti csatorna a Szondi-utczáig, továbbá a dunaparti 

főgyüjtő II szakasza a fővámtéről a Petőfi-térig, valamint építtetett 27 utczában és téren 

közcsatorna 7107.80 folyóméterben.”262 

1905-ben a vizsgált épületek és csatornák adatain túl kielégítő köztisztaságra és 

bakterológiai és vegyi szempontból is jó, illetve kifogástalan vízvezetéki vízre utaló adatokat 

találunk.263 

A jelentésekben az iskolák és az óvodák köztisztasági állapotáról is rendszeresen 

tájékoztatnak. Problémaként megfogalmazódik a lakosság közömbös, nemtörődöm 

hozzáállása is:„[…] a kerületi lakosság nagy része a tisztaság iránt érzékkel sem bír.”264 A 
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megoldást a felvilágosításban, népszerű oktatásban látták, a korszak nagy közegészségügyi 

szakemberei, óriási jelentőséget tulajdonítottak az efféle propagandának. 

 

V. 5. Egészségnevelés 

V.  5. 1. Iskolaegészségügy, egészségnevelés tanintézetekben 
Az iskolaegészségügy gyökerei évszázadokra nyúlnak vissza. Az egészségnevelés és az 

iskola kapcsolatáról lásd például Commenius, Richard Mulcaster, John Locke, később 

Johann Peter Frank, Karl Ignaz Lorinser és James Ware munkásságát.  

A 19. század második felében már hivatalos fórumok foglalkoztak az iskolák egészségügyi 

helyzetével. Hermann Cohn, 10.060 tanuló szemvizsgálatát követően, 1866-ban, az 

iskolaépületek hiányosságait előtérbe állítva, világszerte hatalmas mozgalmat indított el.265 

Rudolf Virchow a tankötelezettség fontossága mellett az iskolaegészségügy kiépítését 

hangsúlyozta.266 A gyermekbetegségek (például rövidlátás, hát-, gerincferdülés) magas 

arányát összefüggésbe hozta a kedvezőtlen iskolai körülményekkel. 

Ugyanebben az időben Oroszországban orvosok és pedagógusok (Erismann, Dobroszlavin, 

Leszgaft) az iskolaépület és berendezés higiénéjével, az oktató-nevelő munka 

egészségtanával, s a testneveléssel foglalkoztak.267 

Elsőként Brüsszelben neveztek ki iskolaorvosokat (1874), majd fogorvosokat (1877) és 

szemorvosokat (1878), 1880-ban törzslapokat vezettek be. Az iskolaorvos a tanulók 

vizsgálata mellett havonta egyszer rövid feladathoz kötött, tíz perces előadást tartott minden 

osztálynak.268 

Az iskolaegészségügy hazánkban sem volt ismeretlen. A 18. század végéig a többnyire 

egyházi kezelésben működő iskolákban (székesegyházi, káptalani, kolostori iskolák) folyt 

egészségmegőrző tevékenység. A katolikus iskolákban szerzetes-orvosok gyógyították a 

beteg gyermekeket, a református egyházi iskolákban az orvostanárok már 

iskolaegészségügyi tevékenységet is folytattak. Népszerű volt az egészségügyi regulákat 

tartalmazó salernói didaktikai költemény verseinek tanítása, s mind a katolikus, mind a 

protestáns iskolákban a 17. századtól iskoladrámákat is felhasználtak egészségügyi 

ismeretek átadására. 
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Tessedik Sámuel mezőgazdasági iskolájában az egészségtan – mely ekkoriban a dietetikát, 

a helyes életmód szabályait jelentette – fő tantárgyként szerepelt. 

A Ratio Educationis (1777) kimondta, hogy a tanuló egészségére való felügyelet és a beteg 

tanulóról való gondoskodás az iskola feladata. 

Tótpápay Mihály, a sárospataki református kollégium tanár-orvosa 1794-ben elkészítette 

az első iskolaorvosi jelentést.269 Egyre több orvosi könyv foglalkozott a gyermekek 

egészségvédelmének kérdésköreivel. 1833-ban Bene Ferenc az egészségtan oktatásának 

fontosságát hangsúlyozta. Markusovszky Lajos az egészségmegőrzés és védelem 

kérdésköreit állította a nevelés feladatainak középpontjába.270 

Az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk általános iskolakötelezettség mellett bizonyos 

esetekben előírta a gyermekek orvosi vizsgálatát.271 

Az 1876. évi XIV. törvénycikk külön cikkelyben foglalkozott az iskolák közegészségügyi 

felügyeletével (3. fejezet 27. §) és külön fejezetben írta elő az életmentés és „általában az 

egészségügy szempontjából fő figyelmet érdemlő szabályok” tanítását az iskolában (V. 

fejezet 42. §.),272 ugyanakkor az iskolaegészségügyről és a higiéné oktatásáról nem 

gondoskodott megfelelően.273 A hiány pótlására 1879-ben a VKM a következő rendeleteket 

bocsátotta ki: „a tanulóifjúság egészségvédelmének megóvása és az iskola 

közegészségügyében” és „az iskolában fellépő járványok meggátlása tárgyában”, „az 

iskolások pálinkaivása ellen”. E rendelkezésekből, azonban, sajnos a közegészségügy többi 

területéhez hasonlóan, nem sok intézkedést alkalmaztak a gyakorlatban. 

Az 1882. évi genfi nemzetközi közegészségügyi és demográfiai kongresszus az 

iskolaegészségügy helyzetének javítására buzdította a résztvevőket. A konferencián jelen 

lévő Fodor József, felismerve a kérdés fontosságát, kidolgozta az iskolaorvosi és az 

egészségtan tanári intézményének bevezetésére vonatkozó javaslatát. Koncepciójának 

fontos eleme volt az egészségügyi felvilágosítás, melynek első állomásaként az iskolát 

jelölte meg. Mindenekelőtt a középiskolai egészségtan-oktatást szorgalmazta, abban bízva, 

hogy a tanulók majd az elsajátított tudást munkájuk kapcsán a nemzet hasznára fordítják.274 

Elmélete részben a középiskolai iskolaorvosok és egészségtanárok képzéséről és 

alkalmazásáról szóló 48.281/1885 sz. VKM rendeletben és annak 44.250/1887. sz. 
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végrehajtási utasításában realizálódott. A rendelet írásba foglalta a külön tanfolyamon 

szakképesített orvosok alkalmazására épülő iskolaorvosi intézmény bevezetését. Ennek 

értelmében az iskolaorvosok feladatköre kiterjedt az iskola higiénéjének ellenőrzésére, a 

tanulók egészségi állapotának felügyeletére, az egészségtan oktatására.275  

A népiskolákban az erkölcsi és illemszabályokat a beszéd és értelemgyakorlat keretében 

versben közvetítették. 1884-ben a VKM utasítást adott ki az úgynevezett Széll-féle 

egészségtani útmutató használatára, majd 1885-ben elrendelte az egészségtani ismereteknek 

a beszéd- és értelemgyakorlatok keretében való feldolgozását. 276 

1885-ben az egyetemeken (gyógyszerészeti, bölcsészeti, műegyetemi karon) is 

megkezdődött az egészségtan oktatása. 

A hazai iskolaorvosi intézmény különlegessége az orvos, mint oktató megjelenése volt. 

Az egészségtant, ellentétben az európai gyakorlattal, nem pedagógusok, hanem 

iskolaorvosok tanították.277 Gyenge pontja volt ennek a rendszernek, hogy az iskolaorvos, 

iskolaigazgató engedélyéhez kötött korlátozott működési jogot kapott csak (állami 

iskolákban). A magyar iskolaegészségügyi rendelet ezzel együtt az akkori Európában 

példaértékű volt. Tökéletesítésére több kísérlet is történt, de a törvény hiányosságain 

(népiskolákra való kiterjesztés, az iskolaorvos ellenőrzési jogának felügyeleti joggá 

alakítása) nem sikerült javítani, s a századfordulón megfogyatkozott az ügy erkölcsi és 

anyagi támogatóinak tábora is. 278 Az utasítások, bár a jegyzékbe-vételt előírták, nem 

intézkedtek a vizsgálati eredmények feljegyzési módjáról. Hiányzott az egységes munkát 

kizáró egységes törzslap illetve a központi vezetés és ellenőrzés. Eközben a középiskolák 

fejlődésével a tanulói létszám gyorsan növekedett, ezáltal az alacsony fizetéssel bíró 

iskolaorvosok tennivalói gyarapodtak.279 Az iskolaorvosi intézményt feleslegesnek tartó 

pedagógiai szakemberek véleménye, valamint az iskolaorvosok megoldatlan elhelyezkedési 

és fizetési nehézségei miatt az iskolaegészségügy átmeneti hanyatlása következett be. Nem 

hozott jelentős eredményt az iskolaorvosi intézményt a népiskolákra is kiterjesztő 1906. évi 

14.532. sz. rendelet sem, erőforrások hiányában ugyanis csak korlátozottan hajtották 

végre.280  
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V. 5. 1. 1. Tankönyvek és népszerű egészségtanok 
Az iskolaegészségügy lényeges eleme az egészségnevelés, legfőbb eszköze az egészségtan 

tanítása volt.  

1885 előtt az egészségügyi felvilágosító tevékenység a népiskolai erkölcs- és 

illemtanoktatásra, kalendáriumokra, tanácsadókra, népszerű egészségtanokra korlátozódott. 

Az 48.281/1885 sz. VKM rendelet és annak 44.250/1887. sz. végrehajtási utasítása bevezette 

az iskolaorvosi, egészségtan-tanári intézményt. 

„Az egészségtan tanítás célja, hogy olyan ismereteket sajátítson el a tanuló, melynek 

segítségével az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségét védje.”281 

Fodor József szükségesnek vélte az általában egy-két osztályt elvégző vidéki lakosság 

egészségügyi felvilágosítását, ezáltal a népiskolákban az elemi egészségvédelmi ismeretek 

tanítását is. Ennek témaköreiként a lakás egészségtanát, a test ápolását, a táplálkozás 

egészségtanát, a fertőző betegségek elleni védekezést és az életmentést jelölte meg. 

Lényegesebbnek tartotta ugyanakkor a középiskolai egészségtanoktatást. Úgy vélte, hogy a 

középiskolákban lehet megalapozni az ezekből a tanulókból képződő elit rétegek higiénés 

felfogását, egészségtudomány iránti érzékenységét. 282 

Az egészségtan-oktatás bevezetésének hozadékaként gyarapodtak az egészségtani munkák, 

sorra jelentek meg a népszerű egészségtanok és tankönyvek.  

Kutatómunkám során – a teljesség igénye nélkül, de fontosságuk tudatában – tizenhat 

egészségtani kiadványt vizsgáltam meg az 1879 és 1920 közötti időszakban megjelentek 

közül. (4. sz. melléklet) 

Az iskolaegészségügy térnyerése idején a témában a két legfelkapottabb mű dr. Erismann: 

Népszerű egészségtan-a (1880) és Dr. Schermann Adolf: Test és egészségtan című munkája 

(1879) volt.  

Schermann Adolf 200 oldal terjedelemben legfőképpen a test felépítésével foglalkozott. 

Bemutatta az emberi test összetevőit. Külön foglalkozott a véredényrendszerrel, a légzéssel, 

izomrendszerrel, idegrendszerrel, érzékszervekkel. Ismertette az anyagcsere-működést, a 

táplálkozást, s az e folyamatokhoz kapcsolódó emberi szerveket. Külön fejezetekben 

tárgyalta a tápszerek, mérgezések, életmentés, fül és ápolása, húgyszervek, láz és az 

óvodákban, iskolákban terjedő ragályos betegségek kérdésköreit. Második kiadásában 

figyelembe véve a pedagógusok kívánságait, lerövidítette a bonctant, részletesebben 
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foglalkozott a ragályos betegségekkel, s új fejezetként betoldotta a lakás, a szellőztetés 

egészségtanát.  

Munkáját jól kiegészítette Erismann könyve, mely a közegészségügy alapvető témaköreit 

dolgozta fel. 391 oldalas munkájában bemutatta az élet általános feltételeit (a talaj, az 

éghajlat, a falu és város, a lakóház, a ruházat és a bőr ápolása, a táplálkozás), az egyes 

korosztályok (gyermekkor, iskola, foglalkozás) életfeltételeit, illetve a járványos 

betegségeket. 

Majer István 49 oldalas népszerűsítő kiadványa az Egészségtan és életmentő tanácsok a 

nép számára (1883) néhány alapfogalom ismertetése után a test karbantartásának 

fontosságát hangsúlyozta, és ismertette az egészségmegőrzés módjait. Kitért a levegő, a 

táplálkozás, a szükség (bélürítés), a ruházat, tisztaság, mozgás, munkásság, betegségek, házi 

gyógyszerek problémaköreire. 

1884-ben jelent meg Széll Lajos nyolc kiadást megért Életmentés és egészségtan (későbbi 

kiadás alcíme Elemi és polgári iskolai tankönyv) című műve, használatát az oktatásban a 

VKM 1884-ben utasításban elrendelte (egy része benne volt a Dezső Lajos-féle 

olvasókönyvben). A mű 82, később 86 oldalon dolgozta fel az egészségtan kérdésköreit. Az 

első rész (Egészségtan) a levegő, a lakás, a ruházat, a táplálék, a munka, öt érzékünk, a 

szokás és indulatok témaköreit ismertette. A második rész (Életmentés) a betegségekkel, 

balesetekkel és a különösen járványos időszakokra vonatkozó közegészségügyi 

szabályokkal foglalkozott. 

Alföldi Izidor (Az egészségtan kézikönyve a középtanodák, képezdék és a műveltebb 

közönség számára, 1885) 118 oldalon foglalkozott az egészséges életmód kérdéseivel, az 

ember bonctani leírása, a levegő, a víz, a talaj, a fertőző betegségek, a helyes táplálkozás, a 

lakóház, a ruházat és az iskola témakörökben. 

1886-ban jelent meg Fodor József: Egészségtan a középiskolák felső osztályai számára, 

valamint magánhasználatra című könyve. A 206 oldalas tankönyv a bevezetésben tárgyalta 

az egészségtan feladatát, az egészség és betegség hatását az életre és a nemzetre, továbbá 

ismertetett néhány arányszámot különböző országokból a halálozás és szaporodás kapcsán. 

Külön fejezetekben foglalkozott a helyes táplálkozás, az egészséges lakókörnyezet, az 

egészségtelen munka és munkakörnyezet, a testápolás, a fertőző betegségek és az életmentés 

kérdéseivel.  

Csapody István és Gerlóczy Zsigmond (Egészségtan polgári és felsőbb leányiskolák 

számára, 1889) 115 oldalban ismertették az egészségtan fogalmát, egészség-betegség, 

születés-halál, életkor és a nép egészsége témaköröket. Bemutatták az emberi test 
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működését, részletesen foglalkoztak az egészségre ható tényezőkkel. Tárgyalták a 

betegségeket, a védekezés módjait, a baleseteket, a foglalkozás, mozgás, a pihenés és alvás, 

a szórakozás, a tisztaság, az érzékeink ápolása, a test nevelése és a betegápolás témaköröket. 

1890-ben munkájukat átdolgozták népiskolai használatra is (Egészségtan népiskolák 

számára). Az 52 oldalas kiadványban leegyszerűsítettek egyes fejezeteket, kihagytak 

részeket (kimarad a születés-halál, életkor, a nép egészsége).  

Elemi iskolák számára íródott Balogh Tihamér „Egészségtan. Vezérfonal elemi iskolák 

számára” című 66 oldalas munkája is, mely öt fejezetben foglalkozott a test gondozásával 

(táplálkozás, vérkeringés, légzés, munka, öt érzék), hét fejezetben pedig a ruházat, lakóház 

és lakás, éghajlat, foglalkozás, járványos betegségek, betegápolás, életmentés kategóriákkal. 

Speciálisan falusi népiskolai használatra íródott Vargyas Endre (Egészségtan. Egy tanítóval 

bíró falusi népiskolák számára. 1895) 24 oldalas műve, mely három szakaszban foglalta 

össze az egészségtan főbb témaköreit. Az első szakaszban az egészségről, tisztaságról, 

szemről, fülről, a száj és fogak ápolásáról, a szaglás és tapintás szerveiről, a haj és köröm 

ápolásáról szóló ismereteket tárgyalta. A második szakaszban foglalkozott a tiszta levegővel, 

lélegzéssel, munkával, pihenéssel, alvással, ruházattal, lakással, szellőztetéssel, 

táplálkozással. A harmadik szakasz a balesetek és fertőző betegségek témaköreit taglalja. 

Színesíti a középiskolásokat megcélzó munkák sorát Békésy Géza 1899-ben megjelent 209 

oldalas kötete, az „Egészségtan középiskolák számára és magánhasználatra”. Első része az 

ember életszükségleteivel foglalkozott, érintve a levegő, ruházkodás, lakás, táplálkozás, 

tápszerek, víz, élvezeti szerek, betegek ápolása tematikus csoportokat. A második rész a 

közegészség gondozása, a különböző foglalkozások egészségi ártalmai, a fertőző betegségek 

és a segélynyújtás kérdésköreivel foglalkozott. Az eddigiekhez képest újdonságot a 

közegészség gondozása fejezet jelenti, melyben részletesen foglalkozott a közegészségügy 

fogalmával, a közegészségi szolgálat szervezetével, a község (város) fekvésével, építésével, 

levegőjének tisztaságával, a szemét és ürülékek eltávolításával, műhelyek, ipartelepek, 

gyárak problémáival, az utak, utcák tisztántartásával, a vízellátással, az élelmiszerekkel, a 

közhelyiségekkel, a bölcsőde, kisdedóvó, iskola, gyermekmenhely, árvaház, szegényház, 

aggápoló, kórház és tébolyda intézményeivel, a temető és temetkezés, halottkémlés, állati 

hullák eltávolítása témákkal. 

Siklóssy Gyula Egészségtan című munkáját a felsőbb és polgári leányiskolák számára írta, 

1902-ben jelent meg. 208 oldalban, nyolc részben tárgyalta az egészségtan témaköreit. Az 

első részben az emberi szervezetet mutatta be, fejezetei: testtan, a mozgás szervei, az 

anyagcsere és annak szervei, érzés és gondolkodás, érzékszervek. A második rész egészség 
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címmel a gyermek és felnőtt betegségekkel, a halállal és a betegségek elhárításával 

foglalkozott. A harmadik rész a táplálkozás, a konyha, a fogak egészségtana, a vérkeringés 

egészségtana, a lélegzés egészségtana, a bőr egészségtana, a munka egészségtana, az alvás, 

a látás egészségtana témaköröket boncolta. A negyedik rész a lakás, az ötödik rész a ruházat, 

a hatodik rész a fertőző betegségek, a hetedik rész a betegápolás, a nyolcadik rész pedig az 

elsősegély kérdésköreit tárgyalta. 

A tanítókat és a tanítójelölteket célozta meg Erdődi János Test- és egészségtan (1905) című 

112 oldalas kötete. Első része (Testtan) az emberi szervezettel foglalkozott, második része 

(Egészségtan) kilenc fejezetben dolgozta fel a lakás, a ruházat, a táplálkozás, a testápolás, a 

felügyelet, a fertőző betegségek, a gyermekbetegségek, a járvány idején szükséges 

intézkedések és az elsősegély témaköreit. 

A népszerű egészségtanok sorát gyarapította Barabás József Népszerű egészségtana (1906) 

A 114 oldalas munka a talaj, a lakás, a világítás és fűtés, a levegő, a ruházat, a táplálkozás, a 

víz, a munka, a gyermek és iskola, a fertőző betegségek és az elsősegély fejezetekben 

dolgozta fel az egészségtan legfontosabb kérdéseit.  

Chyzer Béla szintén 1906-ban megjelent munkája (Egészségtan. Ipariskolák és iparosok 

részére) az ipariskolák és iparosok számára íródott. 155 oldal. Az „Elsősegélynyújtás” című 

rész két fejezetben foglalkozott az emberi szervezet bemutatásával és az 

elsősegélynyújtással. Az „Általános egészségtan” című második részben a levegő, a lakás, a 

táplálkozás, a ruházat és a fertőző betegségek témaköreit részletezte. Az utolsó rész az ipari 

egészségtannal foglalkozott.  

Végül Fodor József 1886-os munkájának 1920-ban megjelent változata (Fodor József 

egészségtana a középiskolák felső osztályai számára valamint magánhasználatra) zárja a 

sort, mely 206 helyett már 215 oldalban, ugyanazzal a felépítéssel tárgyalta az egészségtan 

főbb kérdésköreit. 

A vizsgált egészségtani munkák célcsoportjai: általános jellegű, középiskolák, polgári és 

felsőbb leányiskolák, ipari iskolák, elemi iskolák, népiskolák,283 illetve tanítójelöltek és 

tanítók voltak, de célcsoporti körtől függetlenül hasonló jelleggel épültek fel. Többnyire az 

emberi szervezet működése volt a kiindulópontjuk, majd foglalkoztak a táplálkozás, étkezési 

                                                 
283 1905 és 1925 között kiadott második osztályos népiskolai tankönyvek egészség- és tisztaságképének 
vizsgálatával Lipták Orsolya foglalkozott korábban. Az általa vizsgált tankönyvek komplex 
egészségfogalmának lényeges összetevői: a mértékletesség, a tisztaság (többek között hideg vízben mosdás), 
a táplálkozás, a munka, a korán kelés, a boldogság, a vidámság, jó levegő és a tiszta lakás. Összevetve az 
általam elemzett (2 munkát leszámítva, nem népiskolásoknak szánt) példányokkal, hasonló tematikával 
találkozunk. In: Lipták 2001: 224-225. 
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higiéné, betegségek, fertőző betegségek, életmentés, munka-, iskola-, iparegészségtan, a 

lakás tisztántartása, lakókörnyezet, építkezés, tisztálkodás és testápolás kérdésköreivel. A 

legfőbb különbség közöttük általában az egyes témakörök arányában, súlyozásában, illetve 

egy-egy speciális terület bemutatásában jelentkezett (lásd ehhez Chyzer Béla ipariskolák és 

iparosok számára íródott munkáját [1906], melyben külön foglalkozott az 

iparegészségtannal). A lakás, lakókörnyezet, építkezés, illetve a tisztálkodás és testápolás 

témakörök kapcsán az egyén környezetére, személyes higiénéjére való nevelés is jelentős 

szerepet kapott bennük, hiszen az utóbbiakat (tisztálkodás, testápolás) két kiadvány (Alföldi, 

1885-ös középtanodák, képezdék és a művelt közönségnek szóló műve, és a már említett 

Chyzer Béla-féle Egészségtan) kivételével, míg az előbbi témát mindegyik vizsgált könyv 

tárgyalta. Olvasásuk során az egyén megismerhette tehát a lakókörnyezet higiéniájának 

fontos kritériumait és a tisztálkodás, testápolás jelentőségét, mechanizmusait. 

A tankönyvek mellett a 19. század közepére jelentősen megnőtt az egészségügyi 

felvilágosító irodalom szerepe is.284 Az elsősorban orvosok, papok, tanítók, tanárok által írt 

önálló művek, fordítások (elsősorban német, elvétve angol és francia), illetve ezek 

kombinációi, akárcsak a fentebb vizsgált tankönyvek, a korabeli egészségügy teljes területét 

és aktuális kérdéseit lefedték (néhány példa: járványok, a népbetegségek, táplálkozás, 

öltözködés, munka, tisztálkodás, alkoholizmus elleni küzdelem, elsősegély, 

csecsemőgondozás-gyermeknevelés, szexuális élet, szépítőszerek használata). A 

célcsoportok is elsőrendűen a papok, tanítók voltak, az olvasni tudó egészségügyi 

alszemélyzet (borbélysebészek, sebészmesterek, bábák), a segítőkész gazdák, a jegyzők, a 

tudatlan falusi emberek, nők, anyák, kisiskolások mellett, gyakorlatilag mindenki.285 

 

V. 5. 2. Az egészségnevelés egyéb módjai, helyszínei 
Az iskolaorvosi hálózat megszervezése, ezen belül az egészségtan oktatása a fiatalok 

gondolkodásának formálását tette lehetővé. A felnőttek – főként a közigazgatási tisztviselők 

– esetében a széleskörű egészségügyi látásmód megteremtése volt a cél. Az 1886-ban 

megalakult Országos Közegészségügyi Egyesület és folyóirata, az „Egészség” (1887) 

jelentős felvilágosító tevékenysége mellett,286 a különböző tanfolyamok szervezése, az 

                                                 
284 A 18-19. századi hazai egészségügyi felvilágosító irodalommal Deáky Zita foglalkozik A test és az 
egészség az egészségügyi felvilágosító irodalomban című munkájában. Megjelent: Pócs Éva (szerk.) 2002: 
Mikrokozmosz – makrokozmosz. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi Kiadó, 
Budapest, 445-469. 
285 Deáky 2002: 450. 
286 Hahn 1960: 55. 
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„Anyák iskolája” című könyvsorozat, az elsősegélynyújtó tanfolyamok és az 

iparegészségügyi felvilágosítások segítették a munkát.287 

Az 1894. évi iparfelügyelői értekezleten felmerült egy iparegészségügyi múzeum 

létesítésének gondolata, amelyet a párizsi világkiállítás elevenített fel újra 1900-ban. Az ötlet 

megvalósítását az Országos Ipartestület kezdeményezte, majd a Kereskedelemügyi 

Minisztérium szervezésében létrejött a Társadalmi Múzeum (később Népegészségügyi, 

majd Társadalomegészségügyi Múzeum) is. Ez a szervezet eleinte társadalmi statisztikával, 

munkásbiztosítással, kivándorlással, szövetkezeti mozgalommal foglalkozott, a létrejött 

gyűjteményeit később továbbfejlesztették. Kiállításai többek között: az emberi test fejlődése 

és szerkezete, a foglalkozással járó egészségi ártalmak, balesetvédelem és iparfelügyelet, 

tisztaság, táplálkozás, tuberkulózis, gyermekegészségügy témaköreiben készültek. Ezek a 

kiállítások és vándorkiállítások (például 1912. Kaposvár) nagyban hozzájárultak az elméleti 

népszerűsítő, felvilágosító tevékenység sikeréhez.288 

Végül a téma kapcsán feltétlenül érdemes a korszak hirdetési kultúrájának, különösen a 

plakát, egészségügyi propaganda plakát műfajának teret szentelni. 

1880-1900 között Magyarországon is sokat fejlődött a reklámozás kultúrája. Rengeteg 

reklám jelent meg a sajtóanyagban, a helyi kiadványokban, üzletek portáljain, számoló 

cédulák hátoldalán, de plakátokat és képeslapokat is felhasználtak e célokra. Szabó Dániel a 

dualizmus korának áruhirdetésekkel foglalkozó plakátjait vizsgálva arra az eredményre 

jutott, hogy a hirdetések 29%-a a papíriparhoz, a könyv és újságkiadói tevékenységekhez 

kapcsolódott, 23 %-a élelmiszerhirdetés, míg a gyógy-készítmények, kozmetikumok, 

háztartási eszközök és szerek, valamint az ún. modern áruk 9-9%-ban képviseltették 

magukat.289     

Szakál Gyula Győr századfordulós hirdetési kultúrájával foglalkozott. A vizsgálatából 

kiderül, hogy az 1880-as években még hiányoztak az általános társadalmi (tisztálkodás 

fontossága, egészség) szükségletekre való hivatkozások, leszámítva a fogápolási kellékek 

(6%) és a szájvíz (2, 2%) jelenlétét. 1887-ben már feltűnt a mosógép is az árucikkek között, 

1892-1897 időintervallumában pedig már 23 új termék meglétét dokumentálhatta. A 

változás egyik iránya – állapítja meg – a háztartási higiénia (mosógép, mosópor) és a 

tisztálkodási szerek dominánssá válása. A századfordulót megelőző egy-két évben pedig a 

                                                 
287 Kapronczay 2002: 38. 
288 Bezerédyné – Hencz – Zalányi 1967: 118-120. 
289 Szabó 1997: 73. 
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szappanok, arckrémek és illatszerek márkáinak száma nőtt meg jelentősebben és az újságot 

lapozgató polgár már rendszeresen láthatott különféle fürdőszobai berendezéseket is.290 

Ezek a változások a 20. század első éveiben megjelenő „Somogyvármegye” és a „Tolnai 

Világlapja” hasábjain is visszaigazolhatók (képmelléklet: 1-8. kép). Szinte minden 

számukban megtalálhatók a fürdőszobai berendezések és a különféle háztartási tisztítószerek 

(vasalópaszta, szappan…), illetve a tisztító intézetek (Rózsa János ruhatisztító intézete, 

Hattyú gőzmosoda hirdetései). A kozmetikumok reklámozói – ahogy azt a Tolnai 

Világlapjának néhány hirdetése is bizonyítja – általában valamilyen elégedetlenségre 

apellálnak, s a szépségideált megszemélyesítve a „változás” lehetőségét is felcsillantják. A 

cél érdekében valódi hírességeket (általában színésznőket) használnak fel, például a 

nevükben írt különféle köszönő vagy megrendelő levelek formájában, ugyanakkor súlyt 

helyeznek a termék jó minőségére is.291 

Közegészségügyi témában a 20. század elején jelentkeztek művészi próbálkozások. Az első 

művészek tervezte plakátok egyike az 1900. évi nápolyi nemzetközi közegészségügyi 

kiállítást hirdette, majd a Lysoform (3. kép), a Kerpel-kézfinomító, a Brázay-sósborszesz 

fogalommá vált termékeinek reklámplakát-ötletei következtek.  

 

3. kép: Lysoform plakát, 1915 

 
Forrás: http://budapestposter.com... 

 

                                                 
290 Szakál Gyula 2002: 478-489. 
291 Szabó 1997: 89.  

http://budapestposter.com/
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Az egészségügyi propaganda szolgálatában feltűntek az olcsóbb, megjelenésükben 

szerényebb, tárgyukban népszerűtlenebb és nehezebben érthető egészségügyi 

propagandaplakátok is, elsősorban vasúti várótermek, orvosi előszobák falain, iskolák, 

középületek folyosóján, illemhelyekben (lásd például az Általános Közjótékonysági 

Egyesület piros hátteres antialkoholista plakátját [kéknadrágos részeg munkás poharába tölt 

a fekete kámzsás halál] s a Magyar Fajegészségügyi és Népesedéspolitikai Társaság 

népnevelő célzatú plakátjait).292 

A hirdetések, plakátok speciális jelentősége, hogy miközben informáltak a szükségletek 

kielégítésének lehetőségeiről, egyben azok generálóiként is működtek. A reklámozás 

fejlődése s a tisztálkodási és kozmetikai szerek egyre erőteljesebb jelenléte a hirdetési 

kultúrában is jelzik a változások irányát, melynek fontos aspektusa volt az egészség- és 

tisztaságtudat megerősödése. 

Összegezve a közegészségügyben bekövetkező változásokat, kijelenthető, hogy vizsgált 

korszakunkban (1850-1920) – különösen a kiegyezés időszakát követően – a 

közegészségügy területén jelentős fellendülés következett be. Megszületett a nemzetközi 

szinten is számottevő 1876. évi magyar közegészségügyi törvény, melyet további 

módosítások és rendeletek sora követett, megfogalmazva a legfontosabb közegészségügyi, 

egészségügyi feladatköröket. 

A szabályozások mellett, illetve azok eredményeként megindultak a Budapesti 

Tudományegyetem orvosi intézetének és klinikáinak építkezései, Kolozsváron létrejött az 

ország második orvosi egyeteme. A két egyetem orvosi karán közegészségtani intézetek 

szerveződtek, beindították az orvosi oktatás új struktúráját, klinikák, bábaképezdék, 

intézetek alakultak, megszervezték a tiszti- és törvényszéki orvosok képzését, képesítést 

adva a kezükbe.  

Az egészségügyi hálózat és szervezet is megerősödött. Elkezdődött a főváros és a nagyobb 

városok környezet-egészségügyének javítása. Rendszeressé váltak a közegészségügyi 

ellenőrző vizsgálatok, szervezettebb lett a járványok elleni küzdelem. Megjelent a modern 

értelemben vett közegészségügyi szemlélet, létrejött egy önálló közegészségügyi 

szakhatóság, kirajzolódott a hivatali munka. A figyelem középpontjába került az 

egészségnevelés, megerősödött az egészségügyi propaganda. Mindezen lépések 

kétségtelenül a progresszivitás tanújelei. Ugyanakkor Chyzer Kornél 1890-ben így értékelte 

az ország közegészségügyi helyzetét és az 1876-os törvény hatását: „[…] a mi 
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közegészségügyi törvényünk, melynek német és francia nyelvre való fordításával port 

szeretünk hinteni a művelt nyugat szemébe, csak írott malaszt, melyet még dédunokáink is, 

bármennyire fejlődjenek szellemileg és anyagilag, nem lesznek képesek foganatosítani.”293  

A 19. század végén a közegészségügyi helyzetet jellemző kép kettős. A modernizációs 

folyamatoknak köszönhetően rengeteg előrelépés történt, különösen a fővárosban. Rövid 

negyven év alatt kiépült az utca-, víz-, gáz- és csatornahálózat. Az 1872-es szabályozási terv 

egyes elemei kiterjedtek az utcabútorokra is, az új öntöttvas-technológia többek között 

lehetővé tette szemétkosarak és nyilvános toalettek sorozatgyártását is.294 

Ugyanakkor a közegészségügy és a köztisztaság területén történt haladó változásokon túl –

csatornázott városok, locsolt és felsöpört falusi utcák, polgári lakások vízvezetékes 

fürdőszobái, tisztaszobás parasztházak – még mindig megtalálhatók az árnyékszék nélküli 

parasztházak, a zsúfolt, komfort nélküli városi szegénynegyedek, barakk és pincelakások. A 

19. század végén azonban, az egészség, a tisztaság, a higiénia, a jó ivóvíz, a megfelelő 

lakhatási viszonyok már szociálpolitikai kérdésként jelentkeztek Magyarországon.295 

A területi és társadalmi különbségekből fakadó kettőség mögött részben az eltérő történeti, 

gazdasági és kulturális háttér, a települések anyagi helyzete állt, másrészt az áttekinthetetlen 

törvénykezés. A több jogszabálygyűjteményből összegyűjtött rendelkezéshalmaz kiváló 

példája a kaotikus törvénykezésnek. Az intézkedések, szabályok szétszórtak, nehezen 

áttekinthetők, gyakran csak az elmélet szintjén léteznek, s számos rendelet csak ismétli a 

korábbiakat. A törvényhatóságok összehangolatlanul, külön egészségügyi szabályzattal 

rendelkeztek, hiányzott az egységes eljárásrendszer, sőt sok esetben a megfelelő 

közegészségügyi szakember is. 

Tény, hogy a tudományosan megalapozott és a gyakorlati élet követelményeit is figyelembe 

vevő, a külföldi tudományos világban is elismert javaslatok, szabályozások, intézkedések 

nemcsak megszülettek, hanem időnként már konkrét eredményeket is hoztak, azonban még 

hosszú idő kellett ahhoz, hogy rendelkezéseik a hétköznapi életben is általános gyakorlattá 

váljanak. 
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VI. A tisztálkodás színterei – lakás és higiénia 
 

 „Bérház volt, […]: bérház, partájokkal, rácsos hosszú „gang”tekergett az 
emeleteken, mosókonyhával, központi fűtéssel és a melléklépcsőn elhelyezett 
cselédklozetekkel. […]Az egész ház az újkort hirdette, a feltörekvő és építő, 

vállalkozó kapitalizmus dicsőségét. […]296 
 

Fontos hangsúlyozni, hogy vizsgált periódusunk Magyarországon is éppen az élet egészére 

kiterjedő modernizáció, iparosodás, polgári átalakulás, városiasodás időszaka, amelyben a 

változások dinamizmusát a népesedési mutatók is jelzik. Magyarország lakossága, főként 

1880 és 1920 között ugrásszerűen megnövekedett (a magyar korona országaiban a 18. század 

végén 9,5 millió, 1910-ben már 20,9 millió volt az össznépesség).297 A 

népességnövekedéssel párhuzamosan a modernizáció hatására erőteljessé vált mind a külső, 

mind a belső társadalmi mobilitás. A belső migráció, mivel célpontjai többnyire a közeli 

városok, illetve Budapest voltak, elősegítette a városiasodást.298 

A változási folyamatok egyik legfontosabb eredménye az új egyre dominánsabbá váló 

társadalmi réteg, a polgárság létrejötte volt. Sajátossága összetettsége: a régi feudális eredetű 

és az új, polgári elemek kettősége és differenciáltsága: a vertikális és horizontális tagoltság. 

Az arisztokrácia és dolgozó tömegek (parasztság és munkásság) között felső szinten a 

nagypolgárság, középen a történelmi (úri) és polgári középosztály, alsóbb rétegcsoportként 

a kisnemesség és kispolgárság szintenként is differenciált rétegei helyezkedtek el.299 

A lakásviszonyok és a lakáskultúra a vizsgált ciklusban mindvégig meghatározta ezeket a 

társadalmi rétegcsoportokat.  

Az államhatalom kulcspozícióit betöltő igen vékony réteg, az arisztokrácia többnyire vidéki 

kastélyaiban lakik, a teleket Bécsben, Pozsonyban, Pest-Budán, 1867 után főleg Budapesten, 

saját palotáiban vagy bérelt lakásokban tölti.300 Birtokaik, vagyonuk védelmében az üzleti 

és politikai életben elvegyülve létező osztálytagjai társas (inkább internacionális) 

kapcsolataikban és életmódjukban elzárkózóak, a többi rétegtől elhatárolódnak. 

A nemesség többsége falusi udvarházakban lakik. Egy részük földbirtoka modernizálásával 

tartja fenn társadalmi rangját, a többségük azonban ebben az időszakban már az állami 

szektorban vállal állást, állami és közhivatalnokká lesz. A kisnemesség kúriái, igen gyakran 

alig különböznek a parasztság falusi, mezővárosi házaitól. 
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A polgárság emeletes vagy földszintes házai, bérpalotái, bérházai és a munkásság 

bérkaszárnyái a városokhoz, sőt egyre inkább a fővároshoz kötődnek.301 

Korszakunkban a társadalmi változások, a politikai élet, a gazdasági fejlődés, a kultúra 

eseményei, szereplői leginkább a városokhoz kapcsolódnak, melyeket aztán a városok 

közvetítenek a vidék felé.302 Az is elmondható azonban, hogy minden jelentős 

kezdeményezés a fővárosból indul ki, amely ebben az időintervallumban válik az ország – 

világváros-szintű – központjává, egyre inkább egyközpontúvá téve Magyarországot. 

A vizsgált korszak bonyolult társadalmi viszonyaiban a városi lakosság legjellegzetesebb 

csoportjává váló polgárság összetett és differenciált társadalmi réteg, amelynek 

értékrendjében már fontos szerepet kap a testi higiénia, a tudatos testkultúra. Adott hát az 

irányító réteg. Mindazok a változások, amelyek az építészetben, a lakáskultúrában, az 

életvitelben, a szokásokban megfigyelhetők, rajtuk keresztül, általuk tipizálhatók, 

idealizálhatók, viszonyíthatók mint korszakos jelenségek 

A 19. század végi, 20. század eleji magyarországi polgári lakások vizsgálatánál tehát 

elsősorban a városi (dokumentáltsága miatt mindenekelőtt a pest-budai, budapesti) 

lakásviszonyok figyelembe vétele látszik a legmegfelelőbbnek a higiéniai szokások, 

tisztálkodási helyzet szempontjából is.  

VI. 1. A főváros lakásviszonyai a higiénia szempontjából 1850-1920 között, 

különös tekintettel a polgárságra  

„[…] Pest utcái vígak, derűsek és mozgalmasak […] Pest, mely a mult században 

nyomorúságos kis falu volt, most épületeinek fényével és pompájával elvakít.”303 

Tissot útleírása jelzésértékű. A 19. század második felében teljesen átalakuló Budapestet 

igen erőteljes és rohamos városiasodás jellemezte. Mintegy száz év alatt a világvárosok közé 

avanzsált, 1870 és 1900 között Európa leggyorsabban gyarapodó városává vált. 304 

Lakossága megtízszereződött, s a századfordulón már elérte az egymilliót,305 amit 

törvényszerűen lakóházak, lakások százainak dömpingszerű építése kellett, hogy kövessen. 

Az épületek száma 1869 és 1925 között megkétszereződött (1869: 9351; 1880: 10748; 1890: 

                                                 
301 Kósa (szerk.) 2000: 276-279. 
302 Kósa (szerk.) 2000: 272.  
303 Victor Tissot: La Hongrie de l’Adriatique au Danube, 1883. In: Sárváry 1940: 28. 
304 Lukacs 1996: 77. 
305 Lampel – Lampel 1998: 13. 
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13066; 1900: 16254; 1906: 16254; 1910: 18035; 1920: 20020; 1925: 21631),306 tömegük, 

terjedelmük megnőtt. 

Míg a kiegyezés korában a házak 77,5%-a, 1914-ben már csak 50%-a volt földszintes az 

emeletes házak számának jelentős növekedése mellett. Bár a proletárság erős 

létszámgyarapodása következtében a szegénylakások száma is nőtt: meghaladta az összes 

lakások felét, korántsem biztosítva még így sem a tényleges szükségleteket. A közép- és 

nagypolgári lakások száma és területe arányaiban és méreteiben is jelentősebb volt. Egy 

1906-os lakásfelmérés adatai alapján a három vagy annál több szobás, összkomfortos 

lakások az összes lakásoknak csaknem egyharmadát (31, 8 %-át) tették ki.307 A 

lakásviszonyok azonban még így is lassan javultak, bár valamit csökkent a túlzsúfolt lakások 

és pincelakások száma. Összességében 1880-1910 között Budapesten a lakosság 141,9%-

kal, a lakások száma 165%-al gyarapodott. Az ötszobás és nagyobb lakások száma 

megduplázódott. 308 

VI. 2. Bérház – a lakóház új típusa 

A lakóház-típusokat a társadalmi elit nagyméretű, a személyzetet is elszállásoló palotái 

mellett az egy háztartásra méretezett családi házak, és a lakások bérbeadására szakosodott 

vállalkozók egy vagy többszintes, 10-20, de gyakran 50-nél is több lakásos bérházai 

alkották.309  

Kivételt képeztek a gazdag nagypolgárok zuglói, Városliget körüli és svábhegyi villaházai. 

A fővárosban is otthonnal rendelkező arisztokraták palotaépületei a Nemzeti Múzeum körül 

mágnásnegyeddé szerveződtek.310 

A hagyományos lakóházhoz képest belülről több szempontból is tagoltabb bérházak már a 

19. század elején megjelentek a Lipótvárosban és a „pesti cityben”, építésük főként a század 

utolsó évtizedeiben vált dominánssá.311  

A bérházak sajátossága, hogy szociálisan tagolódtak. Egyaránt otthont adnak a 

nagypolgárságnak, a középosztálynak, a kisembereknek és a munkásoknak.  

A terjedelmes utcafronti lakást/okat maga a tulajdonos, és/vagy más magasabb társadalmi 

státusú bérlők lakták, míg a szerényebb jövedelműek az olcsóbb bérű, kisebb, gyakorta 

                                                 
306 Illyefalvi (ig.) 1927: 16. 
307 Hanák 1984: 253. 
308 Gergely 1971: 425. 
309 Faragó 2008: 248. 
310 Gyáni 1995: 35.  
311 Hanák 1984: 6.  



 84 

udvari fekvésű lakásokat, illetve a pince- és padlásszobákat foglalták el. 312 Az utcai 

lakásokhoz gyakran tartoztak udvarra néző helyiségek is: egy-két szoba (például a háló), 

konyha rendszerszerűen az udvari körfolyosóról nyílt, önálló bejárattal, minél távolabb a 

lakószobáktól. A fürdőszoba (ha volt) és a többi mellékhelyiség az aknaszerű 

világítóudvarból („Lichthof”) kapta a beszűrődő fényt.313 

A 19. század közepétől a századfordulóig épült bérházak lakásait a nagyméretű szobák, a 

helyiségek alaprajzi kapcsolatainak elnagyoltsága, a mellékhelyiségek és egészségügyi 

berendezések kezdetleges megoldásai jellemezték. E lakástípusoknál sokkal nagyobb 

figyelmet szenteltek a külső homlokzatokra, mint a praktikus alaprajzi megoldásokra. Az 

egymáson keresztül megközelíthető, soros elrendezésű sötét szobák, a kicsi és 

megvilágítatlan mellékhelyiségek domináltak.314 

A tömeges „lakástermelés” 1900-1914-ig tartó periódusának lakásai már műszakilag 

fejlettebb eszközökkel, jobb kivitelben és magasabb szintű higiéniával épültek. E szakaszban 

a kétmenetes függőfolyosós építési mód a jellemző, meglehetősen rögzített lakásbeosztással 

(3. ábra) (L alakú előszoba, függőfolyosóra ajtóval közlekedő konyha, konyhába nyíló 

fürdő).315  

A századelő bérházainak lakásai – a korábbi polgárházakhoz viszonyítva – kisebb méretűek, 

ugyanakkor meghittebbek,316 szobáik lineáris rendben követik egymást így egymáson 

keresztül megközelíthetőek, már jellegzetes tartozéknak tekinthető a fürdőszoba. 

E bérlakásoknak egyre bonyolultabb és speciálisabb, egyre pontosabban behatárolható 

funkciójú helyiségei – reprezentációs terek (szalon, ebédlő, belépő), lakórész (hálószoba, 

nappali), gazdasági rész (konyha, éléskamra, köztér), a higiéné területrésze (WC, 

fürdőszoba), s a cselédszoba317– vannak, melyek használata fokozatosan konkretizálódik.  

Már a 19. század végére kialakult a középpolgári lakásminta-típus, a háromszobás, több 

mellékhelyiséggel rendelkező lakás, de a módosabbak hat-nyolc s még több szobát is 

megengedhettek maguknak.318 

A középpolgárság bérlakásai, lakóhelyei így egyre inkább sablonszerű beosztást mutatnak. 

A szalon, ebédlő, hálószoba, konyha, kamra, előszoba és cselédszoba helyiség-szerkezet 

válik példaértékűvé, ami a jobb anyagi és társadalmi helyzetben lévőknél tovább bővülhet a 

                                                 
312 Faragó 2008: 248-49. 
313 Rév 1983: 46-48. 
314 Kotsis 1942: 3-4. 
315 Kotsis 1942: 3-6. 
316Hanák 1999: 22. 
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női és férfiszobával, a gyermekszobával, vendégszobával, könyvtárral, zeneszobával és 

rétegszintű szerves tartozékként a fürdőszobával. 

 

3. ábra: 1900-1914 között épült lakás lakásbeosztása319 

 
Forrás: Kotsis 1942: 5. 

 

VI. 3. A tisztálkodás helyszínei a polgári lakásokban – ideálkép és gyakorlat 

Létrejön tehát egy kifejezetten tisztálkodási célra létrehozott helyiség, a fürdőszoba. A 

folyamat eredményeként új berendezési tárgyak és eszközök jelennek meg a lakásokban. A 

kérdés most már főképp az, hogy mennyire általános ezek használata. Köztudott, hogy az új 

                                                 
319 F = fürdő; K = konyha. 
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dolgok iránt mindig szkeptikus az ember, mindig kell egy kis idő, míg megszokjuk őket, míg 

megtanulunk együtt élni velük, netán a gyakorlatban alkalmazzuk őket. S mindig vannak 

úttörők is, akik megalkotják a követendő mintákat. Korszakunkban ezt közvetíti a nagy 

mennyiségű úgynevezett mintaállító irodalom:320 az élet- és háztartásvezetési könyvek, a 

tanácsadófüzetek és kötetek. Az új gyakorlat elterjesztését szorgalmazó főleg külföldi, 

angol, francia, német példák alapján megírt tanácsadó könyvekben megfogalmazódik egy 

képzeletbeli, „átlagos” otthonkép, egy követendő eszmény.  

Az első átfogó, magyar nyelven írt lakberendezési tanácsadó mű Beniczky Irma Gyakorlati 

széptan című munkája volt 1876-ban.321 Az általa megjelenített középosztálybeli lakás 

három-, legfeljebb négyszobás. Az egészségügyi szempontokkal szemben – kivéve a fény 

és a friss levegő biztosítását – inkább a lakályosságot tartotta szem előtt.  

Wohl Janka 1882-ben megjelent Az otthon című összeállítása a polgári lakásokhoz „illő”, 

ettől a szinttől elvárható helyiségeket és azok berendezéseit mutatta be. A szerző egy hat-

hétszobás lakástípust vázolt fel, melyben már nélkülözhetetlen elemként tartotta számon a 

tisztálkodási és egészségügyi rendeltetésű helyiségeket. 

A háztartás kézikönyve 1908-ban már az ideális városi lakás paraméterei között 

alapkövetelményként szerepeltette a fürdőszobát. „Egyáltalán nem kellene lakást építeni 

fürdőszoba nélkül. Az új házakban legalább az utcai lakások, sohasem nélkülözik a 

fürdőszobát.”322 

A tanácsadókban tehát, ahogy példáink mutatják, az 1880-as évektől már igényként 

jelentkezik a fürdőszoba.  

Az eszményi állapot és a napi gyakorlat többnyire nem működik párhuzamosan. A mintákat 

emiatt érdemes, sőt tanácsos egyéb forrásokkal (szakértői vélemények, lakásleltárak, 

visszaemlékezések) és szakirodalmakkal (elsősorban építészettörténeti munkák) is 

egybevetni.  

A Knorr-, Hopp- villa (Andrássy út 103.) a Sugár úti (1885-től Andrássy út) építkezések 

első évtizedében épült, 1877-78-ban. Építtetője Knorr József magánügynök volt, tőle vette 

meg 1885-ben Hopp Ferenc. Az egyemeletes épületben a Sugár útra nyíló kétablakos 

nagyszoba volt a fogadóterem, az előszoba túloldalán a kertre forduló kétablakos szoba a 
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hálószoba, (ebből nyílt a fürdőszoba), a kevésbé világos harmadik földszinti szoba Hopp 

dolgozószobája.323  

Czobor Béla művészettörténész, régész háza a Lendvay utcában (ma Lendvay u. 20.) 1883-

ban épült. Beosztása szokatlan, a magasföldszinten hat, az alagsorban négy lakószobával. 

Első látásra két lakásra gondolnánk, de konyha csak egy volt, az alagsorban, egy pici 

fürdőszoba pedig a földszinten.324  

Saxlehner András, posztókereskedő, a Hunyadi János keserűvíz forgalmazója, 1884-85 

között az Andrássy út 3.-ban építtetett palotabérházat. Lakása (5 szoba, ebédlő és még egy 

szoba, további 3 szoba, külön bejárattal a cég irodája) elfoglalta az első emeletet. A felsőbb 

emeleti lakóhelyek ennél kisebbek voltak, de nem kicsik. Az utcafronton két-két lakás volt 

két, illetve három utcai szobával; mindegyikhez tartozott még egy udvari szoba is. A Két 

szerecsen utcai fronton 3 szobás lakások voltak, szintenként kettő, minden szobájuk utcára 

nyílt. Mindegyik lakáshoz tartozott fürdőszoba is.325  

Rohrer László miniszteri tanácsos 1889-es Árvaszékhez intézett beadványában egy várbéli 

(Úri u. 42.) bérház építésének problémáit írta le. Szóvá tette, hogy a kétemeletes ház nyolc 

lakásából négyben fürdőszobát is kellett építeni. Azért, magyarázza: „mert kizárólag 

magasabb rangú állami tisztviselőkből álló és a lakásokat a viszonyokhoz képest oly jól 

megfizető lakók ebbeli határozott kívánsága elől kitérnem […](nem) lehetett […].” Hiszen 

fűzi hozzá, „a várban a múlt évben négy új ház épült és fürdő szobák mindenütt készittetvén, 

ma napság a hol az ilyen hiányzik oly lakásra a publikum reflektálni sem kiván.”326 E 

feljegyzés már mutatja, hogy a tehetősebb rétegeknél a fürdőszoba már a lakások lényeges 

része, rétegszint követelmény. 

Vuk Alajos budapesti nagykereskedő hagyatéki anyagában egy 1890-es szakértői vélemény 

részletesen jellemzi az új építésű budapesti VI. kerület Podmaniczky u. 10. szám alatt 

(hr.: 3620) fekvő három emeletes épületet. Az egész házban van összesen: a pincében egy 

nagy utcai raktár és 8 fáskamra; a földszinten két utcai lakás és a házmester lakása 21 

helyiséggel; a Mezaninban a mosókonyha és a mángorló helyiség; az 1. emeleten egy nagy 

lakás 17 helyiséggel; az 1-2. emeleten két nagy lakás 22 helyiséggel; a padláson egy nagy 

ruhaszárító padlás és 8 kisebb padlásrekesz a lakók részére. 
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„[…]Az első emeleti lakás igen fényesen van berendezve:[…] Closett és a fördőszoba igen 

elegáns kiállitással, a closettek Excelsior önműködő készülékkel […]. Az összes többi 

lakosztályok berendezése minden tekintetben kifogástalan, a mai viszonyok 

követelményeinek minden tekintetben megfelelőek [...].”327 

A Rohrer László miniszteri tanácsos beadványával összhangban ez az új ház is már korszerű 

higiéniai viszonyokat tükröz. A háromszintes épület minden (egy 8, egy 17 és öt 11 

helyiséggel rendelkező, tehát nagypolgári jellegű) lakásának – leszámítva a házmester 

lakását – van fürdőszobája és külön „Closetje”. Minden konyhában van vízvezeték, 

kagylóval. Az épülethez tartozik egy mosókonyha és egy mángorló helyiség. 

A Jókai-Feszty-villa (Bajza u. 39.) 1890-ben épült. E kisebb palota Jókai Mór és Feszty 

Árpád közös tulajdonát képezte, melyben háztartásuk is közös volt. Az épület elrendezése 

lényegében Feszty és Jókai dolgozószobája köré szerveződött. A közös étkező és az író 

szobái az emeleten voltak, csakúgy, mint a dolgozószobája is. A földszinten volt Fesztyék 

ötszobás lakása, amit később egy hatodik szobával és egy fürdőszobával bővítettek. Itt volt 

a festő 100 m² területű műterme is.328  

A Rápolti-Nagy Endre tulajdonában levő, V. ker. Hajnal u. 8. sz. alatti kétemeletes épület 

(földszint: 3 utcai bolthelység, 3 utcai lakosztály; I. emelet: 3 nagy utcai lakás, 1 kisebb 

udvari lakás; II. emelet: 3 nagy utcai lakás, 1 kisebb udvari lakás) 1891-ben lett 

korszerűsítve. Az átalakítás kapcsán minden lakosztályt vízvezetékkel láttak el, új „closet”-

eket építettek, két fürdőszobát szereltek fel (4. ábra).329  

1892-ben Gerlóczy Károly alpolgármester írta egy jelentésében, hogy „már évek óta alig 

épült Budapesten ház, melynek majd minden lakásában két-három vízfogyasztó csap ne 

lenne (konyha, klozett, fürdőszoba, mosdó), két-három szobás lakások fürdőszobával 

láttatnak el és az utóbbi már oly kellékévé vált a lakásoknak, hogy anélkül lakás alig adható 

ki […].”330 

Strasser Sándor terménykereskedő villájának (1893, Lendvay u. 24.) óriási kétszintes 

halljából a földszinten ebédlő, szalon, budoár, úriszoba, biliárdszoba nyílt; a körbefutó 

emeleti galériáról vendégszoba, nappali szoba, két gyermekszoba, nevelői szoba, a szülők 
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hálószobája, mellette teremnek beillő kb. 30 m²-es fürdőszobával. (Az emeleten másik 

fürdőszoba is volt a gyerekek számára.).331  

 

4. ábra: V. ker. Hajnal. u. 8. első emeleti – alapzat 

 
Forrás: BFL, IV.1411.b 259. 22677/1892 

 

Weiss Manfréd Sugár-úti nagypolgári villája az 1890-es évek közepén épült, egyemeletes, 

elöl domborított loggiával, hátul verandával. A pincében külön borpince és ivóterem, 

konyha, cselédszoba, mosó, vasaló és mángorló kamra. Külön kisházban helyezték el a 

„jobb” cselédséget: a házmestert, a kertészt, utóbb a sofőrt. A földszint utcai frontján 

helyezkedett el a szalon, zeneterem, fogadószoba: együtt 130 m². Ezekhez csatlakozott egy 

60 m²-es ebédlő, belőle veranda (télikert) nyílt, hátul nappali, hálószoba, gyerekszoba, 

tanulószoba, fürdőszoba és két vécé. Az első emeleten háló- és lakószobák, a hátsó, 

elkülönített fronton pedig a belső cselédség szobái és mellékhelyiségek, a cselédségnek 

három belső szoba és három kislakás állt rendelkezésére.332 

Az 1900-as évek elején épült Gresham-palota polgári lakásaiban már mindenütt alakítottak 

ki fürdőszobát és külön WC-t is. A palotában 1907-ben 36 lakás volt, plusz kettő irodaként 

funkcionált: 7-7 lakás az első és második emeleten, 8 lakás a harmadik emeleten és 12 kisebb 
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a negyediken, mindegyik fürdőszobával. Külön helyiséget képeztek a kézmosóval is ellátott 

WC-k, melyekből a nagyobb méretű lakásokban kettő is volt.333  

A VII. ker. Erzsébetváros Elemér u. 39. sz. alatti háromemeletes ingatlan 1910-es datálású 

becslése, csatorna-, gáz-, víz-, villanyvezetékkel ellátott, fürdőkkel, „closetekkel” 

felszerelt épületet mutat be.334 

A VII. ker. Thököly u. 64-ben levő, alagsorral bíró, földszintes, vízvezetékkel és felszerelt 

fürdővel ellátott ház egy 1910-es szakértői jelentésből ismert.335  

Az Allt család Visi Imre utcai (VIII. kerület), második emeleti, kétszobás lakása, már a mai 

értelemben is komfortosnak tekinthető. Két szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC és 

kamra alkották.336 

Az 1910-12-es építésű Schiffer-villa (VI. kerület, Munkácsy M. u. 19.) az ország egyik 

leggazdagabb vállalkozójának – Schiffer Miksa, mérnök, vállalkozónak – a lakóhelye volt.  

A korabeli építkezések mintáit követve földszintje a szokásoknak megfelelően a társasági 

érintkezés színhelye volt (hall, ebédlő – nagy szalon – kis szalon egybenyitható terűek, 

dolgozó), míg az első emeleti szobák a család belső életének terei voltak. 

„A hallban kétkarú lépcső vezet a galériára. A lépcsőtől balra, északkeletre nyílik a 

házvezetőnő lakrésze. Az emeleti szobasor a földszinti teremegyüttes fölött szintén L 

alakban övezi a hallt. A galéria kis előtérben végződik, ahonnan ajtó nyílik az úgynevezett 

fürdőcsarnokba. A helyiség két részből állt, az öltözőből és a fürdőből. (képmelléklet: 9. 

kép) A fürdőrész négy, magasan levő, íves záródású ablakkal nyílt a kertre, míg az öltöző 

ornamentális, ovális, lapos üvegkupolán kapott világítást. Az öltözőből nyíló ajtók és a 

mennyezetig beépített szekrények díszítése azonos volt a padlóba süllyesztve, kék Zsolnay-

kerámia burkolatában elszórtan halas és vizililiomos csempékkel. Az öltözőből jobbra és 

balra nyíltak a házastársak hálószobái. A hálószoba után következik a nappali szoba, amely 

a kis szalon fölött helyezkedik el. A galériáról, a nappaliból és a lányszobából nyílt ajtó a 

reggeliző szobába, ahonnan két ajtó vezetett a loggiára. Az emeleti szobák sorát a 

gyerekszoba zárta, ahová a galériáról egy előtéren át lehetett bemenni. Az előtérből ajtó nyílt 

a két lány szobájába és egy feltételezett fürdőszobába is. A második emelet csak az 

alapterület egyharmadán épült ki és a személyzet szobáinak adott helyet. Az alagsorban a 

                                                 
333 Peterdi 2004: 72. 
334 BFL, IV. 1411. b.  347. 1597/1910. 
335 BFL, IV. 1411. b. 483. 1088/1920. 
336 1911-es adat. In: Peterdi 1978-80: 151., 188-189. 
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házmesterlakáson, konyhán és a kazánházon kívül a hall alatt, azzal közvetlen 

összeköttetésben nagyméretű játékterem – biliárdszoba – volt.337  

A VIII. ker. Főherczeg-Sándor u. 23/a szám alatti, 1890 körül épült, jó karban tartott 

háromemeletes bérház lakásai fürdőszobákkal, „closet”-ekkel ellátottak (1917-es adat).338 

A VII. ker. Rottenbiller utca 29/b sz. alatti ingatlanról készült 1918-as szakértői 

jelentésben pedig a következőket találjuk egy elhanyagoltabb háromemeletes épületről: 

„[…]Az utczai lakásokban van fürdő és külön closet, az udvari lakásoknak csoport closetjük 

van. Vizvezeték minden konyhában van, az egyes lakásokba gáz be van vezetve az utczai 

részen, de vannak szabadvezetékes villanyvilágitási berendezések is […].”339 

A fürdőszoba jelenlétéről tanúskodik Láng Panni visszaemlékezése is, mely a korszak 

végének állapotát szemlélteti. Bemutatja a család villáját (5-6. ábra) és pesti lakásaikat. 

Mindkét épületben megtalálható a fürdő- és illemhelyiség. Az első pesti lakásuk, amire 

Láng Panni emlékezett, a IV. kerületben (ma V.), a Veres Pálné utca 7. szám alatt volt: „Öt 

szobából és mellékhelyiségekből állt. […]. A lakás tengelyét egy hosszú előszoba képezte. 

[…]. A Veres Pálné utca felőli oldalra két ajtó nyílt, az első az ebédlőbe vezetett, a második 

az úriszobába. Egy harmadik ajtón át a szalonba lehetett jutni. […]. A negyedik ajtó a 

gyerekszobába vezetett […] közvetlen átjárása volt a szalonnak berendezett sarokszobába, 

valamint a lakás utolsó szobájába, a szülők hálójába. A fürdőszobába vagy a szülői 

hálószobából, vagy az előszoba felől lehetett bemenni. A személyzet számára az előszoba 

lépcsőház felé eső végén volt a WC-helyiség, benne külön kis mosdó, kézmosáshoz 

törülközővel, szappannal. Az ebédlővel szemben az előszobából nyílt az ajtó a konyhába 

[…]. A konyhán túl helyezkedett el a kétágyas személyzeti szoba, mosdóval.”340 

Halászfy Éva visszaemlékezése,341 mely a család 1920-as éveinek történetét örökítette meg, 

már intenzív fürdőszoba-használatról tanúskodik. A Halászfy család lakása megfelelt a 

középpolgári lakás fentebb bemutatott paramétereinek, s az előszoba, férfiszoba, ebédlő, 

gyerekszoba, hálószoba, konyha mellett fürdőszobát (7. ábra) is tartalmazott.342  

 

 

                                                 
337 Gábor 2010: 363-366. 
338 BFL, IV. 1411. b.  484. 16154/1920. 
339 BFL, IV. 1411. b.  480. 1621/1920. 
340 Láng 1986: 83. 
341 Ebből Peterdi Vera etnográfus, főmuzeológus készített egy esettanulmányt. 
342 Peterdi 2002: 136-138. 
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5-6. ábra: A Labanc u. 23. szám alatti egyemeletes villa alaprajza (5. ábra: földszint, 

6. ábra 1. emelet) 

   

  
Forrás: Láng 1986: 80-81. 
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7. ábra: A Halászfy család fürdőszobájának alaprajza 

 
Forrás: Peterdi 2002: 137. 
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Déznai Viktor A lakás fejlődése az utolsó 100 évben című 1932-ben megjelent munkájában 

három időpontot hasonlított össze: 1830, 1880, 1930. Kutatásainak eredményeit a következő 

ábra szemlélteti (8. ábra).  

8. ábra: Déznai Viktor lakásvizsgálata (A lakás funkcionális felosztása) 
 

 
Forrás: Déznai 1932: 5. 

 

1830-ban a fürdőszoba és a saját WC ismeretlenek. 1880-ban már van minden lakáshoz 

külön WC, de a fürdőszoba még ismeretlen. 1930-ban a fürdőszoba már magától értetődő 

dolog.343 

Összehasonlítva a tanácsadók mintáit Rohrer László beadványával, a VI. ker. Podmaniczky 

u. 10, V. ker. Hajnal u. 8., VII. ker. Elemér u. 39., VII. ker. Rottenbiller u. 29/b, VII. ker. 

Thököly u. 64., VIII. ker. Főherczeg-Sándor u. 23/a szám alatt épült házak adataival, 

Gerlóczy Károly jelentésével és Déznai Viktor ábrájával, láthatóan megteremtődött az igény 

egy új „speciális” tisztálkodási színtér létrejöttére. Az igény és módosulás – lásd építészeti 

változások (bérház, reprezentációs tér csökkenése a higiénés helyiségek javára) – egymásra 

hatnak. A váltás határa legkorábban valahol az 1880-as évek végére, még inkább az 1890-

es évek elejére tehető. A vezetékes víz és a csatornahálózat kiépítésével, térhódításával (lásd 

vízvezetékkel ellátott házak száma Budapesten 1880-ban 2678 = 24,9%; 1900-ban 13179 = 

81,1%; 1906-ban 13861 = 82,3%; 1920-ban 17446 = 87,1%)344 azaz az infrastruktúra 

fővárosi kiépítésével együtt terjedt a fürdőszoba és illemhely rendszeresítése is.345  

Bár e példák az egész korszakot átfogják, még nem bizonyítják a fürdőszobák általános 

jelenlétét. Nyilván akadnak, akik követik az új mintákat, és az újonnan épült vagy felújított 

lakásokba már bekerül a fürdőszoba (lásd a fenti ingatlanok), mint önálló helyiség. Vannak 

                                                 
343Déznai 1932: 5. 
344 Illyefalvi (ig.) 1927: 20. 
345Kósa (szerk.) 2000: 280. 
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azonban korábban épült lakóházak is, ahol nem történik meg rögtön a modernizáció és a 

korábbi tisztálkodási módoknál maradnak.  

A Hofhauser család hagyatéki anyagában például egy 1870-es években épült Baross utcai 

(Budapest, VIII. ker. Baross-utca 123., hr. szám: 7257) ingatlanról készített szakértői 

vélemény elhasznált állapotban levő, minden kényelmet nélkülöző, két és három szobás, 

sötét mellékhelyiségekkel rendelkező kislakásokat írt le. Fürdőszobát nem említett.346  

1896-ban a VII. kerület Wesselényi u. 10-ben felépült egyemeletes lakóépület szakértői 

véleményezéséből jól kiolvasható, hogy a viszonylag új, jó karban lévő lakásban se 

fürdőszoba, se „closet” nincs. „[…] a pincze folyosoi, valamint a pinczében levő 

mosokonyha téglával vannak burkolva [...] az I. em. egy konyhában a folyoson és a 

földszinten vizvezeték egy egy kagylóval a pinczében levő mosokonyhában egy csappal, 

azonkivül az udvarban egy szivattyus kút is létezik, a closettek házi csatornával vannak az 

utczai csatornával összekötve.”347 

A II. ker. Corvin tér 10. sz. alatti telken lévő egy-illetve kétemeletes épületek 1903-as 

szakértői jelentése a lakások tartozékaiként „closetekre” igen, de fürdőszobára nem utal, 

továbbá mángorlóhelységet és mosókonyhát említ.348 

A VII. ker. Hernád u. 22. sz. épület, 1908-as szakértői jelentésében a következő sorok 

olvashatók: „[…] Az Erzsébet városnak ezen a vidékén 10-15 év előtt épült bérházak állanak 

s habár 3 és 4 emeletesek, jobbára minden comfort nélküli kis lakásokat tartalmaznak. A 

2-3 szobás lakások, a most divó jobb kiállítással, előszoba, fürdőszoba és closettel való 

ellátással ezen a vidéken nagyon keresettek ugy, hogy ha a telek ily modern lakásokat 

tartalmazó bérházzal épittetik be, biztos jövedelmet nyújt […].”349 

Szintén egy 1908-as ingatlanbecslésben (VIII. ker. Madách u. 15. sz.) olvasható: „[…] a 

ház csatornázva, vízvezetékkel van ellátva, de csak az udvarban van két kagyló csappal.”350 

A IV. ker. Károly-körút 14. sz. alatti háromemeletes bérpalota nagy lakásai 1910-ben 

elrendezés és mellékhelyiségek tekintetében nem felelnek meg a kor igényeinek.351 

A IX. ker. Bokréta u. 31 sz. (ingatlanbecslés: 1910) alatti „[…] E alakban épült régi avult 

lakóház […]. A szobák igen egyszerü kiállitásuak és az épület csupán kis igénytelen 

lakásokat tartalmaz […].”352 

                                                 
346 BFL, IV. 1411. b.  213. 2994/1890. 
347 BFL, IV. 1411. b. 479. 18420/1920. 
348 BFL, IV. 1411. b.  274. 1025/1901. 
349 BFL, IV. 1411. b.  315. 2077/1905. 
350 BFL, IV. 1411. b.  351. 195/1910. 
351 BFL, IV. 1411. b.  315. 9432/1905. 
352 BFL, IV. 1411. b.  351. 8357/1910. 
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A IV. Koronaherceg u. 7. és Városház u. 10 sz. alatti ingatlanról (3 emeletes lakó- és 

bérház) készült, 1910-es datálású becslési jegyzőkönyv a következőket írja: „[…] A lakások 

kellő mellék helyiségekkel nincsenek felszerelve, belső closetekkel és fürdőszobával nem 

birnak […] A closetek csoportositva emeletenkint nyerték elhelyezésüket[…].”353 

Ez utóbbi házakban, lakásokban az egyéb, más funkciójú helyiségekben – rendszerint az 

öltözőszobában, vagy a hálószobában – elhelyezett mosdóállványok, mosdókészletek, 

mosdószekrények, mosdóasztalok (képmelléklet: 10-12. kép) voltak az otthoni 

tisztálkodás legfőbb eszközei, melyek sokáig a fürdőszobával párhuzamosan is a lakások 

tartozékait alkották.  

A mosdóasztal leírásával Wohl Jankánál találkozhatunk: „a mosdóasztal áll egy öblös nagy 

tálból, valamint egy kisebből. Az asztalon van egy spongyatartó, szappan és kefetartó. 

Valamint egy nagy és egy kis vizeskorsó és két pohár. A mosdóasztal alatt van a lábvíz- tál 

és „medence” a piszkos víznek. Mellette foglal helyet a törülközőtartó.”354 Vígh Annamária 

tanulmánya e tisztálkodási módot a századfordulóra teszi jellemzőnek a középpolgári 

rétegnél, és leírja, hogyan nézett ki egy orvos családjának mosdószekrénye: „[…] több 

részből összeépített fedéllel zárul. A fedőlap felemelhető és kitámasztható. Egy 

ollószerkezet előretolja a mosdókészletet tartó fehérre festett bádogtálcát, amely szintén 

fehér, festett fakeretben van elhelyezve, és higiéniai okok miatt kiemelhető. A 

mosdószekrényben fajansz mosdókészlet található: egy lavór, egy üvegkanna, egy 

szappantartó fedővel, egy szivacstál. A fedőlap belsejében tükör helyezkedik el.”355 Az 

Ulrich B.J. árjegyzékének (Bp. VI. Váczi körút 31. Mindennemü csövek, légszesz-víz- és 

gőzvezetéki fölszerelések, szerszámok és műszaki cikkek raktára.) 1914. április 1.– i 

kínálatában már igen korszerű mosdószekrények és mosdóasztalok (képmelléklet: 13-19. 

kép) várták a vevőket, amelyek többnyire a tisztálkodás új színhelyén, a fürdőszobában 

kaptak helyet. Ha ezeket összehasonlítjuk egy, a Budapesti Történeti Múzeumban található, 

1880 körüli, kovácsoltvas mosdóállvánnyal (képmelléklet: 10. kép), vagy a szerényebb 

mosdókészletekkel, jól érzékelhető a technikai fejlődés, amely a megnövekvő igények 

kielégítésével is magyarázható. A fürdőszoba elterjedésével módosult a mosdóasztal 

fontossága, változott mérete. Igaz még a századelőn is alig akadt olyan – fürdőszobás – 

polgári lakás, melynek hálószobájában ne lett volna megtalálható.356 

                                                 
353 BFL, IV. 1411. b.  384. 16533/1915. 
354Czingel 2001: 54. 
355Vígh 1998: 82. 
356 Hanák 1984: 266. 
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A Budapest Főváros Levéltára Árvaszéki irataiban szereplő részletes hagyatéki leltárak 

többségében a mosdóasztalok, mosdószekrények gyakorlatilag állandó tételek. 

Kutatómunkám során az 1874 és 1920 közötti időszakra vonatkozóan – ötévenkénti 

időintervallumban – összesen 140 doboz iratanyagát tekintettem át, ebből 70 doboznyi 

anyagban 139 részletes hagyatéki leltárban szerepelt mosdóasztal, mosdószekrény; 8 

jegyzékben fürdőkád; továbbá 3 esetben fordult elő fürdőszoba/fürdőszobaberendezés 

a tételek között. 

E berendezési tárgyak a tulajdonosuk anyagi helyzetétől függően anyagukban, 

kivitelezésükben, méretükben, színükben is különböztek. A leltárakban leggyakrabban 

fényezett példányokat regisztráltak (lásd pl. 1874: Altenburger,357 1880: Stein,358 1885: 

Pijacsevich,359 1890: Freudiger,360 1895: Dalocsa,361 1900: Depold,362 1905: Rossinelli,363 

1910: Abeles,364 1915: Berkovics,365 1920: Báron366 családok leltárai). Lehettek azonban 

fényezetlenek is (lásd pl. 1874: Anspitz,367 Ágoston,368 Breitner,369 Dessoir,370 1880: 

Pollák,371 Schulz,372 1885: Lósy,373 Szelényi374 családok leltárai), valamint mázoltak (lásd 

pl. 1874 Hill,375 1885: Hausmann,376 Pijacsevich,377 Weisz,378 1910: Rosenfeld379 családok 

hagyatékai), mattok (1900: Züchler,380 1915: Tabakovits,381 1920: Stern382), lackírozottak 

(1890: Habesser383), faragottak (1895: Pollák384), furnirosak (1896: Nedeczky385). 

                                                 
357 BFL, IV. 1411. b. 4.  2378/1874. 
358 BFL, IV. 1411. b. 126. sz. n./1880. 
359 BFL, IV. 1411. b. 167. 912/1885. 
360 BFL, IV. 1411. b. 211. 3717/1890. 
361 BFL, IV. 1411. b. 251. 1978/1895. 
362 BFL, IV. 1411. b. 274. 1025/1901. 
363 BFL, IV. 1411. b. 313. 14490/1905. 
364 BFL, IV. 1411. b. 345. 15236/1910. 
365 BFL, IV. 1411. b. 380. 2144/1915. 
366 BFL, IV. 1411. b. 477. 930/19200. 
367 BFL, IV. 1411. b. 4. 1202/1874. 
368 BFL, IV. 1411. b. 4. 2253/1874. 
369 BFL, IV. 1411. b. 6. 6993/1874. 
370 BFL, IV. 1411. b. 15. 1059/1874. 
371 BFL, IV. 1411. b. 124. 1002/1880.  
372 BFL, IV. 1411. b. 125. 595/1880. 
373 BFL, IV. 1411. b. 167. 757/1885. 
374 BFL, IV. 1411. b. 170. 1880/1885. 
375 BFL, IV. 1411. b. 22. 1751/1874. 
376 BFL, IV. 1411. b. 166. 1749/1885. 
377 BFL, IV. 1411. b. 167. 912/1885. 
378 BFL, IV. 1411. b. 170. 221/1885. 
379 BFL, IV. 1411. b. 347. 15989/1910. 
380 BFL, IV. 1411. b. 272. 5/1900. 
381 BFL, IV. 1411. b. 384. 16533/1915. 
382 BFL, IV. 1411. b. 477. 12628/1920. 
383 BFL, IV. 1411. b. 213. 797/1890. 
384 BFL, IV. 1411. b. 254. 1379/1895. 
385 BFL, IV. 1411. b. 256. 3223/1896. 
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Egy- illetve többajtósak (lásd például 1880: Nagy,386 Schiller,387 1885: Silbermann388 

családok leltárai), fiókosak (lásd például 1880: Nyáry család hagyatéka389). Készülhettek 

fayence-ból,  kemény- és puhafából (lásd például 1880: Prayer390; 1885: Földváry391, 

Tutkovits392 családok hagyatéki listáit), vasból (lásd például 1874: Czompó393; 1885: 

Kempelen394, Silbermann395, Szelényi396, Thomka397 családok leltárait) és bádogból (1915: 

Grabovszky398). 

A korabeli lakásleltárak kapcsán meg kell említeni, hogy sok esetben a fürdőszobákat 

ezekben nem tüntetik fel. Ennek oka lehetett a fürdőszoba hiánya, másrészt az is, hogy, nem 

a lakás, hanem a ház tartozékaként volt nyilvántartva. Ez utóbbit támasztja alá Buzinkay 

Géza megállapítása is, miszerint a fürdőszoba a hagyatéki leltárakban nem, a házleírásokban 

viszont több alkalommal is szerepelt, így például a Ferenczy-ház esetében (Andrássy út 26.), 

ahol emeletenként volt fürdőszoba. Buzinkay állítását, hogy a fürdőszoba ritkán dokumentált 

a leltárakban, Gyáni Gábor egy tanulmánya is megerősíti. Gyáni e munkájában 12 budapesti 

lakásleltárt mutat be és elemez a Belváros rangos negyedeinek bérpalotáiban található 

otthonok közül az 1870-1910 közötti időintervallumban. Mindössze egy lakásleltárban, a 

Kohner-családéban talált utalást fürdőszobára. Ennek adatai 1879-ből származnak. A 

hatszobás lakást (+ konyha+kamra+fürdőszoba+két cselédszoba) Kohner Zsigmond és 

családja lakta. A leltár alapján nagypolgári otthonnal van dolgunk. Az ebédlő, szalon, 

hálószoba, úriszoba, budoár és gyermekszoba tételes felsorolása mellett a fürdőszobára 

vonatkozó adatokat is megtaláljuk: 1 „zink” fürdőkád, 1 háromágú vas légszeszcsillár, 1 

sárgára mázolt háromajtós „garderobe” és egy sárgára mázolt kis jégszekrény állott.399 

Gyáni közölt forrásadatainak analógiájára is rábukkantam a Budapest Főváros Levéltára 

Árvaszéki iratanyagában. Természetesen nem minden anyagban volt részletes hagyatéki 

jegyzék. Az 1874 és 1920 között vizsgált 139 leltárban összesen 3 fürdőszoba szerepelt (egy 

arisztokrata és két polgári családi hagyatékból). Az első fürdőszoba, az arisztokrata gr. 

                                                 
386 BFL, IV. 1411. b. 123. 893/1880. 
387 BFL, IV. 1411. b. 125. 153/1880. 
388 BFL, IV. 1411. b. 170. 1103/1885. 
389 BFL, IV. 1411. b. 123. 1753/1880. 
390 BFL, IV. 1411. b. 124. 911/1880. 
391 BFL, IV. 1411. b. 164. 1217/1885. 

 392 BFL, IV. 1411. b. 170. 740/1885. 
393 BFL, IV. 1411. b. 10. 1486/1874. 
394 BFL, IV. 1411. b. 167. 2016/1885. 
395 BFL, IV. 1411. b. 170. 1103/1885. 
396 BFL, IV. 1411. b. 170. 1880/1885. 

 397 BFL, IV. 1411. b. 170. 2212/1885. 
398 BFL, IV. 1411. b. 380. 19196/1915. 
399 Gyáni 1992: 49. 
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Pijacsevich János Andrássy úti (Andrássy út 70.) otthonának (6 szoba, előszoba, konyha 

fürdőszoba) tartozéka (1885) volt.400 Fürdőszobával rendelkezett még dr. Hausmann 

Roland IV. ker. Váczi út 5. szám alatti (4 szoba, könyvtár, konyha, fürdőszoba, cselédszoba, 

padlás)401(1885) és Eigel Nándorné Andrássy úti lakása402 (4 szoba, előszoba, konyha, 

cselédszoba, kamra, fürdőszoba beosztású lakás, Andrássy út 107.; 1915). Ugyanakkor a 

házakról készült szakértői véleményekben többször (15 szakértői jelentésből 6-ban) találunk 

említést a tisztálkodó helyiség meglétére. A leltárakból hiányzó, de létező fürdőszobákra jó 

példa Vuk Alajos budapesti nagykereskedő hagyatéki anyaga.  

Míg a hagyatéki leltárában csak 1 

mosdóasztal szerepelt, addig a házról 

készült szakértői jelentésből kiderül, 

hogy minden lakásnak (kivéve a 

házmester lakása) – így Vuk Alajos 

lakásának is – szerves tartozéka volt a 

fürdőszoba és a külön „closet.”403 

Továbbá az egyes leltárak anyagában 

megőrzött számlák, egyértelműen 

bizonyítják a fürdőszoba meglétét, 

fürdőszobára utalás nélkül (például 

fürdőszobafelújítás/átalakítás számlája, 

lásd: Blasovich,404 Bayer405 család 

hagyatéka). 

2. kép: Schwarz Sándor bádogos, légszesz- 

és vízvezeték-berendező számlája 

fürdőkádjavításról 

 
Forrás: BFL, IV.1411.b 164. 906/1885  

A lakásoknak a fürdőszobák előtti időszakokban is szerves tartozékuk volt a WC. Eleinte – 

néhány palota és kastély kivételével, amelyekben már korán megjelentek a vízöblítéses WC-

k – csak a lakásokon kívül, emeletenként volt WC-fülke, majd később, még mindig kint, 

szorosan egymás mellett, de minden lakáshoz külön „odú”-ként,406 végül stádiumként pedig 

a lakásokba beépítve. Ahol az illemhelyek távol estek a lakószobáktól, jellemző volt az 

                                                 
400 BFL, IV. 1411. b. 168.  912/1885. 
401 BFL, IV. 1411. b.  166. 1749/1885. 
402 BFL, IV. 1411. b.  380. 10282/1915. 
403BFL, IV. 1411. b.  217. 3116/1890. 
404 BFL, IV. 1411. b.  164. 906/1885. 
405 BFL, IV. 1411. b. 272. sz.n./1900. 
406 Vörös 1997: 215. 
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éjjeliedények használata. Ezeket az ágy alatt, vagy az éjjeliszekrény aljába, esetleg külön kis 

szekrényben tartották, ürítésük a cselédek feladata volt.407 

Egy-egy lakáshoz helyenként két, néha több WC is tartozott, külön a családnak és a 

cselédeknek. A WC-k főbb berendezési tárgyai lehettek: a szemétkosár, a WC-papírtartó, a 

kézmosókagyló, a mosdószappan, törölközők, WC tisztítására alkalmas kefe és 

fertőtlenítőszer. (képmelléklet: 20-28. kép) 

Déznai Viktor ábrájához visszatérve, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az időbeli 

változások nyomán a lakások reprezentációs terei folyamatosan visszaszorulnak, s ezzel 

párhuzamosan egyre nagyobb teret nyernek a gazdasági (konyha, éléskamra) és higiénés 

helyiségek (fürdőszoba, WC). 

Ahogy az ábra is szemlélteti, sokáig a főleg reprezentációs célokat szolgáló szalon vagy 

fogadószoba töltötte be a központi szerepet, kisebb lakások esetében ez a helyiség volt 

egyben a család nappali szobája is. Ez a szoba volt a lakás középpontja, a nyilvános tér, ahol 

a család együtt tölthette a szabadidejét és vendégeit fogadhatta. A nagyobb lakásokban a 

családi étkezésre rendszerint külön ebédlőszoba állt rendelkezésre, amelynek berendezését 

a megnagyobbítható asztal, számtalan szék, edénytartó szekrény(ek) alkották korjellemzően 

garnitúrában. Szerényebb lakásokban ünnepi alkalmakkor a többfunkciós nappaliban 

étkeztek.408 A harmadik, de nélkülözhetetlenül fontos helyiség a hálószoba, ahol az ember 

élete jelentős részét tölti el. A tanácsadókönyvek is kívánalmat fogalmaztak meg ezzel a 

helyiséggel kapcsolatban. Leggyakrabban emlegetett követelmény a tágasság, 

kényelmesség, hogy napos legyen, akárcsak a gyerekszoba. 

Nagyobb lakásokban az öltözőszoba teljesítette ki a hálószoba funkcióit. Wohl Janka szerint 

„padlóba eresztett márvány-medencével” és „douch-készülékkel” legyen ellátva.409 Ahol 

hiányzott ez a helyiség, s a fürdőszoba, ott a hálószobába kerültek a tisztálkodás és a toalett 

felszerelései: a mosdó teljes mosdófelszereléssel, törülközőtartók, tükrök, az öltöző- vagy 

toalettasztal. Azoknál a tehetősebb családoknál, ahol fiatal lány volt a háznál, lányszobát 

rendeztek be. A felnőtt fiatal hölgy itt aludt, nappal itt szórakozott: olvasással, 

kézimunkával, festéssel, zenével töltötte idejét, s itt fogadta barátnőit is. Jellemző darabjai 

voltak a lányszobának a kerevet, az íróasztal vagy írószekrény, ágy, éjjeli szekrény, 

tükörszekrény, függőlámpa, szőnyeg, esetleg kis zongora, festőállvány, varróasztalka, 

varrógép. Fontos női berendezési tárgy volt a toalettasztal (képmelléklet: 29. kép), mely 

                                                 
407 Fábri 2009: 53. 
408 Szabolcsi 1991: 223-225. 
409 Czingel 2001: 58. 
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számos, nőknek szóló lap hasábjain szerepelt. 1879-ben a Budapesti Bazár, 1887-ben pedig 

a Magyar Bazár is bemutatott egy-egy új darabot: „[…] Az asztal mozaik-szerü gazdag 

virágdíszén kívül igen új menüvel ékeskedik. Itt-ott egy szelet uborka vagy citrom hever 

[…] valamint csinos illatszerüvegecske is, melynek papír-vignettje az illat neve helyett az 

étlapot tünteti fel […].”410 A magyar család aranykönyve, pedig a következő tanácsokat adta 

e jelentős bútordarab kapcsán: „Az öltöző- vagy toalett-asztalt kevés költséggel minden nő 

csinosan feldíszítheti. Egyszerű fehér vagy más színű festékkel befestett asztal is megteszi. 

Tetejére színes bársonyt terítünk, ezt letakarjuk egyszerű üveglappal, körül pedig fehér 

mollból vagy színesen bélelt csipkéből fodrot szegezünk. Ezt az asztalt a tükör elé állítjuk 

és rajta helyezzük el a szükséges keféket, fésüket, hajporos és egyéb dobozokat.”411 „Nagyon 

kedvesen fest a világos bútorzatú leányszoba ablakába a virág. Dicséretére válik, és 

szorgalmas kezekre vall, ha a leányszobában minél több kézimunkát látunk. Szép saját 

készítette ágyterítőt, a Daisy-tűvel dolgozott remek smirna utánzatú szőnyeget, mind nagyon 

ajánlatos e kedves szobába.”412 

Összefoglalva tehát, a 19. század első felében és derekán a módos kereskedő és tisztviselő 

polgárság által lakott bérházak lakásaiban kivételképpen sem volt még fürdőszoba; a közös 

használatú WC-t a régibb építésű házakban rendszerint kint az udvaron, az új építésűekben 

emeletenként a lépcsőfordulókban helyezték el. Az 1870-et követő nagy arányú bérház-

építkezés módosított ezen az állapoton: különösen a fürdőszoba megjelenése, elterjedése volt 

szembetűnő, de a vízöblítéses WC is egyre több középpolgári otthonnak vált szerves 

részévé.413 Korszakunk kezdeti időszakában tehát a polgári lakásokban a tisztálkodás 

eszközeit még nem külön helyiségben, hanem erre a célra elkülönített területen a 

hálószobában találjuk, speciális bútorzattal: mosdóállványok, mosdókészletek, 

mosdószekrények, és mosdóasztalok felállításával képviseltetve a funkcionális tartalmat.  

Az 1880-as évek táján – ahogy a fenti példák is bizonyítják – lényeges változások történnek 

ezen a területen: megjelennek a fürdőszobák, mint önálló, speciálisszerepű helyiségek, a 

maguk sajátos berendezési és felszerelési tárgyaival, amelyek széles körű választéka a felső, 

gazdag társadalmi rétegek közvetítésével terjed el.  

Az a tény viszont, hogy egy lakásnak volt már fürdőszobája, önmagában még nem 

bizonyította a „korszerű” tisztálkodás meglétét, bár már ez is mindenképpen „forradalmi” 

                                                 
410 Magyar Bazár XXII. 6. 1887: 44.  
411 Bexheft [et al.] 1909: 575. 
412 Faylné 1908: 26-27. 
413 Gyáni 1995: 38. 
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fejlődésnek tekinthető.  Ahhoz, hogy a gyakorlati használatáról is megbizonyosodhassunk, 

meg kell idéznünk e helyiségek tárgyi világát. 

VI. 4. A fürdőszoba berendezési tárgyai 

A tisztálkodás tárgyainak technikai fejlődése folyamatos ívet ír le. Az emberi kéz, aztán 

néhány egyszerűbb eszköz, edény megléte után a drasztikus változást a gyáripar 

megjelenése, a gépesített termelés megindulása hozta el: lehetővé vált a nagyobb 

mennyiségű tárgy, eszköz előállítása és a termékek körének bővülése.  

A fürdőszoba tárgyait két csoportra oszthatjuk. Az egyik csoportba tartoznak azok a 

használati tárgyak, amelyekkel tisztálkodunk (szappan, szivacs…), a másikba a 

tisztálkodásra szolgáló helyiségek berendezései. Korszakunk fürdőszobáinak jellegzetes 

berendezési tárgyai: a kád, a mosdókagyló, a zuhany, a fürdőhenger és a tükör. Egyéb, 

ezeken felül megtalálható tárgy a helyiség méretétől, a család anyagi helyzetétől, vagy 

higiénés szokásaitól függött. (képmelléklet: 30-40. kép) 

A katalógusok és a múzeumokban őrzött tárgyak széles választékról tanúskodnak anyaguk, 

megmunkálásuk, formáik, díszítettségük tekintetében is.  

A leggyakoribb alapanyagok a fém414-, fa415-, porcelán416-, fayence417- és üveg418 

berendezési tárgyak voltak. Az alaptárgyak mellett polcok, törölköző-, pohár-, fogkefe-, 

szappan-, szivacs-, árnyékszék-papír tartók, fejpárnák, mérlegek, fürdőhőmérők, kádülések 

biztosították a fürdőhelyiség kényelmét.419 (képmelléklet: 41-52. kép) 

A tehetősebb középpolgári családoknál a fürdőszoba részét képezte még a bidé is, melyet a 

Pallas Nagylexikon így jellemzett 1911-ben: „a fürdő egy neme, hosszúkás, ovális tál, mely 

kényelmesebb használat végett egy alacsony, négylábú állványban van illesztve.”420 

A fürdő szerves tartozékai voltak a különféle tisztálkodószerek- és eszközök, mint a 

szappanok, szivacs, fogkefék, fogkrémek, fogporok.  

Széles spektrumon mozogtak tehát a tisztálkodás használati és berendezési tárgyai, melyek 

igen sokat elárultak „gazdájukról”. Anyaguk (a nemesebb, drágább kerámia és porcelán 

mellett, fémek is), márkájuk és ezekből adódóan áruk meghatározta használójukat is.  

                                                 
414 Különféle zománcozott vaslemez, vasbádog mosdókannák, mosdótálak, szappantartók, vödrök. Kiegészítő 
felszerelések, mint WC-papírtartók, törölközőtartók, szivacstartók, fürdőhőmérők, fürdőszobamérleg stb. 
415 Törölközőtartók, ruhaszárítók, WC-papírtartók stb. 
416 Mosdókészletek, fogkefetartók, szappantartók stb. 
417 Kádak, mosdóasztalok, árnyékszékek stb. 
418 Tükrök, polcok stb. 
419 Lásd korabeli katalógusok Schopper J.G. Vaskereskedése (1911-es katalógus); Ulrich B.J. Árjegyzéke 
(1914). 
420 Czingel 2001: 58.  
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Megtalálhatók-e ezek a tárgyak a megidézett fürdőszobákban? 

Elsőként vegyük a legszerényebb, de a polgári követelmények alsó szintjének már megfelelő 

Allt-lakást, mely a Visi Imre utcában állt és korszerű fürdőszobája is volt (2x1,8 m). 

Felszerelési tárgyai közt szerepelt egy kád, és egy szecessziós díszítésű fajansz 

mosdókagyló, felette egy téglalap alakú tükör és egy fém fürdőhenger (zuhany és kályha 

egyben). A WC (1,12 x 1,9 m) pedig a kamra és a fürdőszoba között elhelyezkedő külön 

helyiség volt (1,12 x 1,9m). 421 A hagyatékból megmaradt a szappantartó, vizeskannák (5 

db), mosófazék, vödör, lavór, beöntő edény és néhány szappan (8 db).422 Az örökösök 

visszaemlékezései a fürdőszoba használatát (hetente legalább kétszer) is visszaigazolták.  

Dr. Hausman Roland 1885-ös datálású hagyatéki leltára igen jól felszerelt, feltehetőleg 

méretes fürdőszobát ismertet (IV. ker. Váczi út 5.). Berendezési tárgyai: „1 emaillirozott 

horgany douche kád, 1 frillet, 1 puhafa barnára mázolt ülőke és rajta porczellán mosdótál, 1 

fehér porczellán éjjeli edény, 1 puhafa barnára mázolt mosdóasztal, 1 ugyanilyen 

törülközőtartó, 1 falifogas, 1 kis fényezett keretü piperetükör, 1 mosdótál és szájmosótálca, 

1 öntöttvas fali gyertyatartó, 1 nagy fehér porczellán éjjeli edény, 1 porczellán lábmosókád, 

1 régi puhafa asztal.”423 

A Gresham-palota luxuslakásainak nagyméretű fürdőszobáiban a kádak mázazott 

öntöttvasból készültek és oroszlán-lábakon álltak, mellettük egy vagy kétkagylós fehér 

fajanszmosdókat használtak. Csaptelepeit, a fogmosó poharakat és szappantartókat rézből 

gyártották, akárcsak a nyílászárókat. A WC-k, melyekből a nagyobb méretű lakásokban 

kettő is volt, kézmosókkal is el voltak látva.424   

Eigel Nándorné VI. ker. Andrássy út 107. sz. alatti lakásában (1915) kisebb, egyszerű 

felszereltségű fürdőszoba található. Berendezési tárgyai: „1 águ lámpa, 1 mosdó 2 lavórral, 

1 régi szekrény, 1 tükör, 2 álló fogas. 

Halászfyék középpolgári lakásának fürdőszobája – a rendszeres tisztálkodás iránti igény 

kiváló példájaként – nagyméretű volt, körültekintően pamlaggal és karosszékkel is 

berendezve. S ahogy a visszaemlékezésből kiderül, intenzíven használták is.425 A falak kék 

színűek voltak, a WC-t és a bidét japán spanyolfal takarta el. A csapok, a kád szerelvényei 

és a fali tisztálkodóeszköz-tartók is rézből készültek. A kagyló fölött ovális tükör 

                                                 
421 1911-es adat. Peterdi 1978-80: 151., 188-189. 
422 Ebből 3 gyári színszappan, egy ¼ kg-os Flora terpentin szappan, egy SZIT szappan (ez utóbbi kettő gyári 
mosószappan), egy házi főzőszappan, és egy kör alakú Savon Dame Antiseptiqe és Lyon márkájú 
pipereszappan és egy már korszakunkon kívül eső ELIDA Tavasz szappan. 
423 BFL, IV. 1411. b.  166. 1749/1885. 
424 Peterdi 2004: 72.  
425 Peterdi 2002: 136-138. 
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helyezkedett el. Nemek szerint megvolt a helye a kozmetikumoknak is. A fésülködőasztalon 

a női- az üvegpolcon a férfikozmetikumokat helyezték el. A falon egy kis egészségügyi 

szekrényben tárolták az ágytálakat, éjjeli edényeket és a beöntőt. Külön helyiség volt az 

illemhely, kis kézmosó kagylóval, törölközőtartóval és szemetes ládával.426  

Az idézett lakásokban rétegszinteknek megfelelően megtaláljuk a fürdőszoba alapkellékeit, 

de a magasabb szintű felszereltséget is. Később, a két háború között, a fürdőhelyiség 

berendezése egyre differenciáltabb lett, utalva a rétegcsoport-differenciálódásra is. 

VI. 5. Analógiák más társadalmi rétegekből 

Összehasonlításképpen érdemes megvonni néhány arisztokrata, munkás és paraszti 

párhuzamot is, hogy láthassuk a tisztálkodás színterének és a használt tárgyaknak a 

különbözőségét. 

VI. 5. 1. A tisztálkodás helyiségei a kastélyokban és a városi palotákban, 

villákban 

A 19. század első felében a gazdag birtokosság nagy kedvvel emelt új kastélyokat vagy 

építtette át a régieket. Az új lakóhelyek a klasszikus görög és római mintákhoz és a magyar 

paraszti építkezés jellegzetes formáihoz visszanyúlva, többnyire parkokkal körülvéve 

épültek, s a barokk kor fényűző megoldásaihoz képest olcsóbb, egyszerűbb építési módok 

jellemezték őket. Többségükben masszív létesítmények voltak, műszaki felszerelésük a – a 

bútor és- enteriőr művészettel összefüggésben, a korszerű komfort fogalmának 

kialakulásával – jelentős átalakuláson ment keresztül (gáz-, vízellátás, öblítéses WC, 

fürdőszoba, központi fűtés, világítás, telegráf, ételhúzó). Az újonnan épült modern igényhez 

igazodó kastélyok mellett a régi építmények korszerűsítése is domináns volt.427 (1872-ben 

épült például ifj. báró Wodianer Albert kastélya Komjáton, 1880-84 között Andrássy Gyula 

neogótikus tiszadobi várkastélya. A betléri Andrássy kastélyt a 19. század folyamán építették 

át. A nádasdladányi birtokot Nádasdy Ferenc gróf 1874 és 1876 között bővítette. 428 A 

gödöllői kastély átalakításai az 1830-as években, majd 1867-től az 1880-as évek végéig 

elhúzódtak.429 A keszthelyi kastélyt 1883-87 között Festetics Tasziló gróf újíttatta fel. 430) 

                                                 
426 Peterdi 2002: 136-138. 
427 Fábri 2009: 48-49.; Sisa 2007: 40-41. 
428 Baji – Csorba 1994: 17-19. 
429 Varga 2000: 27-41. 
430 Baji – Csorba 1994: 12. 
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A tekintélyes és esztétikus külső sok esetben rosszul tagolt, kényelmetlen belső tereket 

takart. Egyúttal – főként a 19. második felétől – a kastélyok alaprajzi rendszere és beosztása 

folyamatosan tökéletesedett. A polgári lakásokhoz hasonlóan a kastélyoknál is 

megfigyelhető volt a reprezentatív és funkcionális terek elkülönülése, a helyiségek 

célszerűbb, a hétköznapi élethez idomuló rendszere, a kötetlenebb alaprajzi konfiguráció.431 

A közösségi terek többnyire a földszinten, az intim szféra az emeleten/emeleteken kapott 

helyet. 

A reprezentáció és a vendégfogadás, nagyobb összejövetelek, családi programok, ünnepek 

helyszínei, itt is a szalon és az ebédlő. Fényűző berendezésük a tulajdonos vagyoni 

helyzetéről tanúskodott. 432 A legtöbb kastélyban külön dohányzót, úriszobát alakítottak ki, 

továbbá jellegzetes terek voltak a könyvtárszoba, a műkincsek gyűjtése révén a képtár, 

illetve a szellemi alkotásra szolgáló dolgozószoba (lásd például nádasdladányi Nádasdy-

kastély), valamint a hálók és gyermekszobák, a fürdőszobák és az illemhelyek. 

VI. 5. 1. 1. Higiéniai megoldások a kastélyokban 
A 18. században épült gödöllői kastélyt a kor legmagasabb főúri ízlésének megfelelő pompa 

jellemezte. A komplexum egészére az elegáns belső kiképzés volt jellemző. A termekben – 

a későbbi rekonstrukció során – a már ekkor létesített szobavécék fülkéi is feltárásra 

kerültek. Az 1830-as évek átalakításainak nagy eredménye egy 1837-ben épült 

vörösmárvány medencés fürdő volt:433 „E fürdő nagyszerű szép veres márványlapokból 

összeállított, 2-3 egyén kényelmes befogadására elégséges bassinból [fürdőmedencéből, 

V.K.] állott, kettős sárgaréz csappal, melyek egyikén meleg, másikán pedig hideg víz fut le 

azon kettős 10-10 rézkatlanból, mellyek a mellette lévő konyhába úgy voltak felállítva, hogy 

az egyik kényelmesen felmelegíttetett. […]. A fürdőtükör jobb és bal oldalán csinos 

kabinetek voltak, az egyik még külön bejárással is szolgálhatott. E fürdőben bizonyos keleti 

ízlés is szerepelt, a kinyitott kettős széles ajtó az üvegfalon keresztül előtüntette az egész 

virágházat, a mesterileg festett falakon előállított mythológiai képek elbűvölték a fürdőt 

[…].”434 Az 1869-79-es királyi időszak bővítéseinek következtében azonban lebontották, 

helyén gyógyszertár működött. Ezután fürdőhelységekről, fürdőszobáról már csak a század 

                                                 
431 Sisa 2007: 66-67. 
432 Baji – Csorba 1994: 25. 
433 Varga 2000: 27-38. 
434 Varga 2000: 38. 
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elején esik szó, mikor is a komfort emelése érdekében a gyerekek, Gizella és Mária Valéria 

lakosztályában fürdőszobákat is kialakítottak.435 

A 19. századi kastélyok többsége már rendelkezett fürdőszobákkal, a tisztálkodáshoz 

szükséges technikai berendezésekkel. József nádor 1819-27 között épült alcsúti kastélyában 

lekerekített vörösmárvány medencés fürdőszoba állt a lakók rendelkezésére.436 A 19. század 

első felében bővített sárosizsépi Bujanovics-kastély fürdőszobájának kényelmét a fafűtéses 

vízmelegítő, faliszekrény és egy lábaskád biztosította. A fürdőszoba ablaka alatt, a kastély 

hátsó falának ragasztva pottyantós toalett működött.437  

Széchenyi István nagycenki kastélyát, külföldi tapasztalatait felhasználva, 1834 és 1840 

között szintén a legmodernebb technikai újdonságokkal szerelte fel. Angol vécék és 

fürdőszoba szolgálta a ház lakónak és vendégeinek kényelmét.438 

Az 1857-1907 között uradalomból palotává alakított füzérradványi Károlyi-kastélyban 

mind a gróf, mind a grófné lakosztályában tágas, lakószoba méretű és berendezésű 

fürdőszobát építettek (képmelléklet: 53. kép).  

A Zsombolya-csitói Csekonics-kastélyban (1869-1870) a grófnénak volt fürdőszobája.439 

A kernyesdi Kendeffy-kastélyban (1871-1875) a földszinten alakítottak ki egy 

fürdőhelységet. 440  

A cabunai Jankovich-kastélyban 1874-ben a fürdő a földszinten, az előszoba, a gyermek- 

és hálószobák mellett kapott helyet.  

Az 1876-78 között épült pákozd-csalai kastély felszerelésének korszerűségét a kiépített 

vízvezeték- és csatornarendszer, a melegvízfűtés és a villanycsengő meglétén mérhetjük le. 

Fürdője és az illemhely a földszinten helyezkedett el.441  

Az 1882-1899 között átépített preberniki Mailáth-kastély hálószobáihoz442 és az 1886-87 

között épített szepesgörgői kastély lakosztályához is építettek fürdőszobákat.443  

A tiszadobi Andrássy-kastélyban (1886-90) az emeleten, a kajdacsi Szankovánszky-

kastélyban (1892-93) és a főrévi Csáky-kastélyban a földszinten (1899-1902) alakítottak 

                                                 
435 Odrobenyák 1875: 54. In: Varga 2000: 38. 
436 Feld – Somorjay (szerk.) 2008: 279. 
437 Szekrényessy 2007: 48-68. 
438 Kriszt 1982: 11. 
439 Sisa 2007: 168. 
440 Sisa 2004: 20. 
441 Sisa 2007: 192-193. 
442 Cap 2008: 123-131. 
443 Sisa 2007: 221-222. 
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ki fürdőszobát. Az ábrahámi Eszterházy-kastélyban (1883; 1899-1900) két fürdőszobát is 

építettek a felső szinten.444  

A fertődi Eszterházy-kastélyban a kastély lakosztályaihoz minden kényelemmel, luxussal 

ellátott fürdőszobák és mellékhelyiségek tartoztak. A berendezés budoárszerű volt, egy- 

vagy kétszemélyes márvány mosdóasztallal, káddal. A századfordulón vízvezeték, központi 

fűtés, házi telefon, gáz- majd villanyvilágítás szolgálta a lakók kényelmét.445  

Andrássy Manó betléri kastélyának modernizáló átépítése a 19. század utolsó két 

évtizedében zajlott. A kastély új emelettel bővült. A modernizált reprezentatív tereket 

minden komforttal ellátott emeleti vendégszobák kísérték, melyek a sarokbástya-szerűen 

kiugró saroktornyokban pazar, tájképekkel, életképekkel dekorált csempeburkolatos, 

kádakkal, mosdókkal, csillárokkal, bútorokkal, tükrökkel felszerelt, fürdőszobákkal 

rendelkeztek.446(képmelléklet: 54-56. kép) 

Érdemes az átépítést részletesebben figyelemmel kísérni a Nádasdladányi kastély esetében, 

melynek korszerűsítését 1872-ben Nádasdy Ferenc kezdte meg. Ennek keretében a régi 

kastélyépület teljesen megújult. Alaprajzi elrendezése jól tükrözi a korszakos mentalitást: a 

magánszféra tiszteletben tartását, a komfort felértékelődését.447  

A kastély beosztása a következőképpen nézett ki: a közösségi és dísztermek elhelyezkedése 

révén a központi rész a főszárny földszintje volt, fölöttük kapott helyet a család 

magánlakosztálya és itt voltak a személyzeti szobák is. A hosszú mellékszárnyban (régi 

kastélyépület) vendégszobák sorakoztak. A szárnyat egy kápolna zárta. Jól megfigyelhető, 

hogy a közösségi terek el vannak különítve a magánszférától, s a vendégszobák 

mindkettőtől. 

A 18. és a 19. század második felének szemléletmódja közötti különbséget az épület 

földszinti alaprajzának térszervezése láttatja. Míg a régi épületben (amely jelenleg: 

mellékszárny) a szobák a folyosó két oldalán szabályosan felfűzve helyezkedtek el, addig az 

új épületben (a mai főszárny) a különféle formájú terek változatosan, folyosó vagy átjáró 

nélkül kapcsolódtak egymáshoz.  

A főszárny földszintjén az előcsarnok, a nagyszalon és az e köré csoportosuló nyilvános 

terek (ősök csarnoka, ebédlő, biliárdterem vagy férfitársalgó), továbbá a külön egységet 

képező könyvtár és írószoba helyezkedtek el. 

                                                 
444 Sisa 2007: 224-225., 235., 261-262., 264-265. 
445 Péczely 1958: 36-67. 
446 Basics 2005: 46-49.,124. 
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Az első emeletet a belső személyzeti szobák, hidegkonyha, és a család számára kialakított 

helyiségek (családi lakosztály, háló és gyermekszobák) foglalták el egy csoportban. 

Egyértelműen érzékelhető, hogy a felnőttek és a gyermekek élettere itt nem különült el, mint 

sok más kastélyban. Ez a tény, továbbá az, hogy az eredeti tervekben a grófi pár hálószobája 

közös volt, arra enged következtetni, hogy a grófi család mentalitása közelített a modern 

polgári szemlélethez.  

A ház urának kárpitozott falu hálószoba és öltözőszoba, továbbá gardróbszoba és egy nagy 

medencés fürdőszoba állt rendelkezésére. A gyermekeknek nem volt külön fürdőszoba 

rendszeresítve. A mellékszárnyban a kápolna, 1-2-3 szobás vendéglakosztályok álltak a 

vendégek rendelkezésére. Ugyanakkor a tucatnyi személyt befogadó vendégszobákhoz 

összesen egy fürdőszoba tartozott. Az alagsorban lakásra egyébként alkalmatlan, 

egészségtelen kiszolgáló helyiségeket alakítottak ki (porcelán-, szőnyeg-, pohár- és 

ezüstkamra, négy kazán). Itt volt továbbá az inas és vendéginas lakhelye és a várnagy 

kétszobás lakrésze. A szokásos WC-n kívül egy fürdőszoba is épült ide az alagsorban lakók 

részére. A konyha, mosókonyha, raktárak és a hozzájuk tartozó személyzet szobái egy külön 

épületben kaptak helyet. 

A kastély a legmodernebb műszaki felszereléssel épült. Rendelkezett vízvezeték- és 

csatornahálózattal, a főbb helyiségekben gázvilágítással, légfűtéssel (bár nagy hidegben 

szükség volt a szintén megépített kandallóra és cserépkályhákra is). Az alapfalakat 

mesterségesen is szellőztették, a kastélyban telegráf és beszélőcső-hálózat működött.  

Melegvíz csak a grófi család emeleti fürdőszobájában állt rendelkezésre, amit az alagsorban 

elhelyezett kis kazánnal biztosítottak. A családi fürdőszobában medenceszerű, süllyesztett, 

zuhanyzóval is felszerelt kád volt, melybe néhány lépcsőfok vezetett. A vendégszobákhoz 

tartozó, szintén tágas, zuhanyzóval ellátott fürdőszobába és az alagsori fürdőbe már csak 

hidegvíz jutott. 

A főszárny földszintjén található vécéhelyiségbe pissoir és nagy mosdóállvány a torony 

mellettibe a vécécsészén kívül csak pissoir, a többi mellékhelyiségbe csak vécécsésze 

került.448  

Gróf Teleki Ede ny. miniszteri osztálytanácsos hagyatéki leltárában (1895) hosszú listán 

rögzítik a tisztálkodásra utaló tételeket. Bár fürdőszobára utalás nem történik, a 19 

helyiséggel rendelkező épület több helyiségében találunk tisztálkodáshoz szükséges 

berendezést és mosdóeszközöket. Ezek a következők: 2 czin fürdőkád 0.80.-; 1 három lábu 
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vas mosdó asztal felszereléssel 2.-; 1 Bidet mosdókészülék; 1 zöld tulipános mosdóasztal, 

készlettel 1.50.-; 1 rózsás porcellan mosdóeszköz a mosdóasztalon 2.-; 1 hosszú fehér mosdó 

asztal 2 személyre fehér porcellan felszerelés bidettel és ülőszékkel 16.-; 1 lepedő és 

törülközőtartó 0.50.-; 1 complett toilett asztal felszerelés 10.-; 1 toilette asztal álló tükörrel 

2.- 1 fehér mosdó asztal teljes porcellan felszerelés 2 személyre 8.-; 1 toilette asztal ezüst 

álló tükörrel 4.-; 1 üveg toilette felszereléssel 3.80.-; 1 fehér mosdó asztal 2 személyre 

felszerelve 8.-; 3 pléh fürdőkád 3.-; 1 toilette asztalka farámás tükörrel 2.-; 1 mosdó asztal 

teljes felszereléssel és Bidet 4.50.-449 

 

VI. 5. 1. 2. Városi paloták, villák  
A városi paloták és villák esetében két Andrássy-úti példát választottam.  

Gróf Erdődy István az első arisztokrata volt, aki villát építtetett az Andrássy úton (ma: 

Andrássy út 104.). A megépült villa nem volt nagy: a főépület 16, 61x19,29 méter, azaz 320 

m², a melléképület 12,32x15,46 méter, vagyis 190 m² alapterületű volt. A fürdőszoba a háló 

mellett kapott helyet. 1894-ben Erdődy eladta a villát Semsey Lászlónak, az ősi nemesi 

családból származó gazdag földbirtokosnak, aki ifjú házasként épületbővítés és átépítés után 

költözött be a villába. Ekkortól volt mindkét szinten egy-egy nagy fürdőszoba. 1909-ben 

Semsey László eladta a villát gr. Széchenyi Lászlóné Vanderbilt Galdysnek. Újra átépítették. 

Az első emeletre kerültek a társasági élet nagy terei: az ebédlő, a bál-vagy fogadóterem és 

még néhány, pontosan nem ismert funkciójú helység, amelyek között kellett lennie 

szalonnak is. Az újonnan épített második emeleten, a régi épület fölött helyezték el a 

házaspár hálószobáit, fürdőit, öltözőit és a hölgy budoárját a Bajza utca felőli új szárnyban 

a gyerekszobákat és talán a vendégek részére épített lakosztályokat: öt szobát négy 

fürdőszobával. A második emeleten összesen tíz szoba és hét fürdőszoba volt. Az utóbbiak 

egy 1,54 méter keskeny és csaknem 30 méter hosszú folyosóra voltak felfűzve. Az új 

épületszárnyban egy J vonalú folyosórendszer mentén 14 cselédszoba, egy fürdő, egy 

mosdó, néhány „toilette” és két raktárhelyiség volt. Az összesen kb. 4000 m² lakóterületű 

palota végül 1911-ben készült el.450 

Id. gr. Pijacsevich János Andrássy út 70-ben található palotájának hagyatéki anyaga 

(1885-ben) a következő lakásbeosztásról tanúskodik: 6 szoba, konyha, előszoba és 

fürdőszoba. A hatból három szobában találunk mosdófelszerelést („[…] 1 sárgára mázolt 1 
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ajtaju mosdószekrény ócska 2.-; 1 fényezett mosdószekrény 5 drb porczellán 

mosdóeszközzel 8.-; 1 barnára mázolt, egy ajtaju puhafa mosdószekrény 2.- […]„), egyben 

van adat szobaárnyékszékre (1 fényezett szoba árnyékszék 2.50.-). A fürdőszoba 

felszerelése: „[…] 1 horgany fürdő kád 20.-; 1 barna ripsz ülővánkos 2.-; 1 puhafa kis asztal 

0.40.-; 1 puhafa lepedőtartó 0.80.- […].”451 

Összefoglalva: a 19. század közepétől valódi kastélyépítési és átépítési hullám indult el az 

arisztokrácia körében. A korábbi barokk kastélyok szerkezetétől eltérően az új épületekben 

– akárcsak a polgári lakások esetében – már megfigyelhető a reprezentáció tereinek 

túlhangsúlyozása helyett a funkcionális helyiségek előtérbe helyezése. A reprezentáció 

immár elsősorban a dísztermekre és fogadóterekre korlátozódott, a lakó- és hálószobák pedig 

intimitásba vonulva főként tulajdonosaik kényelmét szolgálták. A fényűzést még mindig 

preferáló néhány esettől eltekintve, általánosságban dominánsabbá válik a praktikus, 

egyszerűsödő berendezés, közelítve a polgári enteriőrök új változatához, ahogy a nemesi és 

polgári életforma is egymáshoz.452 

A fürdőszoba egy-egy példától eltekintve (például Thurzó György bicsei kastélya), a 19. 

század közepénél korábban épült kastélyokban még nem volt jellemző helyiség. A 

tisztálkodás eszközei (mosdótálak, mosdószekrények, hordozható kádak) – csakúgy, mint a 

polgári rétegeknél – általában a háló- vagy öltözőszobákban kaptak helyet. Az új építésű, 

illetve átépített kastélyok esetében a fürdőhelyiségek jelenléte az épületgépészeti 

megoldásokhoz kapcsolódva vált általánossá.453 Felszereltsége, mérete, berendezése itt is a 

tulajdonos anyagi helyzetéhez, mentalitásához és komfortigényéhez igazodott. Az 

ismertetett kastélyok fürdőszobái között a tágas, komfortos, lakószoba-szerűen berendezett, 

s a kicsi, fülkeszerű fürdőszobák egyaránt előfordultak. A mágnások városi palotái 

tradicionálisan a Várnegyedben, a 19. század második felében pedig az akkor kiépülő 

arisztokrata negyedben: a Nemzeti Múzeum környékén, valamint az Andrássy út Városliget 

felőli részén, s az ahhoz közeli mellékutcákban épültek.454 Ezek az épületek abban 

különböztek a gazdagabb polgárok lakásaitól, hogy a fogadó- és lakórészek jobban 

elkülönültek bennük. Emellett megjelentek Pest és Buda környékén a nyaralóházak és villák 

is mint új épülettípusok. Az általában nyári lakásként használt, eleinte többnyire földszintes, 

oszlopsorral díszített épületek a modern polgári lakóház komfortját biztosították.455 
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VI. 5. 2. Munkáslakás-helyzet 

A századfordulóra Budapest nagyvárossá válik. A közlekedés, üzemek, gyártelepek, 

magánépítkezések, a víz-, gáz-, csőhálózat és a közvilágítás jelentősen átformálják a város 

képét. A felépült új lakóházak ugyanakkor elsősorban a felsőbb rétegek igényeihez 

igazodtak, míg a munkásság al- és ágybérletekben, pincelakásokban, tömegszállásokon vagy 

hajléktalanként élt. Közegészségügyi helyzetük, higiéniai körülményeik ennek megfelelően 

messze elmaradtak a fentebb bemutatott arisztokrata és polgári párhuzamoktól. 

Dr. Farkas Jenő orvos és belügyminiszteri egészségügyi hivatalnok így jellemezte 1896-ban 

a budapesti munkáslakásokat a Közgazdasági Szemlében: „A fővárosi munkások úgy élnek, 

hogy egy-egy szobában 2-3 család s kivülök még egész sereg felnőtt idegen férfiú és nő lakik 

együtt. Butorzat az ilyen lakásokban jóformán nincs is; minden talpalatnyi térre szükség van 

a fekvő emberek számára. A falak mellett három-négy nyoszolya, amelyeknek szalmazsákja 

egy-egy család, férj, feleség, gyermekek számára szolgál hálóhelyül. A földön ember-ember 

mellett fekszik. Férfiak, nők vegyesen. Tisztaságról természetesen szó sem lehet.”456  

A 19. század utolsó harmadában már születtek olyan lakáspolitikai intézkedések, mint az 

1875. évi IV. tc., mely a lakásviszonyok javítása érdekében adókedvezményeket biztosított. 

Az 1876. évi XIV. közegészségügyi törvény a munkások elhelyezését a vállalatok 

feladatkörébe vonta. Végül a városi és állami kis- és munkáslakás építkezések az 1908-ban 

hozott törvények következtében indultak meg. (Az 1908. évi XXIX. tc. az állami költségen 

történő munkáslakás-építkezéseket foglalta törvénybe, az 1908. XLVIII. tc. alapján pedig a 

fővárosi költségen építendő kislakások állandó adómentességet nyertek). 

Az 1908. évi XXIX. tc. alapján szigorúan tervezett mérnöki munka alapján épült fel a 

Kispesti Állami Munkáslakótelep, az úgynevezett Wekerle-telep. A tervek rögzítették az 

egyes helyiségek maximális alapterületi méreteit, pincét nem, helyette nagyobb méretű 

kamrákat képeztek ki. A lakások többségébe fürdőszobát és vízöblítéses vécéket sem 

terveztek, csak a tisztviselők számára épített emeletes házakba és a földszintes házak 

háromszobás lakásaiba. A vízvezetéki hálózatba csak a lakások konyháit kapcsolták be.457 

Hasonló jellegű munkáskolóniák voltak az 1854 és 1925 között kiépült ózdi, az 1868 és 1942 

között felépült diósgyőri – ahol az igazgatói lakáshoz tartozott csak fürdőszoba458 – és az 

1897 és 1930 közt elkészült tatabányai is. 

                                                 
456 Ferenci 1906: 27. 
457 Körmöczi 1980: 123-165. 
458 Horváth – Pethő – Tóth (szerk.) 2003: 162-163. 
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A gyári kolóniák munkáslakásainak két alaptípusa volt: túlnyomó többségük szoba-konyhás 

vagy ennél is kisebb lakás. Léteztek úgynevezett munkáskaszárnyák 

(munkástömegszállások) is a nem házas alkalmazottak részére. A másik alaptípust a 

rendszerint kétszobás és jobb minőségű lakások képezték.  

Az első kolóniák primitív higiéniai követelményeknek feleltek meg. Országos viszonylatban 

az egyszobás főbérleti munkáslakások csaknem 1/6-ának még konyhája sem volt, 80%-uk a 

kamrát is nélkülözte. A munkásnegyedek jellegzetes otthonai a kb. 35 m² szoba-konyha-

kamrás lakások voltak. 

Tatabányán a főtisztviselők fürdőszobás, WC-s lakásain túl, három munkáslakásra jutott egy 

közös pöcegödrös árnyékszék, a házak előtt fedetlen csatornában folyt a szennyvíz. Az 

ivóvizet a telepek vízvezeték hálózatának kiépítése után (1907) utcai nyomós kutak 

szolgáltatták. A Wekerle teleptől eltérően itt még a konyhákat sem kapcsolták be a 

vízvezeték-hálózatba (Még az 1930-as évek közepén is az ország munkáslakásainak csak 

56%-a volt ellátva vízvezetékkel). 

A szoba-konyha-kamrás munkáslakások közötti nívó a bennük lakók kereseti viszonyaitól 

függött. Az átlagos munkáslakást a zsúfoltság jellemezte, 30%-ukban öt vagy annál több 

személy lakott. Lakóik életvitelükben több szálon kapcsolódtak a falusi életmódhoz. 

Lakásaik berendezése mind a paraszti, mind a polgári lakáskultúra jegyeit magán viselte, de 

egyre inkább a paraszti léttől való elszakadás volt meghatározó. 

A napi tisztálkodás a konyhában zajlott. A tisztálkodás eszközei között megtalálhatjuk a 

mosdóállványt lavórral, a vizespadot kannákkal. A vizesvödör a konyhában, a kissámli, az 

asztal alatti mosogatódézsa, a lavór, a vízmelegítés az esti mosakodáshoz a falusiakéhoz 

hasonlóan a munkáscsaládok életének is elengedhetetlen kellékei voltak. 459 

Az 1861-es építésű ózdi Karu telep lakásaira jó példa a telepen élő Ulrich család lakása. „A 

felső lakásba lépve bal felől volt az ablak, alatta helyezték el a vizeslócát. Ezen volt az 

ivóbögre, közvetlen a vödör mellett. A vizeslóca alatt tartották a cipőtisztító eszközöket. 

Mellette állt a komód […]. Az ágy végében állott a katonaláda […] a legkisebb gyermeknek 

a mosóteknő volt a fekhelye. Előfordult, hogy a mosóteknőt a mennyezetre szerelt láncra 

függesztették […]. Az ágy mögött a sifon állott: ebben voltak a ruhaneműk és a kabátok 

[…]. Az ággyal szemben a másik oldalon volt a rakott tűzhely […]. A lakás sötét volt 

[…].”460 

                                                 
459 Horváth – Pethő – Tóth (szerk.) 2003: 143-151.; Ravasz 1982: 35-40. 
460 Csontos – Vass 2001: 21-22. 
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Az 1870-73 között épült Régi kolónia lakásainak alaprajzi elrendezése egyszerű, a hármas 

osztatú parasztházak utódainak tekinthető. A komfort hiányzott az itt lakók életéből. Az 

ivóvízhez jutást a közkutak, a tisztálkodási lehetőséget pedig a helyi közfürdő biztosította,461 

ezzel szemben a Kórházsor 1895-97 között három, két-két családos altiszti lakásai már két-

két lakószobával, előszobával, konyhával, kamrával és fürdőszobával épültek,462 míg a 

Tisztisoron (1895-97) már a luxuséletmód jelei láthatók, lakásai fürdőszobával és extra 

kiegészítő helyiségekkel épültek. 4. számú épülete például kezdettől fogva a gyár- és 

bányaigazgató lakása volt. Helyiségei: tíz lakószoba, két-két hall, előszoba, konyha, kamra, 

fürdőszoba, árnyékszék, mosókonyha és vasalószoba. Az épülethez melléképület, garázs, 

virágház, melegágy, pálmaház, verempince, fészer, szivattyúház, rakodó tartozott.463 

1916-25 között az újtelepi négycsaládos munkáslakóházban lakott családjával Bogyó János. 

Lakásuk előszobából, konyhából, kamrából és két szobából állt.”[…] a fából épített 

melléképületekben helyezték el a szeneskamrát, a fáskamrát, az árnyékszéket, a sertésólt és 

a baromfiólt […]. Az asztalon (2) szövet-vagy kézimunka-asztalterítő volt […], mellette 

székek (3). Az ágyban (1) elhelyezett ágynemű […] ágyterítővel volt letakarva. Az ágyon a 

fejrésznél díszpárnákat helyeztek el, mellette az éjjeliszekrényeket (7). A varrógépen (4) 

kézimunka-terítő és varrókosár volt […]. A szobában álltak még a szekrények (8) és a 

virágállvány (6) is. A kisszobában […] a kisasztalon (3) kézimunka-terítő volt, rajta 

hamutálca, mellette székek (4). A sezlont (1) díszpárnák díszítették […]. A konyhában […] 

az asztal (2) és a vizespad (4) fölött a falon hímzett falvédő, az asztal mellett hokedlik (3) 

voltak. A tűzhely (1) mellett széntartó (6) állt. Jól látható helyen falinaptárt falra akasztott 

hímzett kefetartót és fésűtartót és fűszeres polcot (7) helyeztek el […]. A kamrában a 

padlásfeljáró létra (1) alatt állt a szennyesruha-láda(3) […].”464  

A józsefvárosi kisiparoscsaládból származó Ujváry József sodronyfonó szakmunkás és 

felesége, a székely szegényparaszti családból való Máté Erzsébet mosónő 1912-ben 

költöztek a IX. kerületi Ferencz utca 4. sz. alatti házba. A ház már csatornázva volt, 

vízvezeték is volt benne. Lakóinak használatára összesen három WC szolgált, melyet a 

házmester takarított. A sublót, illetve a konyhában való mosdás jól kifejezi, hogy a paraszti 

hagyományokhoz való kötődés (tradicionalitás) még erősen meghatározza a lakás 

berendezését és a helyiségek használatát.465 

                                                 
461 Csontos – Vass 2001: 29. 
462 Csontos – Vass 2001: 41. 
463 Csontos – Vass 2001: 59-60. 
464 Csontos – Vass 2001: 79-80. 
465 Mialkovszky 1977: 54-97. 
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VI. 5. 3. A tisztálkodás helyiségei, eszközei a paraszti rétegek körében 

A munkásságéhoz hasonlóan a paraszti lakóházak többségében sincs külön tisztálkodó 

helyiség még a két világháború közötti időszakban sem. Általában a konyhában alakítanak 

ki egy mosdósarkot, lásd például a karádi adatközlőim 2 szoba-konyha-kamra, 2 szoba-

konyha, 1 szoba-konyha-kamra, illetve 1 szoba-konyha beosztású parasztházait,466 a 

nagybajomi György család 2 szoba-konyhás (plusz nyári konyha), a Kovács család 

pusztaszentmihályfai 2 szoba-konyha-kamrás (plusz istálló) lakóházát, valamint a Szentesi 

család Rakotyástanyai szoba-konyhás (plusz fészer) tanyáját.467 Egy hatvanholdas 

felsőkörtvélyesi parasztgazda tanyáján a tisztálkodás helye a téli, illetve nyári konyhában 

elhelyezett mosdósarok volt.468  

A mosakodásra szolgáló edényfélék korszakunkban többnyire fából, ritkábban cserépből 

készültek (pl. cigánymelence, fateknő…), majd a 20. század elejétől megkezdődött a fém 

mosdótálak gyors elterjedése, s a lavór vált a legáltalánosabb mosakodó edénnyé. A 

mosakodáshoz háziszappant használtak.469  

Összefoglalva az egyes társadalmi rétegek lakóhelyeinek összevetésével láthatóvá válnak a 

párhuzamok és differenciák a tisztálkodás helyszíneit, illetve használati eszközeit tekintve.  

A követendő minták élet- és háztartás-vezetési könyvekben, tanácsadókban láttak 

napvilágot. Ezek az úgynevezett mintaállító irodalmak korszakunkban elsősorban a polgári 

rétegek számára, egy általános viselkedésmintát közvetítettek, meghatározták az ideális 

otthon paramétereit, melyek között az 1880-as évektől már a fürdőszoba is szerepelt. A 

gyakorlati alkalmazás társadalmi rétegenként, rétegcsoportonként ugyanakkor már eltérő 

képet mutat. 

A korszak Magyarországának lakóhelyeit higiéniailag és egyéb tekintetben is a heterogenitás 

jellemezte. A lakások (és lakóik) nemcsak „vertikális” tagolásban (például szobák száma 

alapján), hanem horizontálisan is elkülönültek (lásd agrártársadalom és urbanizált 

társadalom tömbjei).470  

                                                 
466 Adatközlő: Ükös Imréné (szül.: h.n., 1910); Baranyai Józsefné (szül.: Karád, 1920); Kocsis Istvánné, 
Balása Katalin (szül.: Nagycsepely, 1925); Csizmadia Jánosné (szül.: Karád, 1925); Szukits Sándorné (szül.: 
Karád, 1927) 
467 Adatközlő: Pető Jánosné, Kovács Terézia (szül.: Pusztaszentmihályfa,1922); Bognár Lajosné (szül.: Orci, 
1927); Vince Józsefné (szül.: Nyírkalász, 1927) 
468 Juhász 2006: 79. 
469 Juhász 2006: 69.  
470 Gergely 1971: 437. 
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Az arisztokrácia modernizált vagy újonnan épített vidéki kastélyaiban a korszerű 

épületgépészeti megoldásoknak köszönhetően általánossá válik a fürdőhelyiségek jelenléte, 

akárcsak a modern polgári lakások kényelmét nyújtó városi palotáikban, villáikban.   

Korszakunk kezdetén a polgári lakásokban a tisztálkodás eszközei különböző, erre kijelölt 

helyiségekben találhatók. Az építészeti változások (bérház megjelenése, reprezentációs tér 

csökkenése a higiénés helyiségek javára), a vezetékes víz és csatornahálózat kiépítése az 

1880-as évek végétől a fürdőszobák és illemhelyek rendszeresítését eredményezik.  

Ezzel szemben a paraszti lakóházak többségében nincs külön tisztálkodó helyiség még a két 

világháború közötti időszakban sem. Általában a konyhában alakítanak ki egy mosdósarkot. 

A munkásság szállásai, lakásai is mellőzik a külön tisztálkodás céljára kialakított helyiséget. 

A paraszti hagyományokhoz való kötődés (tradicionalitás) mind lakásaik berendezését, mind 

térhasználatukat erősen meghatározta (lásd konyhában való mosdás), akárcsak a polgári 

minták.471 Higiéniai körülményeik messze elmaradtak a fentebb bemutatott arisztokrata és 

polgári párhuzamoktól. 

Látható a különbség a tisztálkodás helyét és a tárgyait tekintve is. Míg a nemesi és 

polgári családok fürdőszobában, vagy – annak hiánya esetén – az öltöző- vagy 

hálószobában tisztálkodtak, addig a paraszti- és munkáscsaládok többsége a konyhában, a 

kamrában illetve az udvaron (nemtől és kortól függően). A használati tárgyak 

anyagukban (paraszti- és munkáscsaládoknál fa, majd fém; nemesi és polgári családoknál 

fém, kerámia és porcelán) és mennyiségükben (paraszti-, munkáscsaládoknál melence, 

fateknő, egy-két kanna; nemesi, polgári családoknál mosdókészlet vagy kád, mosdó, zuhany, 

fürdőkályha, kannák, edények) is eltértek. 

A fenti összevetések jól érzékeltetik, hogy a polgárság és a fölötte állók higiénés kultúrája 

jóval differenciáltabb és modernebb volt, mint a paraszti- és munkás rétegeké, melyeknél – 

szemben a polgári rétegek újító készségével, tapasztalatok iránti fokozott érzékenységével – 

a tradicionalitás sokáig háttérbe szorította az új, modern elemeket.  

A felekezetek közötti különbségek vizsgálatához nincs kellő mennyiségű adat. A vizsgált 

lakásleltárakban (5. sz. melléklet) felekezetbe sorolásra (név, foglalkozás, vallás, lakóhely, 

mosdófelszerelés) is van néhány példa (lásd a kigyűjtött 139 leltárból 63 tünteti fel a nevet, 

foglalkozást, vallást, lakóhelyet és mosdófelszerelést). A 36 római katolikus, 2 

görögkatolikus, 3 református, 4 evangélikus, 1 görögkeleti és 17 izraelita személy anyagát 

tartalmazó minta átfogja az 1874 és 1920 közötti periódust, kis elemszáma, a foglalkozások, 

                                                 
471 A polgári otthon berendezési tárgyaival, térbeli rendjével követendő mintául szolgált az alsóbb rétegek 
képviselőinek. In: Gyáni – Kövér 1998: 314. 
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vagyon és jövedelmi viszonyok sokrétűsége, az egyes leltárak dátuma közötti eltérések 

ugyanakkor inkább csak feltevésekre alkalmasak, mint pontos következtetések levonására. 

Özv. Neugebauer Ferencné Senger Terézia (rk. 911/1880), Thomka Imréné Loviczár Vilma 

(ev. 2212/1885), özv. Péchy Ferencné Neumayer Paula (rk. 1379/1896), Schwarz Samuné 

Budai Júlia (izr. 3984/1896), Pete Csongorné Gebhardt Emma (rk. 18290/1915) 

háztulajdonosok; gr. Pijacsevich János (rk. 912/1885), Ujlaky József (rk. 1612/1890), Vuk 

Mihály (rk. 3116/1890), özv. Szuszky Mártonné Horváth Anna (rk. 1491/1895), Lenz 

Ágostonné Schaffer Katalin (rk. 10282/1915), Wahlkampf Ede (ev. 32520/1915), Dunay 

Endréné Reich Janka (izr. 2413/1920) magánzók és magánzónők; Hill Jakab (rk. 

1751/1874), Hermann Jánosné Matschura Mária (rk. 1313/1896), Tutkovits István (gk. 

740/1885), Weiner Adolf (izr. 14796/1910) iparos mesterek és feleségük; Stein Zsigmond 

(izr. szn/1880), Hatschek Gyula (izr. 22702/1920) kereskedők és Feureisen Izidor (izr. 

2365/1905) posztókereskedő; Huber Ignác (rk. 1374/1895) bérkocsis mester, Báron 

Vilmos (izr. szn./1920) bérkocsis lakásleltárai alapján, részint az azonos felekezetbe és 

foglalkozáskategóriába tartozók közötti differenciák (lásd például gr. Pijacsevich János 

rk. [1885] magánzó: 1 sárgára mázolt 1 ajtaju mosdószekrény ócska 2.-; Vuk Mihály rk. 

[1890] magánzó: 2 fényezett mosdó szekrény 12.- vagy Stein Zsigmond izr. [1880] 

kereskedő: 1 fényezett mosdó szekrény 7.-; Feureisen Izidor izr. [1905] posztókereskedő: 1 

2 ajtós mosdó márványlappal 36.-; Hatschek Gyula izr. [1920] kereskedő: 1 matt 2 ajtós 

mosdó márványlap és tükörrel 18.-) másrészt a különböző felekezetekbe és azonos 

foglalkozáskategóriába tartozók közötti hasonlóságok (lásd például Báron Vilmos izr. 

[1920] bérkocsis:1 fényezett kétajtós mosdó 4.-; Huber Ignác rk. [1895] bérkocsis mester: 1 

fényezett 1 ajtós mosdószekrény 2.-) alapján feltételezhető, hogy az egyes 

mosdófelszerelések közötti eltérések elsősorban a vagyoni, jövedelembeli különbségeknek 

és nem valamely felekezetbe tartozásnak tulajdoníthatók.  

Ugyanakkor megjegyzendő (5. táblázat) az 1906-os és 1925-ös felekezetek szerinti 

lakásmegoszlás adatai alapján, hogy a legnagyobb lakások az izraeliták körében jóval 

nagyobb számban fordulnak elő, mint a más felekezetekhez tartozók esetében.472 

 

 

 

  

                                                 
472 Illyefalvi (ig.) 1927: 201. 
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5. táblázat: Felekezetek szerinti lakásmegoszlás 1906/1925 

felekezet kislakások 
százalékos aránya 
1906/1925 

közép lakások 
százalékos aránya 
1906/1925 

nagy lakások 
százalékos aránya 
1906/1925 

izraeliták 23,6/25,4 36,7/60,8 39,7/13,8 
ágostai 
evangélikusok 

46,8/51,0 25,7/38,4 27,5/10,6 

reformátusok 62,0/65,5 22,0/27,6 16,0/6,9 
római 
katolikusok 

60,4/65,0 24,4/30,2 15,2/4,8 

   Forrás: Illyefalvi, 1927. 202. 

 

Ez magyarázható azzal, hogy a modern polgárság nagy része Magyarországon zsidó 

származású volt. Egy kozmopolita társadalmi csoport, amelynek „csoportsajátos” kollektív 

jegyei – mozgékonyság, racionális gazdasági viselkedés iránti hajlam, teljesítményelvűség, 

munkaközpontú életvitel, tudás, szakmai hozzáértés, újító készség, tapasztalatok iránti 

fokozott érzékenység – egybeestek a modernizáció követelményeivel.473 Mentalitásuk, 

neveltetésük, a vallásukkal együtt járó sajátosságok meghatározóak voltak abban, hogy az 

új szemlélet, technikai vívmányok, gyakorlati mechanizmusok átvételében, elsajátításában 

élen járjanak, így az átlagosnál nagyobb arányban nyílt lehetőségük arra, hogy a társadalom 

többi rétegeinél nagyobb és komfortosabb lakást tarthassanak. 

Jól példázza ezt a világot Granasztói Pál ifjúkori emlékezéseiben szereplő gyerekkori 

jóbarátnak, a „zsidós” kinézetű Viktoréknak a lakás leírása: „[…]. Már az előszobában 

nyomban valami más ízlés látszott: itt a fehér bútorokon és fehér faburkolatú falakon színes, 

mintás cserépkancsók, tálak voltak, sőt hatalmas mázas korsó állt a földön, és benne, mint a 

kardvirágok, szétálló nyalábban ernyők, sétabotok, mindenféle csont-, ezüstfogantyúval, az 

asztalon hímzett szőttes […]. A szoba hatalmas méretű volt, zsúfolva különféle bútorokkal: 

nagy, kerek asztal körül zöld huzatos garnitúra, a sarokban más színű és formájú öblös 

fotelok, olyan puhák és mélyek, hogy én az egyikből alig tudtam felkelni. A nagy asztalon 

és más asztalokon is plakettek, bőrbe és színes, mintás selyembe kötött könyvek hevertek. 

Rengeteg kép volt a falakon […]. Tulajdonképpen minden más volt, mint nálunk otthon s 

mint ahol eddig jártam […].”474 

                                                 
473 Gyáni 2002: 136-137. 
474 Granasztói 1984: 191-192. 
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Az összehasonlításban a minta és gyakorlat; a tradicionalitás és progresszivitás; a társadalmi 

rétegek közötti különbségek, rétegcsoport sajátosságok (lásd tisztálkodás helye, használati 

tárgyai); esetleges felekezeti különbségek szempontjai voltak a meghatározók.  

A bemutatott követendő mintákhoz képest a gyakorlat láthatóan közel sem mutat egységes 

képet. Ez tükröződik a statisztikai hivatal lakáskimutatásainak adataiban is (az 1900 utáni 

népszámlálások alkalmával az egyes lakásokhoz tartozó fürdőszobákat is kimutatták: 1900: 

26082; 1906: 32990; 1910: 42208; 1920: 65773; 1925: 68924)475 

Míg a századfordulón még csak 26000 lakásnak volt fürdőszobája a fővárosban, egy évtized 

múlva kétszer annyinak. Az új lakások komfortossága egyre növekedett. A csatornával 

ellátott házak száma 70, a vízvezetékkel bíróké 60% fölött476 más adatok szerint 80% körül 

volt.477 A második világháború időszakára Budapest lakásainak fele teljesen, másik fele 

részben korszerűsödött. A vízvezetékkel és villanyárammal való ellátottság teljes körűvé 

vált, a lakásoknak közel felébe bevezették a gázt, minden hatodik lakás telefonos, ugyancsak 

közel 50% fürdőszobás volt, kétharmada pedig saját vízöblítéses WC-vel rendelkezett.478 

S bár 1900 és 1925 között a fürdőszobák száma a fővárosban folyamatosan emelkedett (26. 

082-ről 68.924-re), a két világháború közötti időszakban is még csak a lakások 50%-át 

jellemzi. Az 1880-as évek végén megindult változások nyomán megjelenik a fürdőszoba, 

mint önálló helyiség a maga berendezési tárgyaival, széles körű választéka azonban egyelőre 

csak a városokban – főként Budapesten – és a vidéki kastélyokban, tehát a felső társadalmi 

rétegek körében kap létjogosultságot.  

                                                 
475 Illyefalvi 1927: 37. 
476 Gergely 1971: 425. 
477 Faragó 2008: 250. 
478 Faragó 2008: 250-51. 
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VII. A tisztálkodás ipari háttere, különös tekintettel a szappangyártásra 
 

„Schicht szarvasszappana 
csodálatos, hathatós tisztítóerejét 

sajátszerü előállitásának és a legjobb 
nyersanyagok leggondosabb 
kiválasztásának köszöni.”479 

VII. 1. A középkori céhektől a gyáriparig 

Magyarországon az idegen iparosok révén alakult ki a 13. század közepétől a céhrendszer.480 

Az első érdekvédelmi egyesületek az élelmiszer-, a bőr-, a ruházati és a vasipar alapvető 

szakágaihoz kötődtek.481  

Az egyre szaporodó céhszervezetek a 15. században, jórészt Nagy Lajos iparfejlesztő 

aktivitásának következményeként az egész országban elterjedtek.482  

A tisztálkodáshoz kapcsolódó iparágak között (bognárok, kovácsok, fazekasok…) 1587-ben 

alakult meg többek között a debreceni, 1783-ban a soproni szappanoscéh. A gyáripar 

kibontakozásáig a középkori kézműves jellegű keretek között ezen iparágak szolgáltatják a 

tisztálkodáshoz kapcsolódó alapvető eszközöket (mosdóállványok, kádak, korsók, 

szappan…). 

A kézműiparral foglalkozók száma a 19. század első harmadáig dinamikusan gyarapodott, 

1828-ra számuk már 100.000 fő körül mozgott (kontárokkal együtt 120-130.000), 

szaporodásuk csak az 1840-es években lassult le. Közben az ipar hagyományos szervezeti 

modelljei mellett fokozatosan új struktúrák is megjelentek. Ezek között kiemelt 

fontosságúak a manufaktúrák, s a 19. század első harmadában megjelenő gyárak. 483 

A 19. század első negyedében már minden iparágban találunk 1-2 valóban gyárinak 

minősíthető hazai üzemet.484 

                                                 
479 Schicht szappan hirdetése (részlet) Somogyvármegye 1908. július 19. 8. 
480 Futó 1944: 8. 
481 Skorka 2007: 24. Nagy Lajos az erdélyi szászok részére 1376-ban kiadott céhszabályzata alapján az 
erdélyi szászok között külön céhbe tömörültek a mészárosok, pékek, tímárok, fehérbőr (irha) készítők, 
vargák, kovácsok, s ezekkel együtt a tűzcsinálók, üstmívesek, kerékgyártók, övcsinálók, kardművesek 
(csiszárok) és lakatosok egy céhben; továbbá szűcsök, kesztyűsök, mentekészítők és kalaposok (süvegesek), 
kötélverők, gyapjúszövők (csapók), takácsok, bodnárok, fazekasok, íjjgyártók, szabók és bőrtáska készítők. 
19 céhben összesen 26 iparág. In: Futó 1944: 10. 
482 Sopronban ekkoriban például 10 céh (mészárosok, pékek, vargák, tímárok, szűcsök, szabók, molnárok, 
ácsok, posztókészítők, kovácsok), Bártfán 9 (mészárosok, vargák, pékek, szabók, lakatos-kardkovácsok, 
bognárok, szíjgyártók, serfőzők, molnárok); Kassán 11 (szűcsök, barchentkészítők, táska- és erszénygyártók, 
szíjgyártók, mészárosok, bognárok-esztergályosok-asztalosok, szabók, nyergesek, tímárok, vargák, lakatos-
sarkantyúsok-páncélgyártók-kardcsiszárok), Pesten 7 (vargák, szabók, szűcsök, tímárok, ácsok, kőfaragók-
asztalosok, kovácsok-kardcsiszárok, nyergesek-szíjgyártók) ismert. In: Skorka 2007: 24-25. 
483 Kaposi 2002: 127-136. 
484 Futó 1944: 142-158. 
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Az 1840-es országgyűlés törvényei, az 1848-as forradalmi törvények, az ötvenes évek 

császári szabályozása a magyarországi ipar rendszerét jelentősen átalakította. Már az 1830-

40-es években észlelhető a permanens ipari fellendülés, mely az 1850-es években 

folytatódott. Az osztrák és cseh ipar dominanciája mellett újabb és újabb cégeket alapítottak, 

melyekből később nagyméretű vállalatok jötte létre (lásd például a több, kisebb vasipari 

üzemből létrejött Rimamurányvölgyi Vasmű egyesülés [1852]), mellettük pedig 

gyakorlatilag minden ágazatban számos kisebb ipari vállalkozás keletkezett.  

A kiegyezés után elkezdődhetett egy gyorsabb ütemű iparosodás. Az 1880-as évek elejére 

megszületett az állami iparfejlesztés politikája.485 A nyolcvanas évektől növekedésnek 

indultak az iparfejlesztésre szánt állami kiadások. A törvények (1881: XLIV. tc.; 1890: XII. 

tc.; 1899: XLIX. tc.; 1907: III. tc.) fokozatosan kibővítették a kedvezmények körét (például 

adómentesség, kölcsönfelvétel, segélyek).486  

A magyar ipar 1890 és 1910 között minőségi átalakuláson ment keresztül. A hagyományos 

kisüzemek mellett számos modern gyár létesült.487 A kormányzat iparfejlesztési 

programjának keretében 1907 és 1914 között 121 új gyár létesült állami támogatással. 488 

1910-ben 4000 üzem alkalmazott húsznál több, közel ezer üzem pedig száznál több munkást. 

A modern gyárak mellett ugyanakkor továbbra is jelentős szerepet játszottak a kézi erőre 

alapozott hagyományos kisüzemek. A magyar ipart tehát a korszerűen felszerelt 

nagyüzemek és a hagyományos módon termelő kisműhelyek együttélése jellemezte.489  

 

VII. 2. A tisztálkodáshoz kapcsolódó gyárak, iparvállalatok és termékeik 
A korszerű higiénés szemléletek terjedését a kibontakozó gyáripar és a szerteágazó ipari 

háttér nagymértékben megkönnyítette. 

Míg a reformkorszakban és az 1850-es években is a kézműves jellegű keretek között működő 

iparágak mellett, néhány gyár és iparvállalat szolgáltatta a tisztítás, tisztántartás, tisztálkodás 

alapeszközeit, kellékeit, addig egy 1906-os gyárakat és iparvállalatokat tartalmazó összeírás 

(Magyar Gyárak és Iparvállalatok Címtára 1906-1907) már a környezet és test higiéniája 

körül kialakult komplex ipari háttérről tanúskodik.  

Jól szemlélteti a folyamatot, hogy Futó Mihály a reformkorszakban Magyarország 

gyáriparinak tekinthető vállalatai között még csak 33 szappangyártással foglalkozó üzemet 

                                                 
485 Kaposi 2002: 182-238. 
486 Kövér 1982: 31. 
487 Romsics 2008: 70. 
488 Kaposi 2002: 182-294. 
489 Romsics 2008: 70. 
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említ,490 míg az 1906-os Magyar Gyárak és Iparvállalatok Címtára már 115 szappangyárat 

regisztrált (6. sz. melléklet), továbbá a szappangyárakkal együtt összesen 663 

tisztálkodáshoz és a környezet tisztántartásához kapcsolódó céget foglal magába 

(megjegyzendő, hogy a szélesebb profilú cégek egyszer-egyszer ismétlődnek a különböző 

szakágakban, így megközelítőleg 600 cégről beszélhetünk) 49 szakágból. Ezek között egyes 

iparágak szorosabban, mások érintőlegesen kapcsolódnak a vizsgált területhez.  

A szűkebben vett csoportba tartoznak (6. táblázat) a csatornázással, vízvezetéssel, 

szivattyúkkal, fűtéssel, szellőztetéssel, világítással foglalkozó cégek (légszesz- és 

vízvezeték-berendezések, vízvezetéki berendezési vállalatok, fürdőkályhagyárak); a 

tisztálkodás helyiségeinek infrastruktúráját biztosító iparvállalatok (bádogárúgyárak, 

fémárú- és fémlemez-gyárak, zománc- és vasedénygyárak, vasgyárak és vasöntödék, 

fayence gyárak és raktárak, porcellángyárak, „closett” gyárak); a tisztálkodás kellékeit 

előállító vállalkozások, vállalatok (fogkefegyárak, illatszer- szappan- és 

pipereszappangyárak, „cosmeticai” gyárak, törölköző szövők, tükörgyárak) és a tisztítás 

intézményei (gőzmosodák, mosóporgyárak, seprőgyárak, szemétfuvarozási vállalatok, 

szőnyegporoló intézetek, a vegytisztítók).  

Ezen infrastruktúrát, eszközöket, kellékeket előállító, egyéb szolgáltatást nyújtó 

iparvállalatok termékeit további 27 cég kínálata gyarapítja. Ezáltal egy igen gazdag, 

sokszínű és összetett ipari háttér körvonalazódik a századfordulón a higiénia és tisztálkodás 

fogalmát meghatározó cselekvések köré. 

  

                                                 
490 Futó 1944: 178-179. 
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6. táblázat: Higiéniához, tisztálkodáshoz kapcsolódó gyárak és iparvállalatok (1906)491 
Sorszám Higiéniához, tisztálkodáshoz kapcsolódó gyárak és 

iparvállalatok (1906) 
Találat (db) 

1. Ablak-, kirakat- és lakástisztítási vállalatok  17 
2. Ártézi kútfúró mester  1 
3. Ásványvízforrás-vállalatok  8 
4. Bádogárú gyárak 36 
5. Bajuszkötő készítő 1 
6. Cipőkenőcs gyárak 6 
7. Cirokseprő gyárak 11 
8. Closettgyár 4 
9. Cosmeticai gyárak 3 
10. Csatorna és pöcegödör tisztítási vállalatok 3 
11. Edénygyárak 4 
12. Essenciák 10 
13. Fayence gyárak és raktárak 5 
14. Fehérnemű-gyárak 39 
15. Fémárú- és fémlemez-gyárak 20 
16. Fésűgyárak 8 
17. Fogkefegyár  1 
18. Fürdőkályhagyárak 2 
19. Gőzmosodák 18 
20. Hajhálógyár  1 
21. Hajmunkákat készítő 1 
22. Házigomba és falpenész irtószer  2 
23. Háztartási iparcikkek 2 
24. Illatszer- és pipereszappangyárak 10 
25. Kefeárúgyárak 46 
26. Központi fűtés és szellőztetés berendezők  14 
27. Kút- és szivattyúgyárak 9 
28. Légszesz – és vízvezeték berendezések 31 
29. Majolikagyárak 4 
30. Molykár elleni védelem 1 
31. Mosóporgyárak 3 
32. Porcellángyárak 19 
33. Ruggyantaárú gyárak 8 
34. Seprőgyárak 14 
35. Sósborszeszgyárak  4 
36. Szappangyárak 103 
37. Szemétfuvarozási vállalat 2 
38. Szivattyú és fecskendőgyárak  11 
39. Szőnyegporoló-intézetek 2 
40. Törülköző szövő 1 
41. Tükörgyárak 7 
42. Vasgyárak és vasöntödék  106 
43. Vászonfehérítő 1 
44. Vattagyárak 9 
45. Vegytisztítók 7 
46. Vízművek 5 
47. Vízvezetéki berendezési vállalatok 30 
48. Zománcozott árúk gyára 1 
49. Zománc vasedénygyárak 12 

  Össz: 663 
     Forrás: Saját táblázat (alapja: Bacskay 1906.) 

                                                 
491 Az egyes adatok a forrásban alkalmazott helyesírás alapján vannak feltűntetve. 
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VII. 2. 1. Csatornázással, vízvezetéssel, szivattyúkkal, fűtéssel, szellőztetéssel, 

világítással foglalkozó cégek  
1906-ban közel hatvan céget regisztráltak. A kiválasztott néhány példa jól szemlélteti e 

vállalatok profilját, főbb tevékenységét. 

Gabler J. légszesz- és vízvezeték-berendezési gyára:492 „[…] Elvállal 

acetylenberendezéseket, csatornázást cementkőanyag- és vascsövekből. Mindennemű 

szivattyúk. Specialista: gőzfürdők és vízgyógyintézetek berendezésére; elvállal 

vízellátásokat kastélyok, kaszárnyák, kórházak, gyárak, bérházak, stb. részére.”493 

Knuth Károly:494 „[…] Elvállal: központi-, víz, lég-, és gőzfűtések, légszesz- és 

vízvezetékek, csatornázások, szellőztetések, closettek, szivattyúk, vízerőművi emelőgépek 

stb. készítését városok, indóházak, nagyobb épületek és gyárak számára.”495 

Pizsurnyi L. utódai, Janisch János és Társa496: „[…] Légszesz-, vízvezetéki, csatornázási 

és központi fűtési főszerelések, klosettek, szivattyúk, magán és nyilvános fürdők és 

vízgyógyintézetek berendezése, épületbádogos munkák, fürdőkádak, fürdőkályhák, 

horgany-díszítmények. Különlegesség: gázfejlesztő gépek.”497 

Piundrich F.:498 „[…] Műszaki vállalat. Fürdőszobák, klosettek, fürdőintézetek és telepek, 

vízvezeték csatornázás, lakóházak, kastélyok, gyárak, kaszárnyák és kórházak részére. 

Légszeszvezeték, épületbádogosság. Szab. izzasztó szekrények egyedüli gyártója.” 499 

Zellerin M.-féle gyári r.t.:500 „[…] Vízvezetéki berendezések, központi fűtés és 

szellőztetési berendezések, gőzfürdő-, mosó-, szárító-, légszesz-, fürdőszoba- és 

díszbádogos-árú, horgany-, bronz-, vörös- és sárgarézöntvények, mindenféle egészségi 

berendezések, gázkályhák. Különlegesség: vasköpülők, szűrők, fertőtlenítő készülékek, 

világítási tárgyak, mint: kandelláberek, csillárok, falikasok, lámpák gáz- és 

villamosvilágításra.”501  

                                                 
492 Budapest, VI., Aradi-u. 63. (Saját ház). Cégtulajdonos Stierand Antal. Alapítva: 1876. (Tel. 25-54.). In: 
Bacskay 1906: 342. 
493 Bacskay 1906: 342. 
494 Mérnök és gyáros Cs. Kir. Fensége József főh. udv. szállítója. Gyár és iroda: Budapest, VII. ker., Garay-
utca 6-10. In: Bacskay 1906: 342. 
495 Bacskay 1906: 342. 
496 Budapest, VI., Rózsa-u. 51-53. 15-20 munkás. Tel. 20-83. In: Bacskay 1906: 342. 
497 Bacskay 1906: 342. 
498 Budapest, V., Alkotmány-u. 15. Alapítva. 1882. Tel. 36-43. In: Bacskay 1906: 342. 
499 Bacskay 1906: 342. 
500 Budapest VII., Nagydiófa-u. 14. Távirati cím: „Zellerinem.” Tel. 21-21. és 41-58. Póstacheque: 2596. 250 
munkás. […] Mintaraktár: Budapest V., Erzsébet-tér 1. és a m. kir. kereskedelmi múzeum állandó 
kiállításában, Városliget. Igazgatóság: Wágner Géza dr., Kilényi Hugó, Doctor Gyula, Ernyei Gyula, 
Guttmann Ádám. Felügyelő-bizottság: Dezsényi József, Kancer Kálmán, Kraemer József dr. Alapítva: 1893. 
In: Bacskay 1906: 342. 
501 Bacskay 1906: 593. 
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VII. 2. 2. A tisztálkodás helyiségeinek infrastruktúráját biztosító iparvállalatok 
A leginkább fém502-, fa503-, porcelán504-, fayence505- és üveg506 alapanyagokból készült 

berendezési tárgyak széles választékának bizonyítékai a katalógusok és a múzeumokban 

őrzött tárgyak. 

A bőséges kínálatot az egyre gyarapodó számú gyárak biztosították, mint például a Magyar 

Nemzeti Múzeum Vegyes használati és háztartási- valamint Üveg-kerámia gyűjteményeiben 

őrzött tárgyak cégjegyei szerint a kisgarami gyár;507 a Weiss Manfréd Acél- és Fémművei 

Rt.;508 a Budafoki Zománcedény Sajtoló- és Fémárugyár Rt.; vagy a budapesti Fischer-gyár, 

később Budapesti Porcellán és Fayance gyár Rt. 

Vas- zománcozógyárak „Barthelmus és Társa részvénytársaság, Kisgaram.509 Gyártott: 

„[…] Öntöttvasból készült és hengerelt lemezből préselt zománcolt konyhaberendezési, 

háztartási cikkek legkülönfélébb színekben, sima és márványos kivitelben, lágy- és 

keménykérgű hengerek, gépek. Különlegesség: edény és berendezési cikkek.[…]”510 

Weiss Manfréd Acél- és Fémművei Rt. Alapja az a kis konzervüzem volt, amit Weiss 

Manfréd (1857-1922) bátyjával, Weiss Bertolddal (1845-1915) 1882. március 9-én a VII. 

kerület Lövölde-tér 3. szám alatti telephelyen „Első Magyar Konzervgyár” néven alapított, 

amely néhány hónap múlva a végleges helyére, a Soroksári útra került. 1895-96-ban 

bővítették a területet és felépítették a fémművet, a három tégelykemencével működő öntödét 

és a sárgaréz hengerdét.  

1897-ben a vállalat Weiss Manfréd tulajdonába került, aki továbbfejlesztette az üzemet.511 

1918. november 20-án kelt feljegyzése szerint pedig a polgári cikkek egész sorának, 

mindenféle hengerelt acélnak, fémárunak, kovácsolt áruknak, vasöntvényeknek és 

mezőgazdasági gépeknek a gyártását tervezte. 

                                                 
502 Különféle zománcozott vaslemez, vasbádog mosdókannák, mosdótálak, szappantartók, vödrök. Kiegészítő 
felszerelések, mint WC-papírtartók, törölközőtartók, szivacstartók, fürdőhőmérők, fürdőszobamérleg stb. 
503 Törölközőtartók, ruhaszárítók, WC-papírtartók stb. 
504 Mosdókészletek, fogkefetartók, szappantartók stb. 
505 Kádak, mosdóasztalok, árnyékszékek stb. 
506 Tükrök, polcok stb. 
507 1867 előtt Rhonic; 1884-től Bartelmus és Tsa. Rt.  
508 Alapítva 1880-as évek. 
509 Távirati cím: „Barthelmus”. Póstacheque: 6382. 520 munkás. […] Mintaraktár: a telepen, továbbá: Pilsen, 
Budapest (Stern Emil cégnél), Bécs (Jost Edmund), Bukarest (Hirschorn károly), Varsó (Goldberg), 
Czernovitz (Gerber Adolf), és Sofia (fehér Miklós és Társa). Igazgatóság: Bartelmus Hugó, Bayer H. Antal, 
Brüch Frigyes Klotz Emánuel, Schleifer Bretislav, Kármán Bertalan dr. Felügyelő bizottság: Fomann 
Frigyes, Kundrat Vencel. Alakult: 1902. In: Bacskay 1906: 577. 
510 Bacskay 1906: 577. 
511 Lóvontatású és hordozható sütőkemencék és főzőládák sorozatgyártása; új hadfelszerelési cikkek; 1911-
12 az Acélmű, 2 Martin kemence, a vasöntöde, a nagykalapács és prés üzem megépítése; Witkowitzi 
vasművek gránát és haditengerészeti lövedékek gyártási jogának megszerzése […]. In: Jenei 1966: 1-8. 
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Halála után fiai, Jenő és Alfonz (mindketten képzett mérnökök) és Chorin Ferenc, egyik veje 

vették át a gyár irányítását. 1923-ban megalapították a Labor Bizalmi Rt-t, mint a WM 

vállalatok holdingját, tovább bővült a profil, terjeszkedett a vállalat. A csepeli gyár a 

patkószeg, rézgálic, ekefej, füstcső, sárgaréz sulyok, csavar, zománc, vörösrézhuzal, 

ócskavas, karikáskályhák, üst, horganyozott áruk, acélöntvény, karniscsövek, tű- és 

kapocsáruk, vashordó, egészségügyi berendezések, kerékpár alkatrészek, ólomcső, 

bergmanncső, fürdőkályhahenger, zománcedény, fém, kereskedelmi öntvény, radiátor és 

öntött vaskazán, rézdrót, réztömb, sárgarézhuzal és alumíniumhuzal belföldi, valamint a cső, 

ócskavas, fém, épületvasalási gyártmányok, zománc, csavar, ón és alumíniumfólia 

nemzetközi kartellekben a piacok felosztásában és a termelés kontingentálásában döntő 

módon vett részt. 1946. december 1-én állami kezelésbe került. (az államosított WM Acél- 

és Fémműveket 1949 jan. 1-én nemzeti vállalattá szervezték át).512 

Budafoki zománcozott-edény-, sajtoló és fémárugyár, Budafok (Budapest mellett). 1904-

ben Herz Adolf alapította, mely később Budafoki Zománcedény Sajtoló- és Fémárugyár 

Herz és Fia Rt.-vé módosult. „Hazánk legmodernebb zománcozó gyára. Szállít: a 

legrövidebb határidő és versenyképes árak mellett különféle tetszetős színekben kitűnő 

minőségű konyhaberendezési, háztartási, műszaki és hygienikus cikkeket sima, márvány és 

díszes kivitelben. Zománcozott felirati és címtábla tömeggyártása mint különlegesség. 

Bérzománcozás. Mindennemű nyers fémárú és téglagyári formázó lemezek készítése 

[…].”513 

Termékeik különféle típus- és eredet-meghatározó márkaneveken a korabeli katalógusokban 

– Schopper J.G. Vaskereskedése (1911-es katalógus); Ulrich B.J. Árjegyzéke (1914) stb. – 

is megtalálhatók (képmelléklet: 13-28. kép); ilyenek az úgynevezett ceglédi vizeskanna, 

vagy az úgynevezett lengyelkanna. 

 

 

                                    
 

                                                 
512 Jenei 1966: 1-8. 
513 Bacskay 1906: 595. 

Forrás: MNM Történeti Tár…ltsz. n. Forrás: MNM Történeti Tár … ltsz. 74. 25. 1 

4. kép: úgynevezett ceglédi zománcozott vizeskanna 
Weiss Manfréd csepeli gyárából 

5. kép: Zománcozott vaslemez vizes kancsó 
(úgynevezett lengyelkanna), Budafok, 

századforduló, századelő környéke 
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A Fischer-gyár Fischer Ignác vezetésével 1864-93 között működött. Kísérleti porcelán- és 

díszfajansz-készítő gyár. 1895-ben Zsolnayék tulajdonába került, s ettől kezdve Budapesti 

Porcellán és Fayance gyár Rt. néven egészségügyi kerámiákat és mázas csempéket gyártott. 

514  

Az 1895-ben alapított Budapesti Zsolnay-féle Porcellán-Fayence-Gyár R.t.:515 „[…] 

porcellán-, fayence falburkolólemezeket, takaréktűzhelyeket és asztalbetétlemezkéket, 

takaréktűzhely-csempéket, vízvezetéki cikkeket, klosettkagylókat, mosdóasztalokat, 

falikútakat és tűzálló agyaggyártmányokat gyártott.”516 

 
A Budapesti Zsolnay-féle porcellán-fayence gyár ajánlja kitűnő minőségűnek elismert 

porcellán-fayence falburkoló lemezeit 

 
„Fürdőkádak, lépcsőházak, mészárszékek, vendéglők, bonctermek, hentesüzletek, istállók, 
takaréktűzhelyek, fürdőszobák, ebédlők, kórházak, géptermek, mészárszékek, closettek, 
mosdószobák, pékműhelyek, konyhák, kávéházak, műtermek, sör- és pálinkafőző-házak, 
uszodák, pissoirok, mosókonyhák, halmedencék stb. burkolására, épületek külső díszítésére s 
különösen nedves falak szárazzátételére, továbbá készít kitünő minőségű csempéket, 
vízvezetéki cikkeket, mint closettek, pissoirok stb.” 

        Forrás: Bacskay, 1906. 158. 
 

Meg kell említeni továbbá a „klozett”-gyártást is. Az 1906-os összesítőben találunk néhány 

klozettgyárat is (lásd például Guttman Lajos Cs. Kir. Szabadalmazott Closettgyár,517 

Magyar Tőzegszóró-Closet-Ipar Betéti Társaság518). 

 

„Sok ezer ember egészségét fogja megvédeni a legújabb szabadalmazott „Japán” kloset-

ülés. Minden árnyékszékre alkalmazható. Vízöblítés nélkül. Teljesen szagtalan. A 

legnagyobb tisztaság. Nem fagyhat be. Nem dugulhat be. Léghuzatmentes. Betegápolási 

cikkek. Szobaklosettek. Betegtoló kocsik. Képes árjegyzék kívánatra ingyen. Guttman L. 

kloset-gyár. Bp. IV., Városház-utca 2. szám (Kossuth Lajos-utca sarkán).” 

   Forrás: Bacskay 1906. 80. 

 

                                                 
514 Peterdi 1994: 262-266. 
515 Budapest, VII., Őv-u. 8. 200 munkás. Sürgönycím: Zsolnay-gyár, Budapest, Őv-utca. Tel. 63-63. Magyar 
p.t. 3867. Osztrák 818.354. In: Bacskay 1906: 455. 
516 Bacskay 1906: 455. 
517 Budapest, IV., Városház-u. 2. Telefon 16. In: Bacskay 1906: 80. 
518 Weisz és Társa, Budapest, VII., Rottenbiller-utca 12. In: Bacskay 1906: 80. 



 127 

VII. 2. 3. A tisztálkodás kellékeit előállító vállalkozások, vállalatok 
Az alaptárgyak mellett polcok, törölköző-, pohár-, fogkefe-, szappan-, szivacs-, árnyékszék-

papír tartók, fejpárnák, mérlegek, fürdőhőmérők, kádülések biztosították a fürdőhelyiség 

kényelmét519 (képmelléklet: 13., 24-26., 40-52. kép), a fogkefék, fogkrémek, szappanok, 

illatszerek és egyéb kozmetikumok, törölközők széles választéka a higiénikus szemlélet 

terjedését garantálta. 

Stern Armin és Társa520a fogkefék, Sziringer Ferenc521a törölközők, Blattner Kálmán,522 

Blechner József és Krausz Henrik,523 a Forgó és Társa,524 Halász Ferenc és Pál,525 

Hoffmann Ferenc, 526 Swartz A. és Fiai,527 Winkle Nándor528 a tükrök gyártására 

szakosodtak.  

A kozmetikumok és illaszerek gyártásával foglalkozott például Dankovszky István 

„cosmeticai és illatszergyára”,529 Rósa Terka „cosmeticai szer készítő vállalata”530 vagy 

a Vértes és Társa „cosmeticai és vegyészeti gyár”.531 Ez utóbbi cég főbb termékei: 

„cosmeticai” szerek, vegytiszta essenciák, állatpor, málnaszörp, sütőpor és a Vértes-féle 

sósborszesz voltak.532  

VII. 3. A tisztítás intézményei 
A ruhák, valamint a környezet tisztántartását garantálták a tisztítási folyamatok céljára 

létrehozott gyárak és egyéb intézetek.  

Az otthoni mosás fontos hozzávalói a szappanok mellett a különféle mosóporok. Ezek 

gyártásával 1906-ban három bejegyzett gyár foglalkozott: A Hermann Emil és Társa 

                                                 
519 Lásd korabeli katalógusok Schopper J.G. Vaskereskedése (1911-es katalógus); Ulrich B.J. Árjegyzéke 
(1914). 
520 Budapest, V., Váci körút 18. Tel. 27-84. In: Bacskay 1906: 172. 
521 Högyész. In: Bacskay 1906: 562.  
522 Debrecen. In: Bacskay 1906: 564.  
523 Győr, alapítva: 1906. In: Bacskay 1906: 564. 
524 Budapest, VII. Dohány-utca 16/18. Tel. 13-24. In: Bacskay 1906: 564. 
525 Gyár: Nyitra – Iroda: Budapest, VII., Nyár-utca 16. Tel. 24-04. In: Bacskay 1906: 564. 
526 Budapest, IV. ker., Károly-körút 28. In: Bacskay 1906: 564. 
527 Budapest, Üvegudvar, VI., Szerecsen-u. 25-27. Közönséges és szolinüveg, tükörüveg, nyersüveg. Raktár: 
a telepen és a m. kir. Kereskedelmi múzeum állandó kiállításában. Iparcsarnok, Városliget. In: Bacskay 1906: 
564. 
528 Budapest, IV., Kígyótér 5. Párisi ház, és IV., Váci-utca 2. In: Bacskay 1906: 564.  
529 Budapest, V., József-tér 8. Tel. 43-34. In: Bacskay 1906: 84. 
530 Nagybecskerek. In: Bacskay 1906: 84. 
531 Lugos. Távirati cím: Vértes, Lugos. 40 munkás. In: Bacskay 1906: 84. 
532 Bacskay 1906: 84. 
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Lessive Hungaria533 mosóporgyára, Kohn Lajos534 mosópor gyáros és Lessive Phemix535 

mosópor gyáros.536  

A ruhák mosását emellett különféle tisztító intézetek is vállalták (gőzmosodák, 

vegytisztítók) (képmelléklet: 61-63. kép), mint például: Glückmann J. „Royal” nagy 

gőzmosodája,537 a „Hattyú” gőzmosoda538 vagy Steiner Samu és Schlesinger Adolf 

egyesült fehérnemű tisztítók nagy gőzmosodája,539 Lohr Mária csipke-, vegyészeti 

tisztító és kelmefestő,540 Wagner Adolf vegytisztító.541  

A környezet tisztántartását a seprőgyárak, szemétfuvarozási vállalatok, szőnyegporoló 

intézetek biztosították, mint László Zsigmond,542 Steiner és Schulzbeck Seprőgyára,543 

Tafler Jakab,544 és a Cséry-féle Szemétfuvarozási és Feldolgozási Gyár R.-t.,545 továbbá 

Kotschi Erich szőnyeg, szőrmeáru megóvási és gépszerű kiporolási üzlettulajdonos,546 

és a Magyar Vacuum Cleaner szabadalmazott lakás és pormentesítő-vállalat.547 

 

VII. 4. Szappankészítés, szappangyártás 
A tisztaság egyik legbiztosabb fokmérője az idők során mindig is a szappankészítés, illetve 

annak fogyasztási aránya volt. Meghatározza a tisztálkodás színvonalát és szintjét is.  

                                                 
533 Budapest, VI., Dalnok-u. 9. Gyártelep: III., Bécsi-út 29., saját ház és Bécs, XX. Kerület. Cégbirt. 
Hermann Emil és Schlesinger Károly. Alapítva: 1902. 20 munkás. Tel. 32-84. P.t. 12489. In: Bacskay 1906: 
425. 
534 Budapest, VIII., Kalvária-u. 28. In: Bacskay 1906: 425. 
535 Budapest, VII., Károly-körút 17. Tel. 22-72. In: Bacskay 1906: 425. 
536 Bacskay 1906: 425. 
537 Budapest. Gyár és központ. Iroda: VI., Szondy-utca 54. Telepek: VI., Teréz-körút 1/b, VI., Podmaniczky-
u. 1. Tel. 80-12. In: Bacskay 1906: 212. 
538 Budapest, VII., Gizella-út 26. Tel. 61-98. In: Bacskay 1906: 212. 
539 Budapest, VII., István-út 43. Telepek: VII., Rottenbiller-utca 4/b. VI., Király-utca 88. V., Kálmán-u. 24. 
Alapítva: 1905. 50 munkás. Sürgönycím: Egyesült gőzmosóda, Budapest. Tel. 20-80. In: Bacskay 1906: 212.  
540 Budapest, VII., Baross-utca 85. Tel. 57-08. In: Bacskay 1906: 582. 
541 Budapest, V. ker., Lipót-körút 25. és V., Nádor-utca 19. In: Bacskay 1906: 582.  
542 Budapest, VI., Új-utca 6. 12 munkás. Sörte, lószőr- és más seprőgyártmányok. Különlegesség: törvényileg 
védett kettős fameszelők. In: Bacskay 1906: 469. 
543 Győr. Cégbirtokosok: Steiner Samu és Schulzbeck Ernő. Alapítva: 1903. 40 munkás. Tel. 254. Magyar 
P.t. 11971. Osztrák 859, 800. In: Bacskay 1906: 469. 
544 Orosháza. Távirati cím: „Tafler Orosháza” 120 munkás. Szoba-, szalon-, gyermek- és ruhaseprők, 
súrolókefék cirokból és gyökérből. Cirokszalma nagybani kivitele. In: Bacskay 1906: 469. 
545 Budapest,  IX., Külső Üllői-út. Alapítva: 1900. Igazgatóság: Szivák Imre dr, Haich Károly, Mayer Henrik, 
Neményi Gusztáv dr., Politzer Miksa. Felügyelőbizottság: Friedmann Lipót, Fraumer Izidor, Pásztor József 
dr. Tel. 50-76. In: Bacskay 1906: 485. 
546 Budapest, VI., Hungária-u. 94. Tel. 63-44. In: Bacskay 1906: 523. 
547 Budapest, VII., Hernád-u. 54. Tel.47-57. In: Bacskay 1906: 523. 
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VII. 4. 1. A szappangyártás kezdetei Magyarországon 
A szappankészítés háziiparnak számított, s „ősidők” óta jelen volt Magyarországon.  

Pregnáns városi iparnak számított, alapanyagai – a marhák, juhok, sertések feldolgozásának 

melléktermékei: a faggyú és a zsiradékok – a városi mészárosoknál voltak beszerezhetők. 

A Szappanos (először 1422: Szappanos András), a Szappangyártó (elsőként a 15. században 

Szappangyártóné Anna), a Szappanfőző (első ízben 1566: Szappanfőző Albert) családnevek 

e mesterséghez kötődtek.548 

A legrégibb és legpatinásabb szappanfőző központjaink Sopron és Debrecen voltak. 

Sopronban 1379-ben, 1598-ban is találunk említést működő szappanosról549, a helyi 

szappanos ipar Mária Terézia idejében erősödött meg, 1783-ban pedig már saját szappanos 

céh alapításával jegyzi magát.550 

Debrecenben a 15. század második felétől több szappanos tevékenykedett, s – ahogy az egy 

csomóban lakott szappanosokról elnevezett két utca is jelzi – már a koraújkorban jelentős 

központja a szappanos iparnak.551 1597-től a céhszervezet, annak eltörlése után (1872) az 

ipartársulat fogta össze a debreceni szappanosokat.552 Szappanosai rendszeresen szállítottak 

Észak Magyarországra, Erdélybe, de több rakomány pipereszappant nyújtottak be adóként 

Konstantinápolyba is. Készítményeik vetekedtek a világhírű párizsi és velencei készítők 

termékeivel, levendula- és rózsaolajjal illatosított szappant is főztek.553 Népszerűségéről 

fennmaradt összeírások (lásd például Serédi Benedek kolozsvári házánál lévő ingóságai 

között: 3 tábla debreceni szappan554) és útleírások (Robert Townson angol utazó 1793-ban 

írta: „A szappan hófehér és szivacsszerű, az előállított mennyiségre nézve elég annyit 

felemlíteni, hogy Debrecenben hetven szappanfőző van.”)555 is tanúskodnak. 

A szappan minőségét és mennyiségét a céhmesterek rendszeresen ellenőrizték, portékáikat 

a vásárokon a „szappanos szekér mellett egy széken” maguk árusították. A „hitván szappan” 

árusítóját két forintra büntették.556 

                                                 
548 Fehér (főszerk.) 2000: 101. 
549 A város legrégibb telekkönyve (1379) egy működő szappanost említ. 
550 1783-ig nagyobb szerep nem jut ezeknek a mestereknek, addig Pozsonyhoz tartoztak. 1783-ban 10 mester 
saját céhet alapítva elszakadt Pozsonytól, melynek más vidéki mesterek is tagjai lettek (Kőszegről, 
Szombathelyről, Sárvárról, Pinkafőről, Várszalónakról). In: Csatkai 1941: 3-9.  
551„[…] Különösen, hogy a szappanosok űzlete már e korszak végén virágzó lehetett, és azon hirnevet, – melyet 
ezen űzlet későbbi időben, magának országszerte kivivott – megalapitá, onnan lehet következtetni, mert a 
számosan egy csomóban lakott szappanos mesterektől vette – e korszakban – nevét azon két utcza, mely maig 
is kis és nagy-szappanos utczának hivatik. In: Szűcs 1871: 126. 
552 Módy 1957: 135. 
553 Takács 1982: 1190-91. 
554 EOL, Radvánszky Házi történelmünk emlékei 31. cs. 
555 Arrabona 1998. 1-2. sz. 159.  
556 Takács 1982: 1189. 
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A szappan minőségét a felhasznált nyersanyag milyensége határozta meg. A debreceni 

szappanfőzők tiszta sziksóból mész hozzáadásával erős lúgot főztek (a szegedi szappan is a 

sziksónak köszönhette népszerűségét), míg a paraszti háztartásokban a sziksó minőségére 

már kevésbé ügyeltek, fahamut kevertek hozzá, hogy javítsák az erejét. Eltérő a felhasznált 

zsiradékok összetétele is; a debreceni szappanfőzők szinte kizárólag tiszta marhafaggyúból 

készítették szappanukat, míg a házi szappanfőzők mindenféle disznózsiradékot használtak. 

A házilag főzött termékek nem versenyezhettek a műhelyekben készültekkel, de az a 

gazdaasszony, aki maga is tudott szappant főzni, nem adott ki pénzt mosószappanért, így a 

szappanosok egyre inkább a pipereszappan készítésére szakosodtak.557 

Különleges fehérsége miatt a debreceni szappan Németországban és Olaszországban is igen 

népszerű volt. A 18. század végén jelentős még a fiumei szappan, illetve a törvényhatósági 

összeírás egyetlen gyára gróf Batthyány Fülöp Baranya megyei siklósi szappanfőzője (amely 

5292 font szappant állított elő).558  

A 19. század elejéig a főbb szappanos céhek szinte egyedül uralták a magyar piacot. A 

gyáripar kibontakozásával a századfordulóra e műhelyek azonban teljesen háttérbe 

szorultak. Debrecenben például a század végén már csak egy tucat mester működött, 1930 

után kilenc, de ők sem tudtak sokáig versenyezni az Első Debreceni Gőzszappangyárral.559 

 

VII. 4. 2. Gyáripari jellegű szappangyártás, szappangyárak és termékeik 

Magyarországon 
A gyáripari jellegű magyar szappangyártás kezdetét a Hutter József által beindított szappan- 

és gyertyaöntő műhely jelentette. Hutter József gyára 1831-től állt fenn.  

„A társaság célja: A Hutter József Rt., a Növényzsírgyár Rt. és a Concordia Vegyészeti Ipar 

Rt., Budapesten cégek alatt üzemben levő gyári vállalatok és üzletek üzemben tartása […] 

előállítása, értékesítése és feldolgozása mindennemü olajos magvaknak és olajtartalmú 

gyümölcsöknek, olajoknak, szappanoknak, pipereszappanoknak, mosópornak és 

mindennemü egyéb mosószereknek, glycerinnek, zsírsavnak, merevített olajoknak, 

gyertyáknak, stearinnak, parafinnak, sziksónak, illatszereknek és mindenfajta kozmetikai 

cikkeknek, a vegyészeti ipar mindennemü egyéb termékeinek […].”560 

                                                 
557 Paládi-Kovács 1991: 223. 
558 Futó 1944: 106. 
559 Takács 1982: 1191. 
560 Faragó 1917: 3.  
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1917-ben fúzió formájában magába olvasztotta a Növényolajgyár Rt.-t és a Concordia 

Vegyipar Rt.-t. 1925-ben beolvadt az Olajipari Társaság Rt., 1931-ben a Lever és társai Kft. 

(Ekkortól Hutter és Levert Rt. lett a neve). (7. sz. melléklet) 1940-ben a Flóra Első Magyar 

Stearingyertya- és Szappangyár Rt.-t és a Margarin Olajművek Rt.-t is magába olvasztotta.  

Önálló cégeként működött az 1917-ben alapított Elida Illatszer- és Pipereszappangyár Rt. 

(1931-es alapszabályai 8. sz. melléklet) Célja: az „[…] elida és egyéb elnevezésü illatos, 

gyógy- és pipreszappanoknak, illatszereknek és szépségápolási cikkeknek, valamint az 

ezekhez szükséges nyersanyagoknak és melléktermékeknek előállítása és értékesítése; az 

első pontban irt árukkal, valamint a bőr, haj, arc és fog ápolására szolgáló áruk és 

eszközökkel való kereskedés […].”561 

Elnevezése sokat módosult: 1907-20 között Hutter József Rt., 1925-ig Hutter József 

Vegetálművek, Szappan- és Növényzsírgyárak Rt. 1930-ig Hutter József Szappangyár-

Olajipar Rt. 1931-től 1952-ig Hutter és Lever Rt. Központja a VII. kerület, Erzsébet krt. 6. 

szám alatt volt.  

Gyárai: szappangyár (IX. Thaly Kálmán u. 5-7.), olajgyár és növényolaj gyártás 

(Rákospalota, Horváth Mihály u. 2.), vegetálgyár (IX. Soroksári út 144.), olajpréselő és 

extrakciós üzem (Győr). Gyártási körébe tartozott mosó- és pipereszappanok, az 

Asszonydicséret és a Radion mosóporok, a Lux, a Rinso és a VIM mosószerek, a Ceres és 

Kunerol ételzsírok, keményített olajfélék, piperecikkek, gyertyák és mécsek, étolajok, 

kencefélék, növényi olajok és zsiradékok, olajpogácsák készítése.  

Alaptőkéjét 1926-ban 2 millió pengőben állapították meg, amit 1940-ben, amikor a korábbi 

osztrák-amerikai érdekeltségcsoport helyét német tőkések foglalták el, 6 millió pengőre 

emeltek. 1946-52 között, mint volt német érdekeltség a potsdami egyezmény alapján szovjet 

tulajdonban volt. 1953-tól 1963-ig Budapesti Illatszer- és Pipereszappangyár elnevezéssel 

önálló vállalat. 1963-ban beolvadt a Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalatba. A 

növényolajgyár 1953-tól Rákospalotai Növényolajgyár néven önállósult.562  

 

 

  

                                                 
561 BFL, XI. 408.  
562 Berza 1993: 577. 
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6. kép: Hutter József szappangyárának homlokzata 1831-ben 

 

Forrás: Molnár 2001: 129. 

 

 Az elsők között tartják számon a működését 1842-ben megkezdő Jurenák és Fröhlich-féle 

üzemet és Haidekker Pál 1851-ben Kaposváron megalapított szappangyárát is.563 Jurenák 

József 1840-ben kapott engedélyt sztearingyertya-gyártásra, üzeme 1841-ben Fröhlich 

Frigyes betársulásásával indult nagy fejlődésnek. Jurenák és Frőhlich üzeme mellett 1840-

ben Drouville Frigyes alapított sztearingyertya-gyárat Pesten. Üzemeik a gyertya mellett 

szappant is készítettek. 1844-ben Flesch Alajos pesti nagykereskedő állított szappan és 

faggyúgyertyagyárat, valamint a szappanoscéh tiltakozása ellenére Peakovits Kozma 

Budán és Röck Henrik Pesten kapott kiváltságot szappanfőző üzem létesítésére. Az ipari 

termelést nagyobb tőkebefektetéssel tovább lehetett fokozni. Jurenák és Frőhlich később 

ezért alapította az Első Magyar Stearin Gyertya Gyár részvénytársulatot.564 

Haidekker Pál 1851-ben létesített szappangyárat Kaposváron. A vállalatot fia, Pál tette 

országos jelentőségűvé, ki annak vezetését 1894-ben vette át, aki a kis iparüzemet 1908-ban 

modern villamos és gőzgépekkel felszerelt gyárrá fejlesztette. Termékei a Dunántúlon, 

továbbá Horvát- és Szlavonországban voltak népszerűek. A világháború a szépen fejlődő 

vállalatra is súlyos csapást mért. Főnöke, közvetlen a háború kitörése előtt hirtelen elhunyt; 

fia és munkatársa, Pál, az alapító unokája négy és fél éven át, mint tiszt harcolt Hindenburg 

ezredében. Ez alatt a vállalat a Magyar Olaj- és Zsíripari Központ rendelkezése alá került, 

özvegy édesanyja és Kertész Albert cégvezető vezette. A forradalmak és Trianon nehéz 

megpróbáltatásoknak tették ki a vállalatot. A vezetést 1920-ban Haidekker Pál ismét átvette, 

azt 1922-ben részvénytársasággá alakította. A gyár készítményei a „Holló” védjegyű mosó- 

                                                 
563 Futó 1944: 308. 
564 Kosáry (szerk.) 1975: 358. 
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és „Házi” szappan, valamint kristályszóda, kenőszappan, borotvaszappan, egyszerűbb 

illatosított szappanok és nyers glycerin.565 

Mohácson Reinitz Jakab 1864-ben alapított szappangyárat. 1884-ben a gyárat Kohn Manó 

vette át. Kohn Manó fiai, akkor már Káldor Béla (Mohács, 1891) és Káldor József (Mohács, 

1894) néven 1918-ban beléptek az atyai cégbe. A cég nevét ekkor "Kohn Manó és Fiai"-ra 

változtatták, majd a cég nevét "Junó szappan-gyár" megnevezéssel egészítették ki. 

Védjegyül is a "Junó"-t választották. Ezek után a céget "Junó szappangyár Kohn Manó és 

Fiai" néven jegyezték be 1923-ban. Kohn Manó halála után (1937) fiai vették át a céget, és 

"Junó szappangyár Káldor Testvérek" néven jegyezték. Eközben Káldor Mihály is belépett 

a cégbe. 1944-ben a cég élére Várhegyi (Weintraut) Bálint került. Az intézkedést nyilván az 

1610/1944. B. M. sz. rendelet után tették meg, amikor a zsidónak nyilvánított személyeknek 

kényszerlakhelyet jelöltek ki, és a családot elhurcolták.566  

H. Kielhauser graz-i pipereszappan- és illatszergyár 1863-ban alakult. Graz Sporgasse 3., 

Herrengasse 13. Kielhauser mintaraktár. Budapest Gozsdu udvar, Király utca, Dob u. 13. Az 

első világháború után a magyar illatszerészet erőteljes fejlődésének köszönhetően kevésbé 

jelentős. Magyarországi telephelyüket 1942-ben számolták fel, ekkor halt meg az idősebb 

Kielhauser.567 

7. kép: H ˙Kielhauser Gyár, Graz 

 

Forrás: www.sammlerecke.at...  

 

1867-ben Klein Jakab és Grünwald Sámuel alapít gyárat.568 (képmelléklet: 64. kép) 

  

                                                 
565 Bereczk 1925: 125-127.  
566 Rayman, http://kezmuvesseg1000eve.hu/index.php?NODE=szappan Letöltés: 2010. 10. 23. 
567 Molnár 2001: 18. 
568 Molnár 2001: 46.  
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A Flóra Gyertyagyárat, mely a Jurenák 

és Fröhlich-féle üzem alapjaira épült, 

1868-ban alapították, alapítói 

ismeretlenek. 1871-ben a Flesch és 

Machlup konzorcium birtokába került, 

majd 1881-ben a Machlup Adolf és Ede 

cég egyedüli tulajdona volt. 1896-ban 

Flóra Első Magyar Stearingyertya- és 

Szappangyár Rt. névvel 

részvénytársasággá alakult. Kezdeti 

profilja a sztearingyertya- és 

szappangyártás volt, ami később (1876) 

bővült az oleomargarinnal. 1871-ben 150 

főt, 1900-ban (a tűzvész után újjáépített 

gyárban) 340 főt foglalkoztatott. A 

szappanfőző részleg egy-egy katlanja 120 

mázsa szappan előállítására volt képes. 

Saját gyári laboratórium ügyelte a 

gyártmányfejlesztést és a folyamatos 

belső ellenőrzést.569 Termékei közül 

különösen a Flóra márkájú szappanok és 

mosóporok voltak ismertek. A két 

világháború között 2-3 millió pengő éves 

üzleti forgalommal működött.570 A 20-as 

évek második felétől a 30-as évek végéig 

reklámjait nagynevű művészek 

tervezték.571 Érdekeltségi vállalatát, a 

Franciscus Vegyipar Rt.-t a Flóra 

tulajdonosai 1936-ban létesítették, s 

különféle vegyi anyagokat készítettek évi 

kb. 1 millió pengő értékben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
569 M. Albeker 1998: 83. 
570 Berza 1993: 439. 
571 M. Albeker 1998: 84. 

8. kép: Flora  ¼ kg Budapest” 
terpentinszappan 

Forrás: MNM Történeti Tár…ltsz. 78. 1. 120 

       Forrás: http://hg.hu... 

9. kép: „Flora mosónő” 
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Telepe a IX. kerületben, a Soroksári út 56. szám alatt volt. 1940-ben a német tőkével 

terjeszkedő Hutter és Lever Rt. felvásárolta a gyárat. Termékeit, eredeti elnevezésüket 

megtartva a Hutter gyártotta tovább.572 

Pécsen 1876-ban Heindlhofer József a városban letelepedet szappanos céhmester, alapított 

szappangyárat (Heindlhofer-féle szappangyár). A cégiratok szerint 1876. április 24-én 

átadta fiának a cégvezetést, és bejegyeztette az egyéni cégek nyilvántartásába. A cégvezető 

immár ifjabb Heindlhofer József. A család siklósi ága szintén 1876-ban indított Siklóson 

szappanos üzletet (ezt 1891. jún. 5-én törölték a cégjegyzékből). A pécsi szappangyártó 

üzemet 1888-ban a Schützer szappanos-cég vette át, a céglajstromból csak 1891. július 10-

én törölték. A két generáció alatt műhelyből gyárrá fejlesztett, fél évszázada működő 

szappanos céget, továbbra is a szappaniparban tevékenykedő vállalkozó folytatta.  

A Schützer család szappanos pályafutása Veszprémben indult, ahol Schützer Adolf az 1830-

as évek elején kezdett szappangyártásba. Termékeit a környék vásárain értékesítette, gyorsan 

ismertté váltak Veszprém megyében. Középső fia, Schützer Samu 1879-ben Szigetváron 

alapított szappangyárat. 1888-ban áttette telephelyét Pécsre, ahol átvette a Heindlhofer-féle 

mosó- és pipere szappangyárat. 1898-ban pedig Kállai Béni közös pénzügyminiszter megbí-

zásából megalapította Szarajevóban a legelső boszniai szappangyárat, melyet nyolc évi 

működtetés után adott át az ottaniaknak. (Ez a gyár az 1930-as években még működött.) 

Schützer rendszeresen reklámozta termékeit a helyi és országos sajtóban, turisztikai, 

városismertető és egyéb kiadványokban. Gyárát folyamatosan fejlesztette.  

A cég több ízben jelentett be a kamaránál valamelyik termékére védjegyet. A Zsolnay által 

ismertté tett "öttorony" védjegyet 1910-ben választották, és az öttorony-szappan az egyik 

legsikeresebb termékük lett. Schützer Samu 1912. február 6-án Gyula fiát társul jegyeztette 

be a cégbe, nevük immár: Schützer S. és Fia pécsi szappangyára lett.  

1921-ben Bosanski Brodban testvérvállalatot alapítottak, hogy a cég háború előtt 

megszerzett üzleti összeköttetéseit fenntarthassák. A jugoszláviai gyárat Pál fia vezette.  

1924-ben érdekeltséget szereztek Magyarország egyik nagyhírű illatszer és kozmetikai 

részvénytársaságánál, a budapesti Savoly Pipereszappan és Illatszer Rt-nél. Ennek teljes 

ipari és kereskedelmi vezetését átvették, és a gyárat is modernizálták. Élére Schützer Samu 

a vejét állította. Az 1930-as évek gazdasági válsága a céget is érintette. 1935-ben növényi 

olajok és kencék gyártását vezették be. 1942. szeptember 29-én a céget közkereseti 

                                                 
572 Berza 1993: 439. 



 136 

társasággá alakították át "Kereső Pál és tsai, azelőtt Schützer S. és Fia szappan olaj és vegyi 

cikkek gyára" névvel.  

A gyárban mosó- és mosdószappant, tisztítószereket, gyertyákat, mécseseket, padlóviaszt, 

növényi olajokat, kencéket és kenceféléket, ablakkittet, bőripari és textilipari 

segédanyagokat, bőrvazelint, gépzsírokat, kocsikenőcsöt, szerszámolajat, padlóolajat és 

hajolajat, tejkrémet, vízüveget, lakkokat, növényvédelmi szereket gyártottak és forgalmaz-

tak.  

A háború befejezése után, 1945. július 19-től újra "Schützer S. és Fia szappan olaj és vegyi 

cikk gyár néven működött. 1949. november 1-én Pécsi Növényolaj-Ipari Nemzeti Vállalat 

névre keresztelték. Majd megszerezték a Justus-féle Pécsi Olaj gyárat és a Mauthner-féle 

cég olaj gyártó telepét előbb "Norma" Olaj és Szappanipari N. V. néven, majd a pécsi 

részlegeket beolvasztották a Pécsi Növényolaj-Ipari Nemzeti Vállalatba. Az utolsó adat 

1950. január 28-ból származik, amikor az új nemzeti vállalatot az iparlajstromba 

bejegyezték. Ezután végleg bezárta kapuit.573   

Brázai Zoltán Vegyészeti Gyára 1901-ben Budafokon létesült az országút 26. szám alatt, 

a későbbi tanácsház helyén. Sósborszesz-készítményeivel és piperecikkeivel vált ismertté. 

1906-ban termelése illatszerek és pipereszappan gyártásával bővült. Fióktelepei működtek 

Bécsben és Münchenben. A gyár 1945 után megszűnt.574 

A Savoly Illatszer-és Pipereszappangyár Rt. (képmelléklet: 65. kép) 1904-ben új 

készítményt vezetett be Thymol (képmelléklet: 66. kép) néven, ami a tengerentúlon is 

ismertté vált: „Magyar kivitel Amerikába. Örömmel értesültünk, hogy egy magyarországi 

illatszer- és pipereszappan gyárnak sikerült egy speciális készítményt bevezetni az amerikai 

közönséghez. Ez a gyár a Savoly-féle (Budapest, Damjanich u. 28.), a készítmény pedig a 

„Thymol néven ismeretes fogcréme.”575 

A csehországi Schicht család 1907-ben létesített Budapesten étolajgyárat és glicerinüzemet. 

Baeder Hermann 1908-ban Budapesten nyitotta meg illatszer-laboratóriumát, 1918-ban 

pedig újabb vállalkozást alapított, Baeder Illatszer Rt. néven. Nevéhez köthető a Caola 

márkanév. Baeder Hermann kislányáról – Caroláról – nevezte el a termékeket. A sikeres cég 

a környező országokba is exportált, legkeresettebb termékei közé tartozott: az Ovenall 

fogkrém, a Caola szappan és vitaminos krém, valamint az Exotic kozmetikai cikkek. A 

gyárnak működött leányvállalata Aradon, képviselete Milánóban, továbbá saját fiókkal 

                                                 
573 Rayman, http://kezmuvesseg1000eve.hu/index.php?NODE=szappan Letöltés: 2010. 10. 23. 
574 Berza 1993: 153. 
575 Magyar Drogista 1904. augusztus 15. 9. 
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rendelkezett Prágában és New Yorkban is. A második világháborút követően az 

államosítások során beolvasztották a Budapesti Illatszergyárba.576 

A „Hangya” Ipar R.t.-t a „Hangya” Termelő-, Értékesítő- és Fogyasztási Szövetkezet 

Központja alapította 1916-ban, hogy az alapvető termékeket, melyekre a szövetkezeti 

árudáknak szükségük volt, a saját üzemeiben állítsa elő. A részvénytársaság átvette a 

„Hangya” budafoki bor- és szeszpincészetét, valamint egy szappan- vegyészeti és 

kozmetikai gyárat. 1918-ban a kibővített szappan-, mosópor-, vegyészeti és kozmetikai gyár 

Albertfalván épült fel. 1921-22-ben a gyár gliceringyártásra is berendezkedett, továbbá 

gyufagyárat épített. Volt még asztalos-, lakatos-, bádogos-, villany-, és vízvezeték szerelő 

műhelyük. Budafokon a borpince mellett likőr-, pálinka-, konyak-, és sósborszeszgyártás is 

folyt. A IX. kerület Mihálkovics u. 18. szám alatti régi, kisméretű szappangyár helyén kefe, 

meszelő- és ecsetgyárat rendeztek be. Ennek famegmunkáló telephelye, továbbá asztalos 

üzeme volt. Továbbá a részvénytársasághoz tartozott egy nyomdafesték-üzem, papírzacskó, 

láda-, és fémárugyár, valamint egy házi sokszorosító (rotapapír) műhely. 1945 után a 

„Hangya” Ipar Rt. Működése gyorsan helyreállt. 1947-ben termelése meghaladta az 1938. 

évit. 1947. júl. 1-én beolvadt a „Magyar Országos Szövetkezeti Központ”-ba. Később, mint 

Albertfalvi Vegyigyár működött. 1963-ban beolvadt a Kozmetikai és Háztartásvegyipari 

Vállalatba, későbbi neve „Caola” Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat.577 

A vizsgált korszak első felében a szappangyártás még elsősorban kis műhelyekhez kötődik 

(lásd Debrecen, Szeged), a gyáripari jellegű szappangyártást a Hutter-féle gyár nyitja meg, 

melyet aztán üzemek sora követ. Az 1900. évi népszámlálási adatok alapján hazánkban 

összesen még 488 szappan- és gyertyaiparos volt 1080 munkással. Ezek közül 249 olyan 

volt, aki segédmunkás nélkül dolgozott. Nagyobb, már igazi gyártelep számba menő 5 

telepünk összesen 453 munkással működött (ezek közül 3 olyan volt, melyek átlagosan csak 

29 munkással dolgoztak). A fent említett 488 szappan- és gyertyaiparos közül a 

szappangyárosok szövetségének adatai alapján 1906-ban már csak 134 működött; 1907-ben 

pedig 113. 

A Magyar Gyárak és Iparvállalatok Címtára 1906-1907-es kiadásában – amely egy korabeli 

cégkereső – 115 szappangyár, illatszer- és pipereszappangyár képviseltette magát. Budapest 

37 bejegyzett céggel természetesen a legtöbb szappant gyártó üzemnek adott helyet. A 

fővárost talán szappanos múltjának köszönhetően Debrecen követte 7 szappanossal; továbbá 

Brassó és Kolozsvár 6-6 üzemmel harmadikként; Szabadka  4 céggel; Arad, Miskolc, 
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Sopron, Temesvár és Újvidék 3-3 üzemmel; Fiume, Kassa, Kaposvár, Nagyvárad, Pozsony, 

Szeged 2-2 műhellyel; végül Detta, Dunaszerdahely, Eger, Erzsébetfalva, Esztergom, Győr, 

Gyulafehérvár, Hajdúböszörmény, Haulikfalva, Heves, Holics, Kecskemét, Keszthely, 

Léva, Makó, Mohács, Morvaszentjános, Munkács, Nagykanizsa, Nagyszőlős, Pápa, Pécs, 

Szatmárnémeti, Székesfehérvár, Szekszárd, Szombathely, Vác, Zsolna 1-1 céggel 

képviseltette magát.578 

Hazánk lakóinak 1 főre jutó szappanszükségletét a szakértők 4 kilogrammra becsülték 

(nyugati országokban ez 7 kg), ez alapján 20 millió lakossal számolva az ország éves 

szappanszükséglete 80 millió kilogramm volt, mely 45 millió korona gyártási értéket 

képviselt (kereskedelemben ez az összeg még sok millióval nő; 1906-os külforgalmi 

statisztikai adataink: közönséges szappan: 4,5 millió korona; finom szappan 1,1 millió 

behozatal/0,5 millió kivitel).579 

Fontos tényező volt továbbá a külföldi verseny, különösen az osztrák gyárak versenye. Az 

Ausztriával közös vámhatárok miatt a szappankínálatban főleg az osztrák cégek uralták a 

hazai piacot – Henrik Kielhauser580(telephely: Graz), a Calderara és Bankmann (telephely: 

Bécs), majd az 1900-as évek elejétől a Schicht testvérek –, ami ellen a magyar kereskedők 

többször próbáltak fellépni. A hazai szappanosok sikeres összefogásának jó példája a 

Schützer Samu javaslatára megalakított Magyar Szappangyárosok Egyesülete,581 vagy a 

szegedi kereskedők fellépése a Magyar Drogista című szakmai lap hasábjain, ahol versben 

bojkottálták a Schicht szappant (9. sz. melléklet). A fellépések ellenére a Schicht testvérek 

és más osztrák cégek termékei továbbra is jelentősek maradtak a magyar piacokon. Az 

igazán finom, jó minőségű parfümszappanokat főként a francia cégek, mint a Roger Gallet582 

hozták forgalomba. 

                                                 
578 Bacskay (szerk.) 1906: 265-267., 482-485. 
579 A Magyar Kir. Technológai Iparmúzeumban rendezett Szappan- és Rokonipari Kiállítás Katalogusa, 
1908. 5-6.  
580 Molnár 2001: 18. 
581 Rayman, http://kezmuvesseg1000eve.hu/index.php?NODE=szappan Letöltés: 2010. 10. 23. 
582 Roger&Gallet: A cég története 1695-re vezethető vissza, amikor a Cologne-ban letelepedett itáliai 
származású Jean-Paul Feminis kitalálja az Aqua Mirabilis (Eau Admirable) receptjét, amit 1727-ben a 
Cologne-i egyetem orvosi kara szabadalmaztatott Eau de Cologne néven. 1806-ban a formula örököse Jean-
Marie Farina megnyitotta parfümériáját Párizsban, mely ellátta Európa előkelő udvarait. 1862-ben a Farina cég 
örökösei, Armand Roger és Charles Gallet társulásával megalapozzák a Roger&Gallet cég jövőjét. 
Illatfejlesztésekkel, parfümkreációkkal, nagyobb választékkal igyekeztek modernizálni a parfümök világát. 
Újítók a modern kozmetikában. Ők hozzák létre az első szépségápoló és smink készítményeket (púder, 
ajakápoló). 1879-ben megalkották az első kerek szappant, ami ibolya illatú volt. In: History and background 
of Roger Gallet. http://www.fragrancex.com/products/_bid_Roberto--Cavalli-am-cid_perfume-am-
lid_R__brand_history.html Letöltés: 2012. március 2. 

http://kezmuvesseg1000eve.hu/index.php?NODE=szappan
http://www.fragrancex.com/products/_bid_Roberto--Cavalli-am-cid_perfume-am-lid_R__brand_history.html
http://www.fragrancex.com/products/_bid_Roberto--Cavalli-am-cid_perfume-am-lid_R__brand_history.html
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Mosó- és – a drogisták által elterjesztett – pipereszappanokkal egyaránt találkozhatunk. 

(Lásd a Vértessi illatszerkereskedés, a Kielhauser vagy a Schicht testvérek sajtóban 

megtalálható hirdetéseit).  

10. kép: Illatszerhirdetés (Henrik Kielhauser) 

 
Forrás: Molnár 2001: 17. 

 

A korabeli hirdetések szerint – ezeket reklámozták leggyakrabban – kedvelt illatok voltak a 

természetes növényi illatok, mint a levendula,583 az orgona,584 az ibolya,585 a rózsa,586 a 

mandula,587 a citrom588 vagy a kókusz.589 

Márka alapján divatosnak számított például a Hutter és a Schicht testvérek „Szarvas”- 

kókusz-, liliomtej-, mandula- és virág szappana.590 A Gustav Lohse-féle liliomtej szappan,591 

Roger Gallet híres szappanai, mint a „Piver Pompeia” vagy a „Safranola”, melyek 2 korona 

40 krajcárt kóstáltak, és igen drágának számítottak,592 mivel egy átlagos polgári család 

általában 20-30 filléres szappanokat vásárolt, vagy a jó minőségű, 3 darabos csomagolású, 

60-80 filléres szappanokat.593  

 

 

 

  

                                                 
583 Szeder 1911: 3. 
584 Molnár 2001: 124. 
585 Nővilág 1862. okt. 471.  
586 Nővilág 1862. okt. 20. 471.; Szeder 1911: 3.  
587 Budapesti Bazár 1873. dec. 1. 146.; Szeder 1911: 3. 
588 Pesti Hölgydivatlap 1867. nov. 1. 264.  
589 Pesti Hölgydivatlap 1865. aug.1. 179.; nov. 1. 264. 
590 Somogyvármegye 1908. október 1. 11.; 1908. július 19. 8. 
591 Bexheft (et al) 1909: 485-486. 
592 Molnár 2001: 122.  
593 Molnár 2001: 124. 
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11. kép: A Schicht szarvasszappanának egyik hirdetése, 1908 

 
Forrás: Somogyvármegye, 1908: 11. 

 

A Sas-gyógyszertár által kiadott korabeli tanácsadó kiadványban a Berger-féle 

pipereszappanok, a Leyer-féle „Arnika” szappan, a Czernyi-féle „Balsamin” szappan, a 

Fritsch-féle „napraforgó” szappan, a „Spitzer” és a „Vértes”-szappan, a Popp-féle „Venus” 

szappan, a Döring-féle szappanok, valamint a Kielhauser és Leyer-féle glycerin szappan 

szerepelt a kitűnő „pipereczikkek” jegyzékében.594 

A tanácsadókönyvek a drága gyári szappanokkal szemben a házilag készített szappanokat 

(10. sz. melléklet) preferálták. Beniczky Irma például óva intett a gyárakban készült 

szappanok használatától:„[…] mert sok maró szikenyt tartalmaznak, mely a bőrt szárítja, 

természetes zsírjától megfosztja és cserepesedésre és hámlásra, pattanásokra és persenésekre 

teszi hajlandóvá. […] ahol az olajfa tenyész, Fél-Franczia-, Olaszországban, ott faggyú 

helyett friss, nem avas – faolajjal készitették a finom szappanokat, a milyet most már csak 

gyógyászati czélokra használnak; ilyen a marseilli meg a velencei szappan, – ezeket 

hamisitatlanul csakis gyógyszertárban lehet kapni, s aki szappannal mosdik, annak csak ezt 

ajánlhatjuk, s ebből aztán készithet magának otthon kámphor-, glycerin-, tojás-szappant.”595  

A szappanvásárlásokból jól következtethetünk a tisztálkodási szokásokra. Az Allt család 

háztartási eszközeinek pillanatnyi állapotot tükröző leltárából 8 darab szappan került elő,596 

a Gyáni Gábor által vizsgált Czihál család pedig 1890 januárja és júniusa között négy 

                                                 
594 Tanácsadó a szépség ápolására… 1895: 17.  
595 K. Beniczky 1878: 69-70. 
596 Peterdi 1978-80: 166.  



 141 

alkalommal vásárolt szappant. Januárban és februárban 1-1 glicerinszappant, feltehetőleg 

tisztálkodás céljából, amit mai szemmel nézve „csekélynek” tarthatunk. Február végén és 

áprilisban nyolc kilogramm újabb szappant vásároltak, amely mennyiségéből ítélve 

mosószappan lehetett.597 A Jankovich család árvaszéki irataiból előkerült számadás a 

kiskorú Jankovich Béla számára vásárolt tételeket rögzítette. 1869 októbere és 1870 júliusa 

között, decemberben, januárban, márciusban és júniusban vásároltak 10 krajcár értékű 

szappant (ami – összevetve Roger Gallet 2 korona 40 krajcárt kerülő híres szappanaival – 

olcsónak mondható, ugyanakkor feltételezhetően – mivel a mosásért minden hónapban adott 

összeget fizettek – tisztálkodás céljára szolgált).598 A Czompó család szappanvásárlásáról 

három számla tanúskodik, melyek szerint 1877. június 29-én Leyer József szatócsnál 20 font 

(átváltva: 9 kilogramm),599 Leyer Ferentz szatócsnál július 14-én 10 kilogramm, július 21-

én 6 kilogramm szappant vásároltak.600 Az Ensel család hagyatékából előkerült 1882. január 

12-diki számla 20 darab szappan vásárlását bizonyítja.601 Czompó Ede főgimnáziumi 

hetedik osztálybeli tanuló után egy iskolai évre járó 600 forintnyi ellátási és tanítási összegre 

vonatkozó számlák és nyugták között 1886-ban az alábbi szappanvásárlások szerepeltek: 

„…márciusban szappany 36 kr.; áprilisban szappany, körömkefe 70 kr.; májusban 

szappany…”602 

A szappan jelenléte az egyes polgári háztartásokban és a szappanhasználat általánosnak 

mondható, s a korszak folyamán fellendülő tendenciát mutat.  

 

VII. 5. A forgalmazók – Illatszertárak, drogériák és fontosabb áruik 
1805 előtt a szappanok, kozmetikumok, illatszerek beszerzése többnyire vásárokon történt, 

vagy otthon készítették. 1805-ben már említést találunk bizonyos „Galanterie 

Handlung”603 néven emlegetett boltokról, melynek neve asszonyi termékek létét sejteti. 

1815-ben a pesti címtárban szerepelnek Johann Csáky (a Városháza téren) és Leichleitner 

(a Kígyó utcában) nagykereskedők és Pesten letelepült olasz illatszerészek, mint Angelo 

Cacciari, Michael Haladi, Fridisi és Tsa. Az Intelligenzblatt604 című újság apróhirdetései 

                                                 
597 Gyáni 1995: 63.  
598 BFL, IV. 1411. b. 1. 3400/1873    
599 BFL, IV. 1411. b. 9. 1486/1874.  
600 BFL, IV. 1411. b. 8. 1486/1874 
601 BFL, IV. 1411. b. 124. 933/1880. 
602 BFL, IV. 1411. b. 13. 1486/1874. 
603 A Ráth Pál által kiadott „Adresskalender der Königlichen Freistadt Pesth” című kiadványban. In: Molnár 
2001: 9. 
604 Vereinigte Pesther Zeitung melléklapja; szabadságharcot megelőző időkben. 
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között megtalálható a szépészeti cikkeket árusító „Az ezüst gyertyatartóhoz” címzett üzlet. 

1818-ban Pesten két önálló illatszer-kereskedés létezett olasz vezetéssel. Az egyik Angelo 

Cacciari, a másik A. D. Cordiani boltja a Hajós utcában. 1830-ban Michael Lueff nyitotta 

meg parfümériáját a Kristóf téren a belvárosban. A boltot 1865-ben Vértessi Sándor vette át 

és a legelegánsabb parfümériává alakította, míg a Lueff cég története a Váci utca 28-as szám 

alatt folytatódott. 

 

12. kép: Illatszerhirdetés (Vértessi Sándor) 

 
Forrás: Molnár 2001: 12. 

 

Vértessi Sándor a Kristóf utca 8-ban, saját házában működtette illatszertárát. A cégtáblája 

Vénuszt és Ámort ábrázolta. A tulajdonos a császári és királyi udvari szállító címét viselte, 

vevőköre mágnás és dzsentri családokból került ki.605 Hirdetései gyakran szerepeltek a 

Budapesti Bazár, Hölgydivatlap hirdetései között: „A bécsi világkiállításon elismerést nyert 

(Bouquet) virág-illatszer igen kellemes és tartós szaga folytán ajánlható 1 üveg 1 frt. 50 kr. 

Száraz alakban fehérnemű közé tehető 60 kr., Eau de lavande ambia finom illatszer kis üveg 

1 frt., nagyobb 1frt. 50 kr., nagy üveg 3 frt.  […] Szoba füstölő szerek: égő papiros, csomagja 

18 kr., finomabb 80 kr., szalagok 70 kr., folyadék (Eau de Lavande) egy üveg 40 kr., nagyobb 

50 kr. […]  Dr. Piérre fogvíz […] kis üveg 1frt., nagyobb 1 frt. 80 kr., Maizon Botot  fogpor 

[…] Hajporok minden színben […], hajmosó vizek  különböző illatokban 1frt 60 kr., 

hajkenőcsök mindennemű virágillattal 1 frt 50 kr.  […].”606 Csak francia és angol 

                                                 
605 Molnár 2001: 9-12. 
606 Budapesti Bazár 23. 1873: 146. 
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illatszereket árult, minőségről is kezeskedett. Illatszertárát az 1930-as évek elején számolták 

fel.607 

1842-ben Budán még nem található illatszertár, a budaiak Krempl Ferencnél a Tabánban, 

Oszvald Mártonnál a Vízivárosban szerezhették be a különféle illatos holmikat – 

kölnivizeket, arcfestékeket, mandulaszappanjaikat. 

A Monarchia időszakában neves osztrák cégek telephelyei terjedtek el, melyek élére gyakran 

került magyar drogista, illatszerész. Ilyen cégek a Kielhauser (Graz), az M.E. Maier (Bécs), 

a Calderara és Bankmann (Bécs), a Gustav Lohse (Berlin), a Dralle (Hamburg), az Odol 

(Drezda), a Nivea (Hamburg) és a Gottlieb-Taussig k. u. k. Hoflieferant (Wien). 

A legnépszerűbb az 1863-ban alapított Kielhauser cég (képmelléklet: 67-69. kép) volt, 

melynek termékei jó minőségűek, de kevésbé márkásak voltak. A Magyarországi telephelyet 

1842-ben Henrik Kielhauser halálakor számolták fel.  

Híres volt Brázay Kálmán fűszer- és gyarmatáru kereskedése, mely 1865-ben nyílt meg, 

a Múzeum körúton. Boltjában a különféle gyarmatáruk mellett forgalomba hozta az általa 

kidolgozott sósborszeszt, a budafoki gyár 23-féle gyógyszappant is gyártott, mint a lanolin, 

kátrány, tojás, mentol, sósborszesz, glicerin. Később, pedig rátért az illatos szappanok 

gyártására is (Bálvány, Márvány, Mandula, Kókusz, Tojás és Virágillat). A legsikeresebbek 

a Najád-illatcsalád (képmelléklet: 70. kép) tagjai voltak.608 (Árjegyzék 11. sz. melléklet) 

 

13-14. kép: Brázay termékek 

                           
Forrás (13. kép): Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár…ltsz.: 79.1.38.1;  

(14. kép): http://retronom.hu...  

  

                                                 
607 Molnár 2001: 12. 
608 Molnár 2001: 34-36.  

http://retronom.hu/
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A Müller parfümériát 1870-ben alapították a Koronaherceg utca 2. szám alatt. Az angol és 

francia illatszerek mellett, saját termékeit is népszerűsítette, melyek közül országszerte híres 

volt a tojásolaj szappan, a Blaha Speciál-púder és a Pompadour arckrém. A cég császári és 

királyi udvarszállító volt. Vevőköre a vidéki dzsentrik és jómódú pesti polgárok közül került 

ki. 

A Hatvani utca 7. szám alatt 1872-ben nyitotta meg drogériáját Neruda Sándor 

„Gyógyfűszer és Illatszer” néven. Egy 1912-es árjegyzék alapján elmondhatjuk, hogy a 

hagyományos drogériában kapható termékek mellett (gyógyteák, orvosi szerek, fűszerek, 

gyarmatáruk stb.) kapható volt itt minden bel- és külföldi illatszer és piperecikk – ajak és 

arcpirosítók, arc és kézápoló krémek, színpadi festékek, bajuszpedrők és kötők, 

borotvakrémek és szappanok, fésűk, fogkefék, fogpépek és fogporok, hajfestékek púderek. 

Számos párizsi, londoni, berlini, bécsi és grazi céget is felsorolt az árjegyzék. 

Minden vásárlót különös előzékenységgel szolgáltak ki; a kozmetikumokat egyénre 

szabottan – bőr és hajszín alapján – válogatták és ajánlották.609 A Neruda cég egyik segédje 

Petrovics Miklós 1893-ban önállósodott és megalapította „A virágkosárhoz” címzett 

parfümériát.  

1880-ban Drezdában alakult meg a Karl August Lingner német vegyész vezette Odol 

művek, mely megalkotta a világszerte ismert és elterjedt Odol fogkrémet és szájvizet, mely 

1932-ig, a magyarországi Odol művek Rt. megalakulásáig, Magyarországot is ellátta Odol 

termékekkel.610 

Mayer illatszertárát 1883-ban alapították. Budapesten két üzlete volt az Andrássy úton és a 

Petőfi Sándor utcában. 1923–ig működik, ekkor a cég feloszlatja a külföldi telephelyeit. 

Híres illatai: az Imperial, a Seherezade és az Aristo. 

Említést érdemel továbbá az 1842-ben Kochmeister Frigyes által alapított drogista cég is, 

mely 1884-ben nyitott gyógyszervegyészeti labort (óbudai Kochmeister gyár), a 

gyógyszerészeti termékek mellett (impregnált kötszerek, zselatin kapszulák, tinktúrák), 

1895-ös árjegyzékükben már kozmetikai készítmények is szerepeltek. S ezzel megjelent az 

illatszertárak mellett egy új típus a drogéria. 611 „A drogéria olyan gyógyszerek és anyagok 

árusításával foglalkozó üzlet, amelyeknek forgalomba hozatala a jogszabályok szerint nincs 

                                                 
609 Szilágyi 1986: 204-207. 
610 Molnár 2001: 18-21. 
611 Szilágyi 1986: 204.  



 145 

kizárólag a gyógyszerészek részére fenntartva; ezeken kívül vegyszereket, egészségügyi és 

pipereczikkeket, háztartási árukat árulnak benne.”612 

Az új kereskedésforma 1900 körül kezdett szaporodni. Minden magyar drogista 

kapcsolatban állt francia, illetve angol cégekkel, s a megrendelés után hat-nyolc nappal már 

árusíthatta is az illatszereket, amiket sűrítmény és kivonat formájában szállítottak. 

Gara Géza, a Hattyú drogéria tulajdonosa például a francia Perfumerie Robin illatszereit 

reklámozta, az ibolya- és gyöngyvirágparfümöt (képmelléklet: 71-72. kép) és a divatos 

zsebkendő-illatosító koncentrátumot, de ismert volt a sok Gara-féle kölnivíz különlegesség 

és a Gara-féle hajpetrol.613 

A Múzeum krt. 5. sz. alatt működött Lux Mihály drogériája a „Kettős kereszthez.” 1890-

ben alapították, majd 1916-ban az üzlet vezetését Heckl János vette át. Eredeti 

különlegességeket gyártott, mint például a Xyris (Sásliliom), mely márkanéven szappan, 

púder és arckrém is készült. Árult saját készítésű Eau de Cologne-t (kölnivizet), 

szobaillatosítókat, és a legjobb minőségű angol és francia termékek is megtalálhatók voltak 

raktárában.614 

Népszerű volt még az 1908-ban drogériát alapított Weisz Mór, vagy a Molnár-Moser cégnél 

tanult drogériát nyitott Barabás Endre és a Radanovits-testvérek is, akik 1910-ben hoztak 

létre új üzletet.615 

Az illatszertárak és drogériák nagyszámú jelenléte is bizonyítja, hogy a kozmetikai- és 

tisztálkodó szerek (további képek képmelléklet: 73-78. kép) keresettek voltak a magyar 

piacokon. Egy-egy drogéria speciális saját és külföldi termékeket terjesztett, népszerűsített. 

Számos cég hirdette termékeit főként a hölgyeknek szóló sajtótermékek segítségével. A jó 

kereskedőknek sikerült saját, visszajáró vevőkört is kialakítani, s egy-egy hölgy által írt 

tanácsadókönyvben is termékeit népszerűsíteni.               

 

 

 

  

                                                 
612 Szilágyi 1986: 204.  
613 Molnár 2001: 34. 
614 Molnár 2001: 21. 
615 Magyar Drogista 1904. augusztus 15. 9. 
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VIII. Tisztálkodás 
 
„[…] A „baciluselmélet” sok háziasszonyt megtébolyított abban az időben, ismertem öreg 
néniket, akiken kitört a tisztaság rögeszméje, naphosszat poroltak, kesztyűben jártak fel és 

alá lakásukban, s tollseprűvel vadásztak a „bacilusokra” […].616 
 

VIII. 1. A környezet higiéniája – tisztaság a házban 
 

A tágabb lakókörnyezet alapvető higiéniai feltételei – utcák tisztántartása, csatornázás, 

vízvezeték hálózat kiépítése, utcai vizeldék felállítása – korszakban jellemző állapota a „A 

tisztálkodás közegészségügyi vonatkozásai – változások a közegészségügyben” című 

fejezetben kerültek bemutatásra, ebben az alfejezetben a lakás higiéniájára, a tisztaságához 

kötődő rendszeres tevékenységek (szellőztetés, illatosítás; takarítás) ismertetésére kerül sor. 

 

VIII. 1. 1. Szellőztetés, illatosítás 
 Az egészséges, tiszta lakás első ismérve a háztartási tanácsadókönyvek alapján a 

szellőztetés volt. 

K. Beniczky Irma Gyakorlati széptan (1876) és Gyakorlati szépítészet (1878) című 

munkáiban már hangsúlyozta a friss levegő fontosságát ([…] tiszta, friss légben éljünk.”617). 

A magyar család aranykönyve (1909), akárcsak később, már a két háború közötti időszakban 

Maksay Ferenc Az egészséges otthon (1929) című munkája („[…] fordítsunk gondot a nagy 

ablakra és gyakori szellőztetésre […]”)618 az ágynemű friss levegőn szellőztetését és a lakás 

reggelente alapos szellőztetését írta elő. A szoba füstölését, és illatosítását nem ajánlotta, 

egyetlen frissítő szobaillatszerként a fenyőillatot nevezte meg, mely a hurutos betegségekre 

is jó hatással van, de ezt is csak szellőztetés után.619   

A nőknek szóló lapok ugyanakkor azt hirdették, hogy – óvakodva a túlzásoktól – gondot kell 

fordítani a szobák illatosítására is, hasábjaikon számos szobaillatosítót ajánlottak olvasóik 

figyelmébe. A Franciaországból származó illatlámpa (1 frt 50 kr.) például addig égett, míg 

a szobát kellemes illat töltötte be. Az olcsóbb kategóriájú szagos papírok, gyertyaláng fölé 

tartva illatoztak, léteztek továbbá füstölő porok és szeszek, melyeket a meleg kályhára kellett 

önteni és illat-ecetek (Duftessig), melyek szag nélkül frissítették a levegőt.620 A rokokó 

                                                 
616 Márai 2011: 38-39. 
617 K. Beniczky 1878: 17. 
618 Maksay 1929: 9. 
619 Bexheft (et al.) 1909: 619. 
620 Nővilág 1862. okt. 20., 29.sz., IV. évf. 471. 
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korszakból származó pot-pourri készítmények továbbra is jellemzőek maradtak. Különféle 

virágokat – mint a rózsa, levendula, illatos szegfű – és azok szirmait megszárították, 

rétegenként díszes porcelán vagy fajansz edénybe (képmelléklet: 79-80. kép) rakták, sóval 

konzerválták, levendula- vagy rózsaolajat cseppentettek közéjük, télen a kályhákra rakva 

kellemes, friss illatot árasztottak. (képmelléklet: 81. kép) Használatukról Déryné is 

megemlékezett naplójában: „Én igen finom pot-pourrit tudtam készíteni üvegben, amelyet 

papírral bekötve, kötőtűvel átszurkálva, az egész szoba tele volt az abból kiáradó illattal, 

annyira, hogy minden ruhámba bevette magát azon finom, kellemes egyveleg, amelyet 

Déryné-szagának neveztek el.”621 

A Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szövetség már jóval későbbi, 1935-ben megjelenő 

Tisztaság című kiadványa szinte megismételte elődeit: „[…] Lakásunk tisztántartásában 

legyen gondunk a tiszta levegőre is. Frissebb, munkabíróbb, egészségesebb az ember a tiszta 

levegőjű lakásban, mint a fülledtben […] az ágyneműt is sokat szellőztessük […].”622 

 

VIII. 1. 2. Takarítás 
A takarítás, mosogatás a mindennapos tevékenységek közé tartozott. A polgári családoknál 

e teendőket többnyire a cselédek végezték.  

Reggeli (7. 00-kor) előtti feladatok: a seprés, port törlés, felmosás, kiszellőztetés; több 

helyen a kilincsek megpucolása szidollal, szivarhamuval vagy citrommal; s télen a kályhák 

tisztítása, még az előbb felsorolt feladatok előtt.  

Reggeli után következett az ágyazás, a szemét kivitele, a névtábla letörlése és az ajtó előtti 

lábszőnyeg kiporolása. A napi takarítás része volt a WC tisztítás is. Általában szappanos, 

lúgos vízzel WC- vagy cirokkefével naponta fertőtlenítették.623  

Márai Sándor Egy polgár vallomásai című munkájában így emlékezett vissza e 

tevékenységre: „A polgári háziasszony természetesen minden becsvágyával azon volt, hogy 

porszemecskét se lehessen felfedezni a politúros bútorokon, a látogató komaasszonyok 

kávézás közben valóságos mustrát tartottak a barátnő otthonában, s jaj volt a 

szerencsétlennek, kinek lakásában a hanyag szobaleány elfelejtette aznap a portörlőronggyal 

végigsimítani a zongorát. Anyám, a két cseléd s a „kisasszony” naphosszat takarítottak. 

Reggel kitakarított a cseléd, munkáját felülvizsgálta a „kisasszony”, s később megjelent 

anyám, mint valamilyen tábornok a szemlén, s kegyetlen vizsgát tartott, ujjait végighúzta a 

                                                 
621 Molnár 2001: 12-13. 
622 Szántó 1935: 9. 
623 Czingel 2001: 143-144. 
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bútorok rejtettebb hasadékain s fél délelőtt kajtatott a porszemek után. Jelszó volt, hogy a 

pormentesség a „modern higiénia” első feltétele.”624  

A mosogatást a konyhában végezték, eszközei a szappan, szóda és a kőpor voltak. 

Mosogatás előtt az edényeket csoportosították anyaguk és a szennyezettség mértéke szerint, 

és a különböző csoportokhoz külön törlőruhát használtak (üvegpoharak – szóda, vékony 

üvegkefe; üvegtányérok – langyos vízben; faedények, sziták – gyökérkefével; porcelán-, 

zománc-, vasedények – kőporral, kefével). 

Külön művelet volt az evőeszközök mosogatása, melyeket külön tálban, langyos vízben 

átmostak, szarvasbőrrel vagy viaszosvászonnal kibélelt fiókban helyeztek el. Az ezüst 

evőeszközt langyos szappanos vízben, majd egy alkoholból, vízből és krétából készített 

oldatba mártott vászon ronggyal átdörzsölték, és szarvasbőrrel fényesítették. A drogériákban 

külön ezüsttisztító is kapható volt. A reggeli edényt a délivel mosogatni tilos volt.625 

A napi teendők mellett a háztartási munkákat évi, havi és heti ütemben végezték. A heti 

takarítás során a mindennapos teendők mellett a szobák kitakarítására is sor került. 

Letörölték a bútorokat és a képeket, letisztították a tükröket és az ajtókat.  

A különféle tanácsadók egy sereg praktikus tanáccsal segítették a gondos háziasszonyokat: 

„A butorokat langyos szappanos vizbe mártott szivaccsal letörölgetjük, utána puha 

vászonnal szárazra ledörzsöljük, ezután a butorokat 2 rész faolaj és 1 rész közönséges 

vörösbor keverékébe mártott flanellel bedörzsöljük utána száraz, tiszta flanellel fényezzük 

míg gyenge fényt kap, s minden olajos nyom elvész […] kép-, tükör- és ablaküvegeket 

legcélszerűbb tiszta vízzel és puha bőrrel ledörzsölni, ha azonban piszok rakódott az üvegre, 

egy kis égő szeszt vagy szalmiákszeszt kell rádörzsölni, aztán puha papírossal kell még utána 

tisztítani. A porcelán apróságot, üvegeket és virágtartókat szódásvízzel mossuk el, melybe 

ecetet öntünk […] Az ágyneműt is ki kell szellőztetni és kiporoltatni [...]”626 Ugyanez az 

1908-ban megjelent tanácsadó megemlíti a porszívógépet (kézhajtású, váltóáramú, 

egyenáramú), mint a házi eltakarítás reformálóját.627  

A fürdőszoba tisztítására is hetente került sor, ekkor lemosták a kádat, a mosdót és a 

csempéket, kifényesítették a fémcsapokat, kimosták a fogmosó poharakat, a mosdószivacsot 

és a szappantartót. 

                                                 
624 Márai 2011: 39. 
625 Czingel 2001: 141-142. 
626Faylné 1908: 75-79. 
627 Faylné 1908: 79. 
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A nagytakarítás általában tavasszal, vagy ősszel történt. Ilyenkor mindent kipakoltak, 

ahogy jó háziasszonyhoz illett. Lemosták az ajtókat, ablakokat, csillárokat, kályhákat, 

felmosták a padlót, kiporolták a szőnyegeket. Alaposan megtisztították a konyhaszekrényt 

és az edényeket is.628 

Visi Lakatos Mária egy pécsi polgárcsalád háztartását vizsgálta, mely a 19. század ’80-as 

éveiben „alapított” saját háztartást. A pécsi családnál jól megfigyelhetők a háztartási munkák 

napi, heti, havi és évi ciklusai. Háromévente festettek vagy tapétáztattak, a nagytakarítást 

évente kétszer – tavasszal és ősszel – végezték. A nagytakarítás során leszedték a 

függönyöket, fölszedték a szőnyegeket, melynek kiporolásához külön két napszámost 

fogadtak. Leszedték a képeket, és fölsúrolták a parkettet is.629 

Trischler Kelemen bútorasztalos házában (3 szoba, konyha, kamra és nagy műhely) a 

nagytakarítást szintén tavasszal és ősszel tartották, a heti takarítás ablakmosást, a parketta 

fényesítését (gyertyával és szappannal), és a festett padló felmosását foglalta magába.630 

Halászfy Éva szertartásjellegű takarítási rendet leíró visszaemlékezése és Szüllő Ferenc 

megkérdezett adatai már az 1920-as évek állapotát tükrözik.631  

„[…] Ekkor négy takarítónő lepte el a lakást. A szőnyegeket feltekerték a porszívózás után, 

és kivitték a világító-udvarba. Ott a szőnyegporolón még alaposan ki is verték. Többféle 

nádból font porolónk volt […] Szikra por sem maradt ezután. Különben is minden étkezés 

után – a takarítás mellett – felsöpörték az asztal alatti morzsákat […] A szőnyegeket magától 

értetődően színén és fonákján is kiporszívózták, lesöpörték. Nedves, ecetes kefével mindkét 

oldalon lekefélték, majd száraz ruhával áttörölték […] A falakat porszívózták, puha ronggyal 

végigsimították. Közben a másik két asszony a porcelán és fém lámpaernyőket lemosta […] 

A gyerekszoba bútorait lemosták, bútorápolóval fényesre dörzsölték. A lambériákat és a 

parkettát is felporszívózták. Utána pedig négyzetméterenként szappanos vízzel felsúrolták 

[…] Ekkor következett a nagytakarítás csúcspontja: a parketta kefélése […] A padló 

csillogott, ragyogott […] Végül megjelent a kárpitos […] Gyönyörködve néztem, mikor az 

újonnan kimosott, keményített, habosra vasalt függönyöket feltette […] Lassan minden a 

helyére került. Mire a külső előszoba is csillogott, villogott, október 6-a lett.”632 

A Halászfy család tisztántartáshoz szükséges eszközeit a következő leírás illusztrálja: 

                                                 
628 Czingel 2001: 59. 
629 Visi 1992: 121-140. 
630 Özv. Schmieder Józsefné Trischler Terézia (szül.: Németboly, 1910) adatközlő 
631 Peterdi 2002: 142. 
632 Közli: Peterdi 2009: 133-134. 
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„[a gardróbban] külön kis szekrény szolgált a keskeny és magas pókhálózók, seprűk 

(kemény meg finomszálú), szőnyegporolók, kis seprők, szobai és konyhai szemétlapátok, 

morzsát letakarító asztali kis lapát és kefe, tollseprők, porrongyok, felmosóruhák, vödrök, 

lábbal működtethető padlókefe (Wichskefe), hozzá való viasz, a parketta beeresztéséhez 

használatos széles zománcos mosdótál számára.”633 

„A benyílóban, ahol a naponta használt takarítóeszközök voltak, a porolók a falra akasztva 

sorakoztak. Ott tárolták a vasalódeszkát, a kisebb nagyobb faszén vasalókat, a nehéz 

gázvasalókat és a tömör vasból készült legnehezebb férfi ingnyak- és kézelő vasalókat […] 

Más kisseprűt, szemétlapátot használtak a szobákhoz, konyhához és a mellékhelyiségekhez. 

Itt tárolták a cipőtisztítófelszerelést, sárkeféket, külön ruha és cipőkefét, hóseprőt, 

csizmatörlő rongyot, csizmahúzót nagy hó esetére. A polcokon a lakás tisztításához, 

fertőtlenítéséhez és illatosításához szükséges szerek és illatszer szóró volt található […].”634  

Szüllő László cipész Zirci otthonában (mosókonyha, műhely, udvari WC, 3 szoba, 

üzlethelyiség, segédszoba) a takarítás a következőképpen zajlott. Napi szinten „parfissal” a 

szobákban, a konyhában sepregetés, portörlés. A szőnyeget havonta porolták ki. A padlót 

parfisra tekert vizes ruhával (tiszta vízzel) mosták fel. A konyhát (kockaköves volt) naponta 

többször, a szobákat heti rendszerességgel takarították. Az ablakokat bolti tisztítóval, 

ruhával havonta tisztították.635 

A takarítóeszközök és szerek folyamatos gyarapodásának, a háztartás fokozatos 

gépesítésének lehetünk tanúi. Az 1830-as években született szőnyeg portalanítására szolgáló 

gép636 és korszerűbb változatai (Cecil Booth porszívó kocsija [képmelléklet: 82. kép] és 

elektromos porszívója, 1901, a Hoover gyártmányai)637 – egy ideig az udvari porolóval 

párhuzamosan – majd azt kiszorítva forradalmasítják a takarítást.  

VIII. 2. A ruházat tisztántartása 

VIII. 2. 1. A mosás 
A polgárság – ahogy korábban megismertük – családi házakban és egy vagy többszintes 10-

20, de gyakran 50-nél is több lakásos bérházakban lakott.638 

                                                 
633 Közli: Peterdi 2009: 132. 
634 Közli: Peterdi 2009: 133. 
635 Szüllő Ferenc (szül.: Zirc, 1923) adatközlő 
636 Paturi 1997: 211. 
637 Booth ló vontatta porszívó kocsija, az utcán állva, a csöveket a lakás ablakain keresztül a belső terekbe 
vezetve, szívta ki a port a lakásokból. Nagyméretű háztartási porszívója a port szűrőzacskóba szívta fel. In: 
Paturi 1997: 360.  
638 Faragó 2008: 248.  
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Ez utóbbiak funkció szerint három részre tagolódtak: az általában emeletes bérház 

földszintjén voltak a bolthelyiségek és az áruraktárak; az ún. „szolgálati” szektorban (2. 

emelet) helyezkedtek el a különböző mellékhelyiségek – a fáskamra, a szárító és a lomtároló 

terek, a mosókonyha és a mángorló; a harmadik rész a szociálisan tagolódó lakórész volt.639 

A lakosság többsége lakása konyhájában mosott, a bérházak jellegzetes, mosásra kijelölt 

helyiséggel – a már említett – mosókonyhával voltak ellátva. A mosókonyha kulcsát a 

házmester őrizte, akinek volt egy könyve, amelybe bejegyezte, hogy melyik család mikor 

mos, ezek általában családonként meghatározott időpontok /mosónapok/ voltak. Szükséges 

felszerelései: mosóedények, ruhakosár, mosóláb, melyre a teknőt állítják.  

A mosókonyha berendezése 1900 és 1945 között a következőképpen nézett ki: 1 vaskád, 1 

nagyteknő, 1 kisteknő, 1 mosóüst – pléhből (50 literes), 1 mosófazék (20literes) 1 mosócsípő 

(ezzel szedték ki a ruhát a kádból, azért, hogy a klór kevésbé marja a kezet), 1 szappan – 

mosószappan és/vagy krémszappan (kulimász), 2 mosókefe vagy gyökérkefe, 1 melegítő 

tűzhely, 1 mángorló, 2-3 mérőedény, 1-2 fakanál, 1 vödör a tűzifára.640 

A mosókonyhát csak tisztán, kitakarítva lehetett átadni, amit a házmester minden mosás után 

ellenőrzött. 

A fehérnemű641 naponkénti cseréje nem volt általános. A gyerekek a hét közepén és a hét 

végén kaptak tiszta ruhát, a felnőttek általában kétszer vagy háromszor. Az ágyneműváltásra 

kéthetente vagy havonta került sor. A legszennyesebb ruha a véres ruha642 volt, amit soha 

nem raktak a többi szennyes közé, és nem is mosták együtt a többi holmival. Emiatt általában 

minden háztartásban két szennyesláda volt, egyik a testi fehérnemű, a másik a többi szennyes 

számára. 

Hetente egyszer úgynevezett kismosást tartottak, ilyenkor elsősorban a fehérnemű és a 

gyermekholmik mosására került sor.643 A többi ruha a nagymosás (képmelléklet: 83. kép) 

során lett tiszta, amire általában 4-6 hetente került sor.  

Páter Erzsébet egy kisvárosi középosztálybeli nő, írásos visszaemlékezéseiben apró 

részletességgel írta le a nagymosás folyamatát az esővíz gyűjtésétől, a mosott, kékítőzött, 

keményített ruhákig és a padláson történő teregetésig.644 

                                                 
639 Szabolcsi 1991: 222. 
640 Czingel 2001: 64.  
641 Fehérneműnek számított általában minden fehérszínű ruhadarab, így az ágynemű is. 
642 Itt a menstruáció okozta vérre, kell gondolni. 
643 Czingel 2001. 123. 
644 Peterdi 2002b: 43. 
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A nagymosás „specialistája” a mosónő645 volt, aki órabérben vagy napszámba járt mosni, 

személye hozzátartozott az egycselédes polgári háztartások hétköznapjaihoz.646 Jellemző 

volt az is, hogy a bérházaknál egy-egy családra a házmester vagy a segédházmester felesége 

mosott, lásd például Márai Sándor visszaemlékezésében: „[…] a házmesterné mosott, 

mángorolt, vasalt az egész házra […].647 

A nagymosás hosszas előkészületet igényelt. Első lépésként már néhány héttel korábban 

meg kellett venni a szappant, hogy kellően kiszáradjon a mosás idejére, ezáltal sokat 

megtakaríthatott egy gondos háziasszony. A puha szappan ugyanis gyorsan elázik, és nem 

is veszi ki olyan jól a szennyeződéseket – tudatta egy korabeli tanácsadókönyv.648 Emellett 

ki kellett készíteni vizet, szenet, fát, bóraxot, a mosóteknőket, dézsát, mosópadot, üstöt, 

vízmérőt, lúgozót, kosarakat, keféket, mángorlót, vasalót. 

A következő lépés a ruhák szétválogatása volt, majd következett a ruhák beszappanozása és 

lúgos vízbe beáztatása, ami egy éjszakán át zajlott, s csak másnap reggel lehetett hozzáfogni 

a tényleges mosáshoz, ami a ruhák újraszappanozását és a szennyeződések mosókefével 

vagy csutakkal való dörzsölését jelentette, majd langyos vízben újabb átmosás következett. 

Az asztalneműt, ágyneműt, testi fehérneműt a fehérítés és fertőtlenítés érdekében még ki is 

főzték, majd kékítették.649 

 

7. táblázat: A Jankovich család mosásra fizetett kiadásai 1869 októbere és 1870 

márciusa között 

 IDŐSZAK 
1869. 

október 
1869. 

november 
1869. 

december 
1870. 
január 

1870. 
február 

1870. 
március 

Mosásra 
költött 
összeg 

(kiskorú 
Jankovich 

Béla 
érdekében) 

2.30,- 2.30,. 3.36,- - 4,- 3.20,. 

  Forrás: BFL, IV. 1411.b 1. Jankovich 3400/1873  

  
                                                 

645 Az első világháborút megelőzően az ún. pucceros asszonyok Budapest piacain, vásárcsarnokai környékén, 
nagyobb terein (pl. Deák tér) várakoztak a megbízásokra. Általában ajánlás útján a család legidősebb nőtagja 
választotta ki őket. Gyakori eset volt az is, hogy bérházon belül egy-egy családnak a viceházmester felesége 
mosott. In: Czingel 2009: 104-105. 
646 Czingel 2009: 104. 
647 Márai 2011: 63. 
648 Faylné 1908: 75-76. 
649 Faylné 1908: 53.; Burucs 1995: 13-14. 
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A németbolyi Trischler családban minden darab ruhát szappanoztak, hamuval lugozták a 

vizet, hetente mostak, az ágyneműt pedig kifőzték.650 

Gangl Ferenc szombathelyi szabómester házában (3 szoba, konyha, spájz, belépő) az 

alsóneműt este a fürdővízben kimosták a mosószappannal. A nagymosást hétvégeken jó idő 

esetén, az udvaron kádban, rossz időben a konyhában végezték mosószappannal és 

hamulúggal, amit maguk készítettek.651 

Szüllő László cipész zirci otthonában, mosókonyhában naponta kézzel mostak fateknőben. 

A fehéreket mosás után üstben kifőzték, boltban vásárolt kékítőben átmosták, az ingeket 

kikeményítették reszelt burgonyából készített keményítővel.652 

A háztartás gépesítésének terjedéséhez hozzá tartozott a mosás gépesítése is. A 18. 

században már megszülettek az első mosásra alkalmas gépek,653 melyek a 19-20. századi 

higiéniai modernizációval párhuzamosan folyamatosan fejlődtek, s a mosás 

mechanizmusának megkönnyítését és gyakoriságát eredményezték.654 Hamilton Smith 

1858-ban piacra dobott forgódobos mosógépe nagy előrelépést jelentett a mosás 

történetében.655 

A kézzel hajtott forgódobos mosógépek közül Közép-Európában a „Volldampf”656 

(képmelléklet: 86-87. kép) nevezetű, bádoglemezből készült szerkezet volt igen elterjedt.657 

Népszerűek voltak továbbá a Miele gyártmányai.658 A 19-20 század fordulóján a „Világ 

csodája mosógép” (lásd 14. kép), és a Titánia gőzmosógép (1912) került be a hazai 

kínálatba.659 

  

                                                 
650 Özv. Schmieder Józsefné Trischler Terézia (szül.: Németboly, 1910) adatközlő 
651 Gangl Ilona (szül.: Szombathely, 1921) adatközlő 
652 Szüllő Ferenc (szül.: Zirc, 1923) adatközlő 
653 John Tyzacke angol mérnök 1691-ben szabadalmaztatta mosógépét, melyben a mosnivaló egy kézi 
tekerővel hajtott dobban forgott. (In: Paturi 1997: 128.) Az 1750-ben megjelent „yorki mosógép” egy 
keverőszerkezettel beépített fakád volt, majd 1767-ben Schäffer változata már 3,5 kilogramm ruha 
tisztítására, öblítésére volt képes (nem mosott kifogástalanul) 90 perc alatt (16,5 dkg mosószerrel). (In: 
Roloff 2010: 159-182.) 1782-ben a brit H. Sidgier épített egy lábakon álló dézsából és egy vesszőből font 
kosárból mosógépet, amit egy kar segítségével forgattak. (In: Szabó 2006: 66.)  
654 Szabó 2006: 65. 
655 Szabó 2006: 65. 
656 A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Tanulmánytára is két ilyen gépet őriz: az egyik saját 
fűtőegységgel rendelkező, négy lábon álló, vállig érő szerkezet, a másik tűzhely állítandó változata ennek. In: 
Vámos (előadás): 2011: 6. 
657 Vámos (előadás): 2011: 6 
658 Tölgyfa dob, mosókereszttel (1901); felsőingás mosógép (1903); elektromos motorral felszerelt mosógép 
és centrifuga egyben (1911); vízmotoros mosógép (1914) In: 
https://miele.hu/hu/cegunkrol/cegismertetes/kepes-cegtortenet/#1920 Letöltés 2013. augusztus 8. 
659 Burucs 1995: 14. 

https://miele.hu/hu/cegunkrol/cegismertetes/kepes-cegtortenet/#1920
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15. kép: „Világ csodája mosógép” 

 
Forrás: Burucs 1995: 14 

 

A háztartás kézikönyve (1908) a John-féle telített gőzű mosógépet ajánlotta, mert jobban 

kíméli a ruhát, hófehérre mos, olcsóbb, sőt a fehérnemű fertőtlenítésére is alkalmas.660 

Leírásából áttekinthető a mosógéppel mosás – kézzel mosással felérő – háromnapos összetett 

feladatsora: „A mosás előtt való nap a szennyes ruhát langyos vízbe áztatjuk, következő 

reggel kicsavarjuk és a piszkosabb helyeket jól beszappanozzuk és aztán a mosógépbe 

rakjuk. Ügyelni kell, hogy a gép csak félig teljék meg. Erre forró vizet öntünk rá és a gépet 

forgatjuk. Ha a víz kihűlt alul leeresztjük és újból felöntjük forró vízzel. Első átmosás után 

darabonként átnézzük, a ruhát kiforgatjuk és belső oldalán is beszappanozzuk a piszkos 

helyeket és azután újból a gépbe rakjuk és átmossuk forró vízben, mint első alkalommal. 

Másodszori átmosás után kiöblítjük a gépet és harmadszor is belerakjuk a ruhát. Most is 

                                                 
660 Faylné 1908: 53. 
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forró vízben mossuk, de már szappan nélkül. Éjjelre langyos vízbe rakjuk és aztán hideg 

vízben kiöblítjük. Több vízben kell a ruhát öblíteni, az öblítő vízbe tehetünk egy kis benzint, 

hogy minden szappanzsiradék eltávolodjék. Kétszeri öblítés után jön a kékítés. A kékítésnek 

az a célja, hogy a fehérnemű gyenge kékes színt nyerjen, azért a kékítővel csínján kell 

bánni.”661 

 

 

URANOS 

 
- KÉK 
fehérnemü mosáshoz a legjobb kékítőszer. 
Törvényileg védve! Mosó-intézetekben és 
háztartásokban a legkedveltebb kékítő. Olcsó és 
felülmúlhatatlan. 1 kis üveg 24 fillér, tízszeri 
mosáshoz elegendő! 1 nagy üveg 5,60 korona, ½ 
üveg 1 korona. 

Mindenütt kapható! 
Utánzatoktól óvakodjunk. Kizárólagos gyártói: 
Hochsinger testvérek vegyészeti gyára, 

Budapest, VI., Rózsa-utcza 85.sz. 
Forrás: Vasárnapi Újság 1903: 50. évf. 34. sz. 568. 

 

A mosószappan – melyet az igényesség miatt gyakran házilag készítettek, bár 1878-tól 

készült gyári szappan Flóra néven662 – mellett a 19. század utolsó harmadában megjelentek 

az első mosóporok, 1907-ben a Henkel cég legyártotta az első önműködő mosószert, a 

Persill-t, mely oxigénfejlesztő sókkal dúsított szappan volt. 663 

A következő mérföldkő az elektromos mosógép664 (képmelléklet: 89. kép) megjelenése volt 

(1908), mint az Alva J. Fisher által tervezett „Thor” (képmelléklet: 88. kép) néhány év múlva 

pedig felbukkant az első elektromos ruhaszárítógép is.  

Az új szerkezet lassan terjedt, az új technikai megoldásokra a piac még nem volt elég érett, 

anyagi vonzata miatt használatukat eleinte csak a módosabbak engedhették meg maguknak. 

Az 1920-as években még a „szívóharangos” mosógép – melyben egy motorral hajtott 

szerkezet mozgatta a szennyest fel és le a dézsában – is szenzáció számba ment, változata, 

                                                 
661 Faylné 1908: 54-55. 
662 Czingel 2009: 106. 
663 Szabó 2006: 66. 
664 A korai elektromos mosógépek között találunk gömb alakú mosógépeket, melyek eleinte csak mozgatták 
forgásukkal a ruhát, az 1920-as évek végére azonban már melegítették is a vizet. Vámos (előadás) 2011: 9. 
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melyben a motort egy vajköpülő dézsában helyezték el, amihez ékszíjjal csatlakoztatták a 

dobot forgató kereket.665 

Trischler Kelemen bútorasztalos családjában az 1910-es években például egy speciális 

Németországból hozott minta alapján készült szerkezet segítségével mostak.666 (lásd 16-17. 

kép)  

16-17. kép: Trischler Kelemen bútorasztalos speciális mosógépe 

  
Forrás: özv. Schmieder Józsefné Trischler Terézia (szül.: Németboly, 1910) adatközlő 

rajza alapján  

 

A lábakon álló berendezés fából készült, a ruhák forgatását lengőmozgatással oldották meg. 

A lúgozás (17. kép) a következőképpen zajlott: „Vastagabb ruha, erre forró víz. A vizet 

többször visszaengedték. Ezután e ruhát elvitték a Dunára, ott sulykolóval verték ki a lúgot. 

Egy padra rakták. Egész évben ősszel és tavasszal volt ez a nagymosás, ágynemű, nehéz 

ruha. 2 emberes mosás volt.”667 

A ruha simítására szolgáló mángorlók is folyamatosan tökéletesedtek, voltak keretre 

szerelhető illetve álló, kis és nagyméretű, kézzel hajtható és elektromos változataik, a szenes 

vasalók mellett megjelentek az első elektromos vasalók (1880 körül).668 

Léteztek különböző tisztítóintézetek is, jelenlétüket például az egyes újságokban elterjedt 

hirdetések (képmelléklet: 61-63. kép) igazolják. Az itt mosatás azonban elég drágának 

számított, így ezt a szolgáltatást elsősorban a felső- és közép polgári rétegek vették 

rendszeresen igénybe. 

                                                 
665 Szabó 2006: 66. 
666 Özv. Schmieder Józsefné Trischler Terézia (szül.: Németboly, 1910) adatközlő 
667 Özv. Schmieder Józsefné Trischler Terézia (szül.: Németboly, 1910) adatközlő 
668 Paturi 1997: 360. 
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VIII. 2. 2. A ruhával kapcsolatos teendők mosás után 
A félig megszáradt, összehajtott ruhát kézzel, vagy mángorlógéppel vagy ruhahengerekkel 

mángorolták‚ (képmelléklet: 91. kép), a finomabb fehérneműt, pedig vasalták.669 A tiszta, 

kivasalt ruha nagyobb részét akasztóra tették, gyakran be is csomagolták, a kabátokra 

olcsóbb anyagból készült védőt húztak. 

A ruhákat illatosították. Pipereszappanokat, különféle parfümöket helyeztek a ruha közé. 

Készítettek, a mai pot-pourri-hoz hasonló illatosítókat szárított virágokból, melyek közül a 

rózsa, rezeda, levendula és menta „zacskók” voltak a legelterjedtebbek. A legcélszerűbb 

illatosítók az illatárusoknál kapható „illatpárnák” (sachets) voltak, melyek rendszeresen 

szerepeltek a Budapesti Bazár és a Nővilág hasábjain. Ezek az illatos zacskók és párnák a 

szekrényekbe rakva biztosították a ruhák, szalagok, zsebkendők és kesztyűk finom illatát.670    

A Nővilág külön foglalkozott a kesztyűk otthoni illatosításával. „Ha akarjuk, hogy a kesztyű 

pézsma vagy ámbra illatot nyerjen, úgy az áztató vízbe pézsma- vagy ámbra teendő. A 

kesztyű akkor is illatos lesz, ha friss, illatos virágok közé tesszük, s minden 24 óra múlva 

kivesszük, megdörzsöljük és ezt megszárasztjuk, és ezt hatszor ismételjük” 671 szólt a 

korabeli jó tanács.  

1862-ben már egy újabb találmányról ír az újság, ez az úgynevezett „peau Espagne,”ami egy 

darab vastag bőr, ami színes atlaszba van varrva, s állítólag 20 éven keresztül tartotta 

illatát.672 

A heti „kismosás”, a két-három hetenkénti „nagymosás”, amihez rendesen mosónőt fogadtak 

az úri háztartásba, vagy a lakás naponkénti portalanítása kezeskedett azért, hogy a polgári 

családok bacilusmentes környezetben élhessenek.673 A tisztaság feltételeinek megteremtése 

ugyanakkor nem volt könnyű feladat. Nem véletlen, hogy a tehetősebb polgári családok 

cselédet, szobalányt, mosónőt, vasalónőt, fűtőt alkalmaztak. 

VIII. 3. Testi higiénia 

VIII. 3. 1. „Kosmetik” – szépségápolás 
A tisztálkodó szerek térnyerése, mennyiségi növekedése, az illatszertárak és drogériák 

terjedése, a több tucatnyi szépségápolásról szóló kiadvány, az újságok hasábjain megjelenő 

reklámok a változás jelei a szépítkezés területén. 

                                                 
669 Burucs 1995: 14. 
670 Nővilág 1862. okt. 20. 29. sz. IV. évf.. 471. 
671 Nővilág 1858. július 25. 30. sz. II. évf. 480. 
672 Nővilág 1862. okt. 20. 29. sz. IV. évf. 471. 
673 Gyáni 2006: 92-94. 
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A szépségápolás tevékenységrendszerét az egyes tanácsadók ajánlásai szemléltetik 

leginkább. Legfőbb területek: a bőr – arcbőr, szemek – szemöldök, orr, ajkak, fülek, karok, 

kezek, körmök, lábak, keblek gondozása és a haj ápolása. 

A bőr esetén a kulcsszavak: a simaság, tisztaság, és fehérség, ápolására a tanácsadók szerint 

a legkitűnőbb szer a lágy víz és a szappan, gyöngéd bőr esetén a hölgy-mosdópor 

használata.674 Az arc tisztításához friss folyó-, patak-, vagy esővizet ajánlottak. A kút- vagy 

forrásvíz esetében a tanácsok eltértek, egyesek ajánlották használatukat, mások óva intettek 

tőlük, mert a bőrt durvává és kérgessé teszik. 

Az ideális arcszín a „fehér arcbőr volt gyöngéd pírlehelettel.”675 A púdereket finom pelyhű 

hattyúpamaccsal vagy arra elkészített nyúllábbal vitték fel az arcra, a tulajdonképpeni 

arcfestés, pedig fehér plüss párnácskákkal, vagy nagyon lágy batiszt-kendővel történt. A 

különféle kendőző anyagokat por (például „Violet powder,”pisztácia por, velencei kréta676)  

vagy kenőcs alakban alkalmazták. (12. sz. melléklet) 

A pattanások megelőzésére étrend szabályozást (például az egyik mintaállító irodalom 

tiltotta a kávé, a szeszes italok, a fűszerezett, nehezen emészthető, zsíros ételek fogyasztását, 

előnyösnek tartotta a zöld főzelékek, gyümölcsök, a sovány húsok rendszeres „bevitelét”)677 

és mosdóvizeket ajánlottak például korpával, (12. sz. melléklet). A bőratka (mitesszer) 

kezelésére meleg fürdőt, szappanos lemosást, flanellal dörzsölést és különféle kenőcsöket 

javasoltak. (12. sz. melléklet) 

A ráncok ellen esőcseppeket, lanolinos bedörzsölést, arcmasszázst, uborkát, zsíros-pépes 

borogatásokat, lemosó-vizeket, krémeket, sminket és az úgynevezett elektrolízises módszert 

preferálták.678 

A napbarnulás, bőr leégés megelőzésére kiegészítő öltözeteket (úgynevezett „óvszerek”: 

napernyő, legyező, fátyol, kalap), kezelésére aludttejjel való mosdást, tojássárgájával vagy 

hárssal kevert vizet, ibolyaport rózsavízzel, levendulavízzel (amik a bőr fehérítését 

szolgálták), szegfűherbateát, citromsavas esővizet ajánlottak.679 

Egy 1881-ben írt levélben egy édesanya adott tanácsot lányának a szeplők ellen: „Sose menj 

ki levegőre napernyő nélkül, lelkem. Kerüld a napsugarat, mert szeplős leszel […] Ha 

szeplők ülnének arcodra, akkor törjél meg mozsárban rizskását, szitáld át finom szitán, 

                                                 
674 Tanácsadó a szépség ápolására […] 1895: 6. 
675 K. Beniczky 1878: 114. 
676 Égetett fagyag 
677 K. Beniczky 1878: 89. 
678 Egy gyenge villany-áramlat segélyével elsimítja az arcról a ráncokat. Költséges és elég hosszadalmas 
kúra, és csak pár hónapig tart, utána újból kell kezdeni. 
679 Wohl (összegyújt.) 1900: 15.; K. Beniczky 1878: 78. 
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keverd a rizsport tejbe, jól kavard el, hogy pép legyen belőle. Minden alkalomra friss pépet 

készíts és ezzel kend be az arcodat. Csak ez véd meg szeplő ellen, ez is csak akkor, ha a 

megszáradt, bőrödre tapadt rétegen nem üt át a nap […] Szeplő ellen az is jó, ha petrezselyem 

zöldjét áztatsz vízben egy egész éjszakán keresztül, másnap aztán azzal a vízzel mosogassad 

az arcodat. Ha ez sem használ, nyomkodd ki egy-két jól megértett uborka levét és azzal a 

lével kenegessed a szeplős helyeket.”680 

A szemek ápolásánál fő szabály a pihenés, hasznosnak tartották továbbá az ólomvizes 

borogatást, a meleg pépes borogatást, a masszázst, gyulladt vörös szemek esetén a langyos-

vizes vagy kamillateás borogatást.681 A szemöldök és a szempillák ápolására kenőcsöket, 

kókuszdió-vajat, kis fésűt, kefét javasoltak. (12. sz. melléklet). A szemöldök festésére 

rózsavízbe töltött kínai tintát, a gyertyalángnál kormossá égetett mandula hegyét, langyos 

diófalevél főzetet682 és megpörkölt szegfűszeget ajánlottak.683 

Az orr karbantartásával is sokat foglalkoztak: a gyerekek „[…] ujjaikkal ne piszkálják, mi 

által az orrlyukak kitágulnak, az orr nagyobbodik, és főképp formájából veszít.”684 Az 

elváltozások kezelésére született érdekes kísérletek: a lekötések, a formába szorítás, a 

paraffin-befecskendezésekkel történő kidomborítás.685 Orrtörlésre a vászonkendőt 

ajánlották, mely nem izgatja az orrt, a selyem - és pamutzsebkendőkkel szemben.686 

A kiszáradt, felrepedezett és sápadt ajkak kezelésére a különféle ajakíreket, pirosítókat 

javasolták (12. sz. melléklet), amint ezt egy korabeli anyai jó tanácsokat tartalmazó levél is 

tanúsítja: „Ajkadat, ha sápadtnak tartod, megfényesítheted szőllőzsírral. Ha fényes, mindjárt 

pirosabbat, egészségesebbet mutat. Az is jó, ha cukrot veszel a szádba, és olykor-olykor 

titkon megnyalod nyelveddel és a szájad szélét […] Ha piros szőllőzsírod van, attól persze 

színesebb lesz az ajakad. De ezt csak módjával használd, mert csúnya, ha meglátszik, hogy 

szándékkal pirosítod […]”687 

Az ajak formája javítására is volt „gyógymód”: „Duzzadt, túl széles ajkaknál sokszor elég 

jó eredménnyel használják a csersavtartalmú ajakfürdőket. Nagyon keskeny és erősen 

becsípett ajak megjavítására a legjobb segítség az ajakfesték használata […].”688 

                                                 
680 Nagyanyáink kozmetikája. In: Új idők 1944. július 15. 56. 
681 Bexheft (et al.) 1909: 530. 
682 Wohl (összegyűjt.)  1900: 44. 
683 Faylné 1908: 266. 
684 Wohl 1885: 132. 
685 Hölgyek titkára […] 1861: 256. 
686 Wohl (összegyűjt.)  1900: 49-50. 
687 Nagyanyáink kozmetikája. In: Új idők 1944. július 15. 56. 
688 Bexheft (et al.) 1909: 525. 



 160 

Az elálló fület széles vászonszalaggal (átkötötték őket éjszakára), a túl odalapuló fület fül 

mögé csúsztatott kis selyem párnácskákkal korrigálták (éjjelre szintén lekötötték). A 

fültisztító eszközök teknőspáncélból vagy elefántcsontból készültek, amelyre általában egy 

puha vászonruhát csavartak, úgy távolították el a fülzsírt vagy port (12. sz. melléklet). 

Számos receptet ismertek és alkalmaztak a karok és kezek fehérítésére és szőrtelenítésére, a 

kesztyűhasználattól a bonyolult főzetekig.  

A levelet író édesanya a kéz gondozására is felhívta lánya figyelmét: „Kezedre különösen 

vigyázz. A szép kéz nagyon fontos. Ha bálba készülsz, néhány nappal előbb fogj már hozzá 

külsőd ápolásához. Éjjelre tekerjed körül minden ujjadat külön-külön gyolcsból való hosszú 

csíkkal. Alulra vizeset tegyél, felülre szárazat. Ha meleg van elég a vizes is. Ettől szép 

vékony lesz minden ujjad, szépül a kezed.”689 (12. sz. melléklet) 

A körmök ápolásához előírt eszközök egy jó körömolló, egy kisebb kefe, egy darabka 

szarvasbőr,690 egy „aczél”- vagy csonttű és horzsakő,691 elefántcsont- vagy teknőspálcikák 

voltak.692 Ápolásukra, mint például a rózsássá vagy simává tétel, különböző készítményeket, 

javasoltak, mint citromlé, „mandola paszta”, „korund-por”, cinóber, körömpaszták és 

körömpúderek.693 (12. sz. melléklet) 

A láb ápolását a már idézett 1881-es levél szemlélteti: „Bokádat is gondozzad a bál előtt. Ha 

nem elég vékony, csavarj a vízbe citromot, vagy öntsél bele ecetet, ebbe mártsad bele a fáslit, 

és éjszakára tekerd körül egészen vádliig, lábujjadtól kezdve. Ezt máskor is megteheted, 

mindig hasznodra válik. De csak a szárközépig fáslizzad, mert az már nem szép, ha a 

lábszárad feljebb is vékonyodik. A lábszárad úgy szép, ha a lámpaüveg lakjára emlékeztet. 

Akinek nem ilyen a lábszára, az jól teszi, ha ügyeskedik, és fáslit teker a harisnya alá, szép 

símán, hogy ne lássék át a harisnyán […]”694 

A keblek hibáinak kezelésére reggelente és esténként balzsamba vagy alkoholba mártott 

puha kefés dörzsölést, forró vizes borogatásokat, mandula olajat javasoltak, valamint 

speciális testgyakorlatokat és masszázst.695  

A haj esetében az egyszerűség és a mesterkéletlen bánásmód a kulcsszavak.696 A legfőbb 

követelmény a haj tisztántartása, ami rendszeres mosást jelent hetente, vagy havonta egy-két 

                                                 
689 Nagyanyáink kozmetikája. In: Új idők 1944. július 15. 56. 
690 Hölgyek titkára […] 1861: 263. 
691 Wohl (összegyűjt.) 1900: 133.  
692 Bexheft (et al.) 1909: 522. 
693 Bexheft (et al.) 1909: 522-523. 
694 Nagyanyáink kozmetikája. In: Új idők 1944. július 15. 56. 
695 Wohl (összegyűjt.) 1900: 176. 
696 Budapesti Bazár 1874. 11. sz. június. 174. 
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alkalommal, attól függően, hogy zsíros vagy száraz-e a fejbőr. Kellékei: szappan, víz 

napsugár, friss levegő, jó kefe és fésű, amire szükség van. A hajkefék és fésűk több típusával 

is találkoztam, mint ritka és sűrűfésű, vagy lágy kefe,697 de előfordult elektromos változat698 

is. A legjobbak szaruból, kaucsukból vagy teknősbékahéjból készültek. Az egyes tanácsadók 

az eszközök tisztántartására is felhívták a figyelmet, erre szappanos vizet,699 illatos ecetet700 

vagy szódaoldatot701 javasoltak. 

Hajmosáshoz egyes könyvek vizet és a szappant,702 mások a tojássárgájával történő 

lemosást703 ajánlották, akadt olyan is, amely már különböző hajtípusokat is 

megkülönböztetett: „A száraz hajat olajos shampoo-val (magyarul samponnak nevezik) kell 

mosni, a zsíros hajat viszont kátrányos vagy szárító készítményekkel.” 704 Mosás utánra 

különféle olajok használatát ajánlották. Sokféle otthon elkészíthető receptet és drogériákban 

megvásárolható hajvizeket, kenőcsöket ismertek a haj töredezése, hullása, és a fejkorpa 

ellen, illetve a hajgyökerek erősítésére (12. sz. melléklet). A hajfestés és a dauer sem volt 

ismeretlen. A legdivatosabbak a szőke és vörös árnyalatok voltak. Erre hidrogénszuperoxid-

oldatot705 vagy úgynevezett elényes vizet706 (oxigénes víz) használtak. A zöld dió héjának 

levével707 barnára festették a világos vagy megőszült hajat. Henna és más receptek 

segítségével, pedig fekete hajat lehetett készíteni.708 

A már fentebb többször idézett levél jó tanácsokkal látta el lányát a haj gondozásában is: 

„Hajadat ne csak aznapra csavard fel. Éjszakára is gondozzad jóelőre, hogy a bál napjára 

megszokja a göndörséget. Dióolajjal kenegessed, miután esővízben jól megmostad, ettől 

szép fényes lesz s a dióolaj növeszti, erősíti is. […] Mielőtt becsavarnád a fürtöket, jó egy 

kis cukros vízzel megnedvesíteni, így jobban megmarad a szálak göndörsége.”709 A sütővas 

használatát nem javasolták, mert szárítja, és törékennyé teszi a hajat. 

Fodrászüzletek is rendelkezésre álltak. Macher Károly hirdetése az egyik divatlap hasábjain 

széleskörű választékról tanúskodott:  

                                                 
697 Nővilág 1857. április 5. 13. sz. 1. évf. 202. 
698 Niczky-Esterházy 1908-1911: o.n. 
699 Bexheft (et al.) 1909: 513. 
700 Wohl (összegyűjt.) 1900: 80.  
701 Nővilág 1859. január 9. 3. évf., 2. szám 135.  
702 Bexheft (et al.) 1909: 513. 
703 Budapesti Bazár 1874. 11. sz. június. 174. 
704Hatvany é.n.: 288. 
705 Bexheft (et al.) 1909: 513. 
706 Wohl (összegyűjt.) 1900: 92. 
707 Nagyanyáink kozmetikája. In: Új idők 1944. július 15. 56. 
708 Bexheft (et al.) 1909: 513-515. 
709 Nagyanyáink kozmetikája. In: Új idők 1944. július 15. 56. 
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„A fodrászatot, ha a végett hozzánk fordulnak kedves előfizetőink, Macher Károly 

fodrásztermében (Hatvani-utca) végezhetjük. A tárgyak nála a következő áron kaphatók: 

Egy haj alá való konty tupé, kerek vagy hosszukás: 80 kr., nagyobb 1 frt. 

               Görög frizurához hátra való hosszabb, vastag tupé: 80 kr., nagyobb 1 frt. 

               Előre való kisebb tupénak darabja 20-30 kr. 

               Fonatba való fél rőf hossz tupé 40 kr., egy ¾ rőf hosszú 60 kr., egy rőf hosszú 40 kr. 

               Sima kontyok, kisebb 2 frt 50 kr., nagyobb 4 frt., devatos hosszú magas 8 frt., még   

               Nagyobb 12 frt. 

               Fonattal készült divatos chigno-nok, rövidnek darabja 10-12 frt., hosszabbak 15-20  

               frt.  

               Homlok fürtök 2 frt., nagyobbak 4-5 frt… 

               Hajfonat ¾ rőf 2 frt. 30 kr., 7/8 rőf hosszú 8 frt., 1 rőf hosszú 4 frt. […] 

Avult hajak átigazíttatnak és megfestetnek, rövid kihullot hajból csupán tupé készíthető 

[…]”710 

A hirdetések között számos kozmetikumot és illatszert találunk. Ezek kedvelt illatai a 

századfordulón a természeti illatok, elsősorban a különféle virágillatok, mint a gyöngyvirág, 

az ibolya, a rózsa, az orgona, a szegfű, a rezeda, az akácia,711 a levendula, az ylang-ylang,712 

a heliotróp és a narancsvirág.713 A fűszeresebb, nehezebb illatok közül, pedig a mosúsz, az 

esboquet, a patchouli vagy a már említett Peau Espagne voltak a divatosabbak. Az eladásra 

kerülő parfümök közül az angol és francia illatok voltak a legkeresettebbek.714 Egyes 

illatoknak szépítő hatást tulajdonítottak: a dióolajról elterjedt, hogy használata ragyogást 

kölcsönöz a szemnek, a fenyőnek és a borókának élénkítő, frissítő hatást, a frissen szedett 

gyöngyvirágnak arcbőrbe dörzsölve szépítő hatást tulajdonítottak.715 

Egy-egy virág szimbólum is volt egyben. Kifejezhetett emberi tulajdonságot vagy egyéb 

jelentéstartalommal bírt: „[…] a mosúsz szeretetreméltóságot, a rózsa dagályosságot, az 

ibolya misztikus jámborságot, a verbéna művészi érzéket, a benzoe ábrándosságot, a 

geranium gyengédséget, a patchouli érzékiséget” fejezett ki. […] A jázmin csendes, házi 

dolgosságot jelentett, a birsalmavirág: örökké élsz a szívemben, a fehér rózsa istenhozzádot, 

búcsút jelentett […].716  

                                                 
710 Pesti Hölgydivatlap 1873. jan. 1. 1. sz. 11. 
711 Molnár 2001: 20.  
712 Hatvany (szerk.) é.n.: 306. 
713 Pesti Hölgy-Divatlap 15. sz. 1867. aug. 1. 179. 
714 Molnár 2001: 34.  
715 Molnár 2001: 7.  
716 Molnár 2001: 20. 
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Hajuk alapján különböző típusokba sorolt hölgyeknek eltérő illatszereket, parfümöket 

ajánlottak. A szőkéknek a könnyű illatok használatát javasolták, mint a rezeda és fehér rózsa 

keveréke, míg a barnák és feketék számára „engedélyezett” volt az erősebb, fűszeresebb 

illatok alkalmazása is. „Peau d’Espane-t tehetnek zsebbevaló, kesztyű-tartóikba, […] 

Violettes San-Remot használhatnak rendesen. Vagy brazíliai illatszerekkel élhetnek: Pao 

Rosa, Bouquet Partenna […].”717 

Egyes tanácsadók kor szerint is eltérő illatokat javasoltak: a fiatal leányoknak nem ajánlották 

a parfümhasználatot,718 hivatkozva a fiatalság sajátos üde illatára, más források a 

rózsaillatot719 passzították hozzájuk. Az ibolya illett mindenkinek, a nagyvilági hölgy 

mosúsz illatot, a szellemes asszony jázminillatot használt. Az özvegyeknek heliotrópot 

ajánlottak. Előfordult, hogy egy-egy híres hölgy ragaszkodott egy parfümhöz, így azzal 

azonosították. A legnagyobb hírnévre a színésznők tettek szert, többen híressé tettek néhány 

illatot. Déryné Széppataki Róza az illatszerek nagy kedvelője volt, s ahogy a naplója is 

tanúsítja, kedvenc illata az „Essboquet” volt. Márkus Emília kedves illata a gyöngyvirág, de 

ezt kedvelte Fáy Szeréna, Tolnayné és Császárné. Blaha Lujza az angol „sheppir” illatot és 

a kölnivizet szerette. Lukácsy Juliska az ibolyát, Hegyi Aranka a fehér orgonához Küry 

Klára a virágillatokhoz vonzódott.720 

Leszámítva az egyes színésznőkre vonatkozó adatokat, az egyes termékek konkrét 

használatára, alkalmazására kevés példa utal. A Peterdi Vera által közölt Halászfy Éva 

visszaemlékezéseiben felbukkanó néhány adat már az 1920-as évekre vonatkozik: 

„Hetenként feljárt a fodrásznő, aki édesanyám körmét halvány rózsaszínűre lakkozta. Haját 

hullámosította […]. A fiókban bontó-, sűrű- és stílfésűk, kefék, hajfürtfa sorakozott. […] 

Édesanyám nyeles, édesapámnak nyeletlen hajkefe szolgálta hajának ápolását, ragyogását. 

A sűrűfésűvel reggel és este legalább 30 húzással átfésülték a hosszú általában hajközépig 

érő hajzuhatagot. […] A pipere és mosószereket, bőr és hajápoló alkalmatosságokat 

Nosedától [szerezték be]. […] Édesanyám a francia Hubigan, Elisabeth Arden, Michelt 

részesítette előnyben. Délelőtt német eredetű gyöngyvirág illatú kölni, délután nehezebb, 

tömör hatású bordeaux szekfű francia parfüm jöhetett szóba […].”721 

A tanácsadók javallatai, a nagy mennyiségű fennmaradt recept és hirdetés ugyanakkor elég 

bizonyíték arra, hogy a kozmetikai szerek keresettek voltak a hazai piacokon, az ismerős 

                                                 
717 Wohl 1885: 278-279. 
718 Wohl 1885: 278.  
719 Molnár 2001: 20. 
720 Molnár 2001: 14. 
721 Peterdi 2009: 124. 
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márkanevek (Diana, Lux, Nivea) pedig már tanúsítják a korszerű szépségápolás alapjainak 

megteremtését. 

VIII. 3. 2. Száj- és fogápolás 
A száj- és fogápolás kiterjed a fogak ápolására, a foghúsra és a szájüregre. Korszakunkban 

jószerével már minden ma is használatos fogtisztító szert és eszközt ismertek. (Receptek: 

13. sz. melléklet) A fog tisztítása durva ruhával vagy kefével történt, melyeknek már akkor 

is különböző fajtái léteztek. Különféle esetekben és életkori szakaszokban más-más típus 

használatát javasolták: „Egészséges fogakhoz kemény, fiatal és tejfogakhoz lágy kefe 

használatos. A foghúst nem érintő keskeny kefék nem jók. Felnőttek 4 soros, gyermekek 2-

3 soros kefét használjanak.”722 

A tisztításhoz fogkrémet, fogport, fogpasztát vagy fogszappant használtak. (képmelléklet: 

92-95. kép) A száj tisztító eszközeihez tartozott a fogvájó is. Ez különböző anyagokból 

készülhetett – fából, a teknősbéka páncéljából, tollból, ezüstből, aranyból vagy 

elefántcsontból. 

Dr. Gottlieb a heidelbergi egyetem fogászati intézetének vezetője a madártollból készült 

fogvájókat tartotta legcélszerűbbnek, „melyek oly puhák, hogy a zománcot nem sérthetik, 

de azért ellentállók és oly vékonyak, hogy a fogak közti hézagokba bevezethetők […]”723 

A szájüreg öblítésére szájvizet használtak, mely a lehelet felfrissítésére is alkalmas volt – 

mint például a világ legjobb növényi szájvize jelzővel árusított „Trybol”724 –, de erre 

szolgáltak az úgynevezett szájillatosító labdacsok is.  

Ezen eszközök és szerek „százszámra” szerepeltek a korabeli újságok hirdetéseiben. 

Reklámok hirdették a különböző márkák előnyeit. A „Páté dentifrice Glycerin” például egy 

fogpaszta volt, mely a Budapesti Bazár lapjain szerepelt: „nem tartalmaz sem savanyt, sem 

lugszeszt, fehérré teszi a fogakat, anélkül, hogy zománcának ártana, megtisztítja a borkőtől 

és megóvja a rothadástól, elűzi a foghús daganatát, mely okozója a fájdalmaknak,”725 az ára 

1ft. volt. 

A Vértessy illatszer kereskedés hirdetésében is szerepeltek fogvizek és fogporok: „Maizon 

Botot féle fogpor a foghúst erősíti, mint legkitűnőbb fogpor ismertetett el, kis skatulyába 1ft, 

                                                 
722 Bexheft (et al.) 1909: 528. 
723 Port 1907: 37.   
724 Magyar Drogista 1904. szeptember 30. 1. évf., 2. sz. 10. 
725 Budapesti Bazár 1879. ápr. 1., XV. éfv.  5. 
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nagyobb 1ft 80 kr; szájöblítő víz ebéd után, néhány csepp vízben vegyítendő, 1 üveg ára 1 

ft.” 726  

A fent említett márkák a legjobbak között voltak számon tartva, kiegészítve a Dr. Máthé féle 

Rubint fogpor- és szájvíz, Camphorated chalk tooth powder,727 Cachon aromatisé 728 

(aromatikus szájlabdacsok) fajtákkal. 

Dr. Gottlieb megismertette olvasóit a szájtisztítás teljes mechanizmusával: „Kezdjük azzal, 

hogy a szájat szájvízzel becsületesen kiöblítjük. Eközben arra vigyázzunk, hogy az öblítő 

folyadék ide-oda hullámoztatva egyenletesen érje az egész szájat; […] a garatüreg öblítése, 

ami gargalizálás útján történik. […] A szájtisztítás legközelebbi mozzanatát képezi az, hogy 

fogvájóval behatolunk az egyes fogak közti hézagokba és az ott levő durvább ételrészeket 

gondosan eltávolítjuk. Azután a fogkefét az öblítő-vízbe belemártva, arra egy kis fogport 

veszünk fel és megkezdjük a fogak kefélését. […] Végezetül még egyszer jól kiöblítjük 

szájvízzel a szájat és ennek az a célja, hogy eltávolítsa a fogpor-maradékot és a lekefélt 

masszát […] A szájüreg tisztítását napjában többször kell megismételni. Reggel, felkelés 

után és este, lefekvés előtt a fogakat lekeféljük, a szájat kiöblítjük, továbbá minden étkezés 

után az ételmaradékot fogvájóval távolítjuk el a fogak közti hézagokból és a szájat kiöblítjük. 

Fogport csak egyszer napjában használjunk. […] Az összes szájtisztítás közül a legfontosabb 

a lefekvés előtti […]”729 

Általában a napi kétszeri fogmosás volt elterjedt, ami reggeli és este lefekvés előtti tisztítást 

jelentett.  

A Magyar Drogista a műfogak tisztításáról tudósított: „Megsárgult műfogak eredeti 

fehérségét a következő módon lehet visszaadni: Egy fogkefét vízbe s azután finom 

horzskőporba mártanak, s megdörzsölik vele a műfogat. Ezután tízpercentes hidrogén-

szuperoxid oldatba mártják a fogakat anélkül, hogy leszárítanák, letörülnék, üveg alá teszik 

s ott hagyják megszáradni.”730 

VIII. 3. 3. Mosdás, fürdés  
Az egészségügy reformjai, a városi infrastruktúra kiépítése és az új – angolhonban 

kibontakozott – szemléletváltás terjedésével hazánkban először is a fővárosban 1867 és 1914 

között megteremtődtek a tisztálkodáskultúra gyakorlati feltételei.731 

                                                 
726 Budapesti Bazár Hölgydivatlap 1873. dec. 1. 23. sz. 159. 
727 Wohl 1885: 151. 
728 Tanácsadó a szépség ápolására […] 1895: 32. 
729 Port 1907: 44-46. 
730 Magyar Drogista 1904. október, 1. évf., 3. sz. 8.  
731 Czingel 2012. o.n. 
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A tisztálkodási célra kijelölt helyiség – a fürdőszoba – megjelenése, terjedése (mindenekelőtt 

a felsőbb társadalmi rétegek otthonaiban), a tisztálkodási eszközök, kellékek állandó 

jelenléte és a tisztálkodó szerek bővülő kínálata már utal a higiénés helyiségek használatára, 

hogy milyen rendszerességgel és hogyan, azt néhány példán keresztül a minta és gyakorlat 

kettőségében vizsgáljuk. 

A higiéniai viselkedésmód változásában fontos szerepet játszottak – a polgári családokban 

főként háztartásukat reprezentatív réteg-meghatározóként (személyzet útján) működtető – 

nők. A tanácsadókönyvek higiénés mintái, a nőknek szóló divatlapok oldalain megjelenő 

hirdetések tömege közvetítette a legmodernebb higiénés szereket, kellékeket, eszközöket.732  

A tisztaság a nőknél a szépség igényét is jelentette, az úgynevezett mintaállító irodalmak a 

szépség fontos tényezőjeként határozzák meg: „[…] a szépség nem a piperétől függ,[…] azt 

nem kendőzéssel s drága öltözetekkel lehet elérni, de első alapja az egészség és a tisztaság. 

Az egészség elérésére, pedig a víz a legbiztosabb módszer.”733 

„Ami a vízkúrát illeti, azt szintén nagyon ajánlom, mert nagyon egészséges a fürdés. […] 

Június végétől egész július közepéig naponta 2 percet fürödtem. Július közepétől egész 

augusztus végéig napi 3 percnyi fürdéssel beértem, de csakis akkor, ha szép napsütéses idők 

voltak. Szeptemberben már nem jártam ki fürdeni […] minden reggel a mosdótálba hideg 

esővíz lett részemre készítve, amivel megmostam arcomat, nyakszirtemet, mellemet és 

karjaimat. Október végén, amikor már a hideg idők uralkodtak, meleg szobában végeztem 

ezen műveleteimet, a lemosás után 10-15 percig bent maradtam a szobában. December 

elején a mosdóvizem 2 liter nagyon forró és 2 liter jéghideg vízből állott, s ez így ment egész 

május 1-ig. […] Egy esztendei vízkúra után már nem június 15-én, hanem június 1.-én 

kezdtem meg a fürdést, ekkor már naponta 3-4 percet is fürödtem, majd augusztustól 5-6-7 

percig is bent voltam a vízben. […] Én tíz esztendei vízkúra után szántam reá magamat arra, 

hogy télnek idején megfürödjek, de nem a szabadban, csak egy kis meleg fürdőszobában 

szoktam fürdeni, a szabadban való fürdést május 1-től szoktam kezdeni.”734 

A tanácsadókönyvek, visszaemlékezések a fürdővizek számos fajtáját ismertették a hidegtől, 

a langyoson át egészen a forróig, aszerint, hogy milyen célt akartak épp elérni vele. A 

tisztálkodásra meleg és forró vizes fürdőket, az egészség és szépség megőrzésére a langyos 

és hideg fürdőket javasolták. Példaképként gyakorta a francia Ninon de Lenclos-t735 

                                                 
732 Czingel 2012. o.n. 
733 Wohl 1885: 48-49. 
734 R. Ottóné 1928: 14-15. 
735 A 17. század Franciaországának híres szépsége, aki a mindennapos forrásvízben fürdésének tulajdonította 
élete végéig megőrzött szépségét.  
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nevezték meg, aki a hideg víz használatának köszönhetően még hetvenévesen is szerelmet 

ébresztett a nála lényegesen fiatalabb férfiakban.  

A víz/hideg víz jótékony hatásával szépirodalmi munkákban is példálóztak. Gárdonyi Géza 

a Szunyoghy miatyánkja című művében a főszereplő Szunyoghy Dániel szájába adva a 

következő szavakat, állt ki a hideg víz használata mellett: „Én azért voltam mindig 

egészséges és erős, mert az öreg őrmester rászoktatott, hogy hideg vízben mosakodjak, még 

jegesben is – sarkig, lavórból.”736 

A tanácsadók a leöntéseket és zuhanyokat is preferálták (képmelléklet: 96-97. kép), melyek 

zuhanykészülék hiányában szivaccsal is megoldható műveletek voltak. 

A szépség művészete című mű így ismertette a zuhany alkalmazását, jótékony hatását: „[…] 

Az a pillanatnyi, mondhatni villanyos hatás, mit a zuhanyból aláhulló vízcseppek a testre 

gyakorolnak – már magában véve gyógyít, erősít […] Reggel, amint felébredünk […] – 

ugorjunk bele a nagy kautsuk kádba. Egy fa-asztalkán egy lavórban 20-22 fokú víz áll; a 

vízbe mártott szivacsot mindkét kezünkkel a fejünk fölé tartva nyomjuk ki belőle a vizet a 

tarkónkra, majd a hátunkra, keblünkre. (A hajat védő-fejkötővel kell ellátni, mert annak 

ártana a víz) – az egész legfeljebb 1 percig tartson – legyen kéznél egy bolyhos fürdő-lepedő, 

melyjel gyorsan megtörölközünk; aztán egy érdes vászonkendő vagy bolyhos törölköző, 

szőrből készült mosdó-kesztyű, kefe, a melyik tetszik ezek közül és szaporán dörzsöljük 

azzal a testünket […]”737 

Találunk utalásokat a gőzfürdő használatára is, mely különböző formákban volt ismert. 

Legkezdetlegesebb formája, amikor egy forró kőre vagy kályhára vizet locsoltak, de korabeli 

rajzok szerint738 már szobagőzfürdők és összehajtható szekrények is rendelkezésre álltak. 

(képmelléklet: 98. kép) 

A számtalan szépítő fürdőről (teafürdő, tejfürdő, virágfürdők…), szépítő, erősítő, bőrlágyító, 

bőrsimító hatású fürdősók készítéséről fennmaradt receptek tömege tanúskodik.739 

(Receptek 14. sz. melléklet) 

Rieder Hermann például a következő gyógynövényekből és fűszernövényekből elkészíthető 

szépítő fürdőt ajánlotta: „Petrezselyem levél […] 150gr; Lavendula […] 200gr; Ánizs mag 

[…] 100gr; Fodormenta […] 200gr; Kakukkfű […] 200gr; Majorána […] 100gr; Pálinka 

vagy spiritus […] 200gr. Ezeket vagy fél óráig forraljuk 6 liter folyó vízben és 4-5 liter 

                                                 
736 Gárdonyi 1963: 219.  
737 Wohl (összegyűjt.) 1900: 181-182. 
738 Rieder 1922: 189. 
739 Forrai 1991: 23. 
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vörösborban. Forralás után szintén szitán át közönséges folyóvízfürdőbe bocsátjuk a 

vegyítéket, mely főképp üdülő betegek, gyenge gyermekek és idősebb, elgyengült 

egyéneknél, kiválóan üdvös hatású. 2-3 ilyen fürdő csodákat mível.”740 

Arra, hogy ezeket az erősítő hideg és zuhanyfürdőket, gőz- és szépítőfürdőket milyen 

gyakran alkalmazták, nem áll rendelkezésre adat, a tisztasági fürdők használatára már több 

utalást találunk. Bár megjegyzendő, hogy miközben a fürdőszobák jelenlétét (számuk 

gyarapodását) számos forrás igazolja, használatukról/nem használatukról jóval kevesebb 

adat áll rendelkezésre. Ezen adatok vegyesek és a differenciált rétegzettségből adódóan is 

eltéréseket mutatnak. Miközben a fürdőszoba megléte a polgárság esetében presztízs-előírás, 

a használatban már lényeges különbségek adódnak. Felfigyeltem egy tanácsadókönyv 

(1909) a fürdőhelység tisztán tartására vonatkozó mondataira: „Nagyon célszerű a 

fürdőkádat – amíg használaton kívül van – egy e célra készített terítővel letakarni. Így nem 

éri por és a legközelebbi használatkor teljesen tisztán találjuk.”741 Ha naponta használjuk, 

miért kell letakarni? Akkor nem porosodik be. Vagyis a mondat azt sejteti, hogy a kád nem 

rendszeresen – naponta – volt használatban.  

1908. áprilisában A hét a következőket állapítja meg Pestre vonatkozóan: „Budapest a 

plasztronos emberek városa. Csak arra néznek, ami látszik. A háromnapos ingre minden nap 

új gallér és plasztron kerül, s az emberek sokasága nem fürdik, hanem csak mosakodik 

[…]”742 

Hasonló következtetéseket vonhatunk le egy vidéki gimnazista naplóját olvasva (1897): 

„Okt. 16. óta minden reggel fél hatkor kelek […] Kibotorkálok a sötétben a fürdőszobába, 

ott állok a kályha mellett, és megvárom, míg Ilka begyújt, azután megmelegszem. A 

mosdásra annál nehezebben tudom magam elszánni – minél tovább melegszem […] Azután 

hirtelen ráhatározom magam, levetem az ingem, és a mosdótál elé állok. Csak a kisujjamat 

nyújtom be, várok tovább, állok és állok.”743 

Márai Sándor visszaemlékezéséből (Egy polgár vallomásai) jól látszik, hogy a fürdőszoba 

inkább bír presztízsértékkel, mint rendszeresen és rendeltetésszerűen használt helyiség: 

„[…] Nálunk még használták a fürdőszobát, mert sok volt a gyermek, s különben is 

rendkívüli és egyáltalán nem korszerű elveket vallottak szüleim a testi tisztaságról. A 

pesztonka télen-nyáron, minden reggel és este befűtött a fürdőszoba rozzant vaskályhájába, 

                                                 
740 Rieder 1922: 70-77. 
741 Bexheft (et al.) 1909: 580. 
742 A hét 1908. április 12. 225-226. 
743 Csáth 1897: 126. 
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s a kisasszony lefürdette a gyermekeket; de az általános felfogás azt tanította, hogy „a sok 

fürdés ártalmas”, mert a gyerekek elpuhulnak.744 Legtöbb helyen lomtárnak 

használták a fürdőszobát, ahová bejártak ugyan mosakodni a családtagok, de üggyel-bajjal 

mozoghattak csak a homályos helyiségben felhalmozott bőröndök, a „kismosás” után 

száradni aggatott ruhadarabok, a cipő- és ruhatisztító szerek között. Sok ismerősünknél a 

fürdőkádban porosodtak a málhák, s a kádat talán csak év végén, szilveszterkor adták át egy 

napra eredeti rendeltetésének. A századvégi polgárság általában csak akkor fürdött, ha 

beteg volt, vagy ha nősült. De a fürdőszobát azért megkövetelték a lakástól; csak nem 

nagyon használták. Nálunk is tele volt mindenféle kacattal a homályos fürdőkamra, anyám 

kétségbeesett erőlködéssel iparkodott rendet tartani a törülközők, fürdőköpenyek között, 

mindenkinek megvolt a maga „külön fogasa,”mint egy színházi ruhatárban, úgy lógtak itt 

törülközők, reggeli köntösök, lipityankák, senki nem tudta soha, mi az övé, hol a helye, 

mikor kerül sor reá. A fürdőszoba örökös káosz volt, sértődések és izgalmak melegágya 

[…].745 

A két véglet közötti átmenetként értelmezhetjük a korábban említett – a középosztályi szintet 

alulról súroló – Allt család példáját. Itt a fürdő már egészen kor- és stílszerűen volt 

berendezve, s az örökösök visszaemlékezései alapján hetente legalább kétszer használták 

is.746  

A Granasztói családban naponta használták a fürdőszobát: „A gyerekszobán és a 

fürdőszobán kívül csak az ebédlőt láttam naponta”747 – emlékezett vissza Granasztói Pál 

gyermekkori éveire. 

A Halászfy családban a tisztálkodás különösen kiemelt szerepet kapott, ahogy azt 

gyermekeik mosdásra tanítása is jól igazolja. Halászfy Éva visszaemlékezése precíz és 

merev előírások betartásáról tanúskodik a család higiéniai szokásait illetően. A gyermekek 

                                                 
744 A bábáknak szóló tankönyvekben és a Magyar Drogista hasábjain ezzel szemben az újszülöttek és a 
gyerekek tisztaságát hangsúlyozták. Héya Mihály mohorai körorvos 1886-ban megjelent tankönyvében az 
első fürdővíz fontosságáról írt, s a következő utasítással látta el a bábákat: „[…] a magzat egy rész bor, és két 
rész vizbőli fürdőben megfürösztendő […],”ahol a bor talán fertőtlenítő célt szolgált. In: Deáky 1996: 66. A 
víz hőmérsékletét a bába könyökkel mérte, s a fürdővíz tisztaságát minden korabeli bábakönyv 
kihangsúlyozta. In: Deáky 1996: 66. 
A csecsemőket és a kisebb gyerekeket minden este megfürdették. „A testi szépség kellő fejlesztésének 
feltétele, hogy a gyermek, legzsengébbik korától a fürdéshez szoktattassék. Az újszülött gyermeket az első 
hónapokban naponta szokták füröszteni; de a későbbi években ezt leginkább el szokták hanyagolni s 
legfölebb hetenként egyszer fürösztik a nagyobb gyermekeket.”In: Magyar Drogista 1904. október, 1. évf., 3. 
sz. 8. 
745 Márai 2011: 39-40. 
746 Peterdi 1978-80: 188-189. 
747 Granasztói 1984: 8.  
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tisztálkodásában minden testrész lemosásának megvolt a sorrendje, s az édesanya 

rendszeresen ellenőrizte, ezen folyamat „rendes”, szabályszerű elvégzését.748 

„ […] Mosdásnál be kellett tartani a sorrendet: arc, fül, nyak, váll, karok, hónalj. 

Zuhanyozásnál: mellkas, bordák, kézháttal a hát, comb, lábikra, lábszár, lábfej, lábujjak 

körömkefével, has, derék, majd a popó és a szeméremtest. Utána ismét szappanos kézmosás 

következett. A felső- és az alsótestre külön törülköző állt rendelkezésünkre. Az altesti 

mosakodásra szivacsot, megtörlésére pedig mosdókesztyűt használtunk […].749 

A Dietrich család levélírója Genéve-ből tudósítva (1927) otthon maradt kedvesének a lesújtó 

higiéniai állapotokról panaszkodik, kiemelve a rendszeres mosakodás lehetőségének 

hiányát: 

„Kis Mucim […] A ház, az utca olyan proli féle vidék, a feljárat, a lakás bizony minden igen 

primitiv. Őszintén mondva nem is bánom ha hamarabb mint számítottam elutazhatom, csak 

nem akartam megirni, de néha nagyon rosszul érzem magamat. Teritetlen asztalon étkezni 

piszkos konyhában, s ami még kellemetlenebb hogy nem tudok rendesen mosakodni – 

néha még a kislavorban sem mert előfordul, hogy három napig nem kapunk vizet. No aztán 

most jön a java tele van bolha és poloskával a lakás, tele vagyok csipéssel egész éjjel azzal 

szórakozom hogy vakaródzom. […] Puci”750 

Összefoglalva, úgy tűnik a vizsgált időszakban a higiénikus, rendezett környezet, a tiszta és 

ápolt külső, a ruházat nagyobb jelentőséggel bírt, mint a testi tisztálkodás. A tisztaság 

elsősorban tehát a látható részek, mint a lakás, a ruha és a felsőtest tisztántartására 

korlátozódott. A századelőn legfontosabb elvárások: a reggeli mosdás hideg vízben, 

szappannal, fésülködés és tisztaruha váltás, valamint a napi reggeli, evés előtti kézmosás, 

utána szájöblítés, hetente egyszer lábmosás, fehérneműváltás és fürdés („a 

nagytisztálkodás”), szabályok szerinti fogmosás.751 

 Az alapfeltételek megteremtése (1867 és 1914 között) nem változtatta meg egyik napról a 

másikra a tisztálkodási szokásokat. A testi tisztálkodás a polgári családokban a 

mosakodással napi szükségletté vált, bár a mai igényekhez és gyakorlathoz mérve lényeges 

eltérésekkel találkozunk.  

A fürdőszoba és a fürdőkád rendszeres használata (korábban illetve a fürdőszoba használat 

terjedésével párhuzamosan az öltöző vagy hálószobában elhelyezett mosdókészletek és 

                                                 
748 Peterdi 2002: 138., 142. 
749 Közli: Peterdi 2009: 122-123. 
750 BFL, XIII:2.1-4. 1.  
751 Czingel 2009: 107-108. 
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városi fürdők biztosítják a test tisztaságát), majd a két világháború közötti időszakban válik 

meghatározóvá. Az 1910-20-as évekre, a századforduló előtti évtizedekhez mérten Halászfy 

Éva visszaemlékezéseit nézve, nagyfokú előrelépést tapasztalhatunk.  Ekkor a „[…] polgári 

értékrendet képviselő családok hét közben kétszer mosakodtak a fürdőszobában. Reggel 

kötelező volt az arcmosás (gyakran hideg vízzel), este pedig a nyakukat, hónaljukat, arcukat, 

lábukat tisztították meg. Hetente egyszer fürödtek a fürdőkádban, amikor az egész testüket 

(hajukat is) megmosták, és körmeiket is rendbetették. A mosdáshoz boltban vásárolt 

szappant használtak […]. Fogat reggel és este mostak.”752 Nemcsak a fürdőszoba megléte 

bírt immár kiemelkedő presztízsértékkel a polgárságnál, fokozatosan előtérbe került annak 

rendszeres használata is. A rendszeres fürdés, fogmosás a hétköznapok létfontosságú részévé 

válik a polgárság (és a fölöttük állók) körében. 

VIII. 3. 4. Tisztasági fürdő – egy másik alternatíva 
Azok, akiknek nem volt fürdőszobájuk, illetve megfelelő otthoni körülményei, fürdőszoba-

használati joguk (például cselédek, munkásság) tisztasági fürdőket is látogathattak, melyek 

kizárólag a személyi higiénia fenntartását szolgálták.  

Hogy kik jártak tisztasági fürdőkbe nem lehet pontosan körülhatárolni. Czingel Szilvia a 

statisztikai adatokból és szóbeli gyűjtései alapján arra következtetett, hogy az alsó és a 

középosztály fürdőszobával nem rendelkező szegényebb rétegcsoportjai, nem pedig a 

legszegényebb réteg látogatta őket.753 Bókay Árpád visszaemlékezése is ezt sejteti, mely 

szerint ők az előkelők fürdőjébe, a húsz fürdőszobás Gamperl-be jártak.754 Szolgáltatásaikat 

igénybe vették továbbá a munkások felsőbb rétegei és a fővárosban dolgozó cselédek is,755 

a legszegényebb rétegek, a nyomornegyedek lakói az egészségügyi propaganda terjedésével, 

az Országos Magyar Népfürdő-Egyesület agitációs tevékenysége és az általa szorgalmazott 

népfürdők létesítése után, majd a két háború közötti időszakban veszi őket tömegesen 

igénybe.  

Az úgynevezett tisztasági fürdők többsége komplex szolgáltatásokat nyújtott (testápolás, 

fizikai kondíciók ápolása, gyógyítás), egyik-másik használati jellemző hangsúlyozásával.756 

Az első fővárosi tisztasági fürdőt a Podmaniczky és a Munkácsy utca sarkán lévő saját telkén 

– ahol vastartalmú forrást fedezett fel – Rumbach Sebestyén, Pest város tisztiorvosa építtette 
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755 Czingel 2009: 101-102. 
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 172 

1806-ban. Ez volt az „Eisenbad”.757 A vasas források egymás után bukkantak fel a 

környéken, ezekre épült A zarándokhoz címzett Feil György féle fürdő (befogadó kapacitás: 

16 kád, 3000fő) a Király utcában, a Kernstock féle fürdő (befogadó kapacitás: 18 kád 1800 

fő) a Hársfa utcában, Hesz Rózsa vasfürdője a Nyár utcában.758 

A sort 1827-ben Pesten a Nyár u. 7. szám alatt nyílt Gamperl-féle vasfürdő folytatta, mely 

az árvíz után újjáépítve 15 káddal, vendégszobákkal, pihenőkerttel üzemelt.759 1897-ben a 

Ringer család a körülötte lévő ingatlanokkal (Dohány u. 42.,44.,46., Klauzál u. 6., 8.) együtt 

megvásárolta, 1897 és 1910 között Hungária fürdő néven fokozatosan egy nagyszabású 

fürdőkomplexummá alakította (1955-ben zárt be végleg). (Nyár utcai oldal: kő-, kád és 

gőzfürdő; Kaluzál utcai oldal: gyógyvizes népfürdő; Dohány u. 44.: Pest második 

legnagyobb fürdőépülete, versenyuszodával).760 

Az egyszerre 1000 személy befogadására képes hatvan kád és négy gőzfürdő, termálfürdő 

és versenyuszoda minden réteg igényeit kielégítette.761 Egyéb szolgáltatások: szállodai 

elhelyezés, szórakoztató és vendéglátóhelyek, üzletek és egy nagy mosoda. 

Az olcsó népfürdőben külön volt a férfi és a női részleg. Egy-egy fürdőhelyiség függönnyel 

volt elválasztva egymástól, illetve, ha nem volt elkülönített helyiség, akkor általában hétfőn, 

szerdán, pénteken a nők, kedden, csütörtökön és szombaton a férfiak látogatták. Törölközőt 

adtak, de szappant a vendégnek kellett vinnie.  

A fürdő előtt, akárcsak manapság, egy fertőtlenítő medencén kellett átmenni, amelyre 

táblákkal is felhívták a figyelmet: „Kérjük mielőtt a fürdőt igénybe veszi, lábfürdőt és 

zuhanyfürdőt vegyen.”762 

A fürdővizet minden fürdés után leeresztették és a kádat kefével kitisztították, míg a 

fertőtlenítő vizet naponta csak egyszer cserélték. Mindenütt volt fodrász és 

pedikűrszolgálat.763  

A Hungária fürdőt sokáig megelőzte a Királyi Sóhivatal helyén a Dunaparton Pfeffer Ignác 

által 1823-ban építtetett Duna/(a ’30-as évektől) Diana fürdő. A fürdőház 18 kádfürdőjét 

felmelegített Dunavízzel működtették. A főként elit által látogatott fürdő úttörő volt a 

legmodernebb technika alkalmazásában. 1855-től gőzfürdőként üzemelt elektromágnes és 

egyéb egészségügyi eszközkészlettel. Népszerűsége miatt 1864-ben terjeszkedtek, 1868-ban 

                                                 
757 Perczel 2007: o.n. 
758 Gellai 2007: o.n.; Buza 2006: 41-42. 
759 Perczel 2007: o.n.; Gortvay 1953: 34. 
760 Perczel 2007: o.n. 
761 Gellai 2007: o.n. 
762 Czingel 2001: 72. 
763 Czingel 2001: 66-72.  



 173 

zuhanyfürdő-készülékkel és etetőcsappal látták el (Pfeffer találmányai). 1888-ban egy-egy 

fürdő ára 1 forint 30 krajcár. Az 1900-as évek elején szűnt meg.764  

 

18. kép: A Diana fürdő 

 
Forrás: http://budapestcity.org...  

 

Megemlíthetők továbbá a Gschwindt-féle 25 kabinos kádfürdő765 (1853-Üllői út, József 

körút sarka) illetve két kisebb tisztasági fürdő Terézvárosban a Könyök utcában és az Orczy 

házban.766 

Az 1906-ban alakult Országos Népfürdő Egyesület legfőbb célja a „nép testi tisztaságra való 

nevelése” valamint a gyári, iskolai és népfürdők építésére irányuló propaganda. Öt évvel 

később elkészült az első „minta népfürdő” Angyalföld és Újpest határán, a Palotai úti 

kislakástelepen. A következő átadására majd csak 1930-ban kerül sor a Ferencvárosban 

(Dandár utcai népfürdő), ugyanakkor az egyes történeti múltú fürdők (például a Rudas: 

népfürdő 1885-től)767, majd az 1910-es évektől felépülő fürdőpaloták, strandok egyike-

másika is működtetett „népfürdői” osztályt (a Széchenyi már-már luxuskivitelben).768 

Dr. Szabó Sándor a negyvenéves főváros évfordulójára kiadott kötetben 7 nagyobb tisztasági 

intézményt említ, melyek egy részében olcsóbb részlegek is üzemeltek.769  

                                                 
764 Gortvay 1953: 34-35.; Gellai 2007: o.n. 
765  Első osztályú fürdőiben 1888-ban márványkád, a másodosztályúakban réz-, cink és fakádak álltak. 
Rendelkezett maláta- és ásványfürdővel, orvosi részlegvezetővel. 1913-ban szűnt meg. In: Gellai 2007: o.n. 
766 Gellai 2007: o.n. 
767 Kósa 1999: 58. 
768 Buza 2006: 45-46. 
769 Juhász 2007/b: 31. 

http://budapestcity.org/
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A rendszeres jövedelemmel rendelkező hajléktalanok az 1911-ben megépült népszálló 

tisztálkodási szolgáltatásait vehették igénybe. A hálófülkék és szobák éjjeli tartózkodásra 

szolgáltak. Két-három fülkéhez 1-1 mosdó, nyolc-tíz fülkéhez 1-1 WC tartozott. A külön 

hálószobák a külön villanyvilágítással, könnyebben tisztítható felhajtható ággyal, 

asztalkával, tükörrel és mosdóval voltak felszerelve. A népszálló higiéniai körülményeinek 

ellátásáról mosómester, főmosónő, öt mosó-vasalónő, takarítószemélyzet gondoskodott. A 

testi higiénia rendben tartására szolgáló részlegek (a szuterénben): ruha- és cipőtisztító 

szoba, mosókonyha, fodrász-, cipész és szabóműhely, fertőtlenítő és fürdő. A lábfürdő négy, 

a zuhany tíz a kádfürdő húsz fillérbe került.770 

Itt kell még szóba hoznom, hogy a tisztálkodás és szépségmegőrzés mellett a fürdés lehetett 

szabadidős tevékenység és sportolási lehetőség is. Ezt a célt szolgálták a korszakban 

virágzó különféle gyógyfürdők és hévizek, illetve a szabadban való fürdés lehetőségei – lásd 

a különösen a két háború közötti időszaktól divatos fürdőhelyként népszerűvé váló Balatont 

vagy a Duna-fürdőket, ahol férfiak és nők rendszerint elkülönítve, különféle „fürdőruha-

költeményekben” fürdőztek.  

A szegényebbek által elérhető gyógy- és strandfürdők: a Gellérthegy tövében lévő Sáros 

fürdő, a Rudastól délre fekvő szegények fürdője és a Lukács fürdő „olcsóbb részlege”; 

nyaranta a kilencből kettő ingyenesen használható Duna-fürdő.771 

Wesselényi Miklós balatoni úszása (Füred-Tihany) és Széchenyi Istváné a pest-budai Duna-

szakaszon sokak szemében még csupán különös hóbortnak tűnt. A lovaglás, vívás, lövészet 

és korcsolya mellett az úszás a tenisszel, asztalitenisszel, labdarúgással és kerékpározással 

együtt a század végén honosodtak meg hazánkban.772 

Balázs Béla naplójában már a következőket olvashatjuk (1911): „[…] Szegeden sokat 

vívtam tőrre és kardra Ervinnel. Sokat úsztam, és hevertem meztelenül tiszai tutajok naptól 

forró fenyőgerendáin. […] Holnap utazunk Lausanne-ba. Helyet keresni augusztus közepéig 

a tó partján, ahol úszhatunk, evezhetünk […].” 773 

A strandolás gyors terjedésével vizsgált korszakunk végén (1921 Budapest 1. nyílt 

strandfürdője a margitszigeti Palatinus) azonban már egyre inkább a nyilvánosság elé tárják 

testüket a vízkedvelők. ”A Palatinus volt a legnagyobb olyan strandfürdő, ahol férfi- és női, 

                                                 
770 Juhász 2007/b: 31. 
771 Juhász 2007/b: 31. 
772 Kósa: 2000: 300. 
773 Balázs 1982: 490., 493. 
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divatos és divatjamúlt, sportos, és elhízott testek egy térben és tömegesen lehettek együtt 

úgy, hogy nem selectálták őket […]”774  

VIII. 4. A tisztálkodás társadalmi különbségei 

VIII. 4. 1. A városi társadalom másik pólusán – cselédség, munkásság 
A polgári háztartások működtetésében – a „piszkos háztartási munkák” elvégzésével – 

nélkülözhetetlen volt a falusi tradíciókat képviselő alkalmazott. A cselédek, mosónők, 

vasalónők foglalkoztatása a higiéniai kultúra átalakulását tükrözte. Az általában vidékről 

városba (Magyarország nagyvárosai közül Budapest a városi cselédség központja) felkerült 

munkaerő ugyanakkor más tisztálkodási normákon nőtt fel. Sokan közülük, akkor láttak 

először vízcsapot, fürdőszobát, vízöblítéses WC-t, fogkefét.775 „[…] a cselédek, különös 

szeméremmel és idegenkedéssel, nem látogatták az elkülönített illemhelyeket, s nem is lehet 

tudni, hová jártak hát. Valószínűleg ahová régebben, azelőtt is, évszázadokon át, az idők 

elejétől.”776 Higiénés szokásaikat háziasszonyaik – a tanácsadókönyvek útmutatásai alapján 

– és nekik szóló lapok is befolyásolták. Az egyik cselédeknek szóló újság legfontosabb 

tanácsai: minden munka után kézmosás, hetente körömvágás, hetenkénti fehérneműváltás, 

hetente lábmosás, hetente kétszer harisnyaváltás és havonta egy-két fürdő.777 Egy 1927-es 

cselédstatisztika szerint kevesebb, mint tizedrészük egy hónapnál hosszabb időközönként 

fürdött, egynegyedük havonta egyszer, egyötödük kétszer, harmaduk pedig hetente egyszer 

tisztálkodott. Munkaadó által elvárt rendszeres tisztálkodás egy sajátos tisztálkodási 

rendszert eredményezett, mely ötvözte a tradíciót az újonnan tanultakkal. Előfordult például, 

hogy a fürdés előtt a fürdővízzel keresztet vetettek, hogy a vízbe ne fulladjanak bele, 

szívesebben tisztálkodtak lavórban, a konyhában, mint fürdőszobában illetve tisztasági 

fürdőben. A nagypénteki és a nagyobb ünnepek előtti mosdás ugyanolyan fontos volt 

számukra, mint falun, akárcsak a vasárnapi kimenő. 778 

„ […] Amikor egy-egy szegényebb sorsú lány elkerült cselédnek egy gazdag házhoz, akkor 

látta ezeket a különbségeket. Ha volt igénye a jobbra, akarata, változott a gondolkodása 

[…].”779 Az új higiénés szemlélet rajtuk keresztül később hatással lehetett a falusi életre is.  

Az al- és ágybérletekben, pincelakásokban, tömegszállásokon, hajléktalanként élő 

munkásság higiéniai körülményei messze elmaradtak a felsőbb társadalmi rétegektől.  

                                                 
774 Gyáni 2006: 90.  
775 Czingel 2009: 98-99. 
776 Márai 2011: 11. 
777 N. Kósa 2001: o.n.; Czingel 2009: 101. 
778 Czingel 2009: 100-101. 
779 Baranyai Józsefné (szül.: Karád, 1920) adatközlő 
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A munkáscsaládok hétköznapjait mind a paraszti, mind a polgári életmód meghatározta, e 

kettősség a környezet és ruhák tisztántartására irányuló mechanizmusokban és az 

eszközhasználatban is megnyilvánult (konyhai vizes pad, konyhában, udvaron mosás; 

„Tisztisor,”altisztek lakásai és másutt – mosókonyha használat).780 Id. Vidovszky József 

szülei (anyja: cseléd, apja: portás MABI-nél, Budapest VII. kerület Dembinszky u. 46. 

bérház, 3. emeleti lakás) például már mosókonyhában mostak, fa- vagy bádogteknőben, 

hamulúggal. A lenvásznakat hengermángorlóval simították. A ruhákat a gyakori lopások 

miatt (padlás) a konyhában fregolin szárogatták. Fehérneműt hetente cseréltek.781 

Az 1908-ban hozott törvények kapcsán meginduló állami kis-és munkáslakás-építkezések 

hatására Budapesten 1909 és 1911 között felépült 25 bérház és 19 kislakásos telep több mint 

6000 új otthont teremtett. A kétszobásak és nagyobbak már fürdőszobával épültek. A 

kislakásos telepek szoba-konyhás lakásai még komfort nélküliek, de tiszta, száraz, világos 

helyiségeik jelentős előrelépést jelentettek. Az ilyen munkásnegyedekben élők (a főváros 

mellett, lásd Diósgyőr, Ózd, Tatabánya munkástelepei) tisztálkodási lehetőségei a 

konyhában kialakított paraszti tradíciókat tükröző mosdósarok mellett a közös 

fürdőhelyiségek és a nagyobb telepeken létesített tisztasági fürdők voltak.782 A vízvezeték 

nélküli (sokszor a vízvezetékkel ellátottakat is) vagy csak falikúttal ellátott lakásokban a 

tisztálkodást a falusi gyakorlat határozta meg. Ujváry József sodronyfonó szakmunkás és 

felesége a székely szegényparaszti családból való Máté Erzsébet mosónő (1912) IX. kerületi 

lakásukban a konyhában mosakodtak.783 

Vidovszkyéknál, id. Vidovszky József elbeszélése alapján, jól megfigyelhető a tradíció és a 

modernitás kettősége. 2 szoba-konyhás VII. kerületi falikúttal, vezetékes vízzel ellátott 

lakásukban, az 1920-as években a falusi tradíciót követve naponta a konyhában mosakodtak, 

hajat esővízben mostak. Ugyanakkor vízöblítéses WC-t használtak (emeletenként 8 lakáshoz 

4 WC tartozott, két család használt egyet, kulcsra zárták), havonta népi közfürdőben 

tisztálkodtak. A lavór, szappan, törölköző, fésű, hajkefe mellett már fogkefét, borotvát, 

borotvaszappant, borotvaecsetet, kölnit is használtak (az adatközlő többször kiemelte: 

„Minden volt Budapesten!”)784 

                                                 
780 Horváth – Pethő – Tóth (szerk.) 2003: 143-151.; Ravasz 1982: 35-40. 
781 Id. Vidovszky József (szül.: Budapest, 1927) adatközlő 
782 Juhász 2007/b: 30-31. 
783 Mialkovszky 1977: 54-97. 
784 Id. Vidovszky József (szül.: Budapest, 1927) adatközlő 
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VIII. 4. 2. Város kontra vidék – tisztálkodás falun 
Paraszti miliőben a lakókörnyezet és a ruhák tisztántartásának napi, heti, havi és évi ciklusait 

az időjárás és a hétköznapi rítusok határozták meg. Általában naponta felseperték a használt 

helyiségeket, elmosogatták az edényeket, ritkábban port töröltek. A hétvégi istentiszteletek 

előtt – a rituális megtisztulás részeként –, szombatonként, kitakarították a házat, felsikálták 

a földes padlót, felsöpörték az udvart és az utcafrontot, rendbe rakták a kiskertet.785 

Az ünnepek előtti időszakokban – különösen húsvét, karácsony – és évszakonként került sor 

a nagytakarításra (meszelés, szellőztetés, általános takarítás, rendrakás).786 

„Nagytakarítás egy évben 2-3-szor volt és szombatonként volt a ház takarítása (portörlés, a 

földes szoba nedvesítése, felsöprése).”787 

A takarítás általános kellékei a seprű, vesszőseprű, lapát, rongy, hamulúg és sárga föld 

voltak. 

A mosás az időjárás függvényében az udvaron vagy a konyhában hamulúgos vízben történt 

(a kismosás hetente szombaton), nagymosás 4-6 hetente.  

A mosásra szolgáló edényfélék korszakunkban többnyire fából készültek (pl. 

cigánymelence, fateknő…), majd a 20. század elejétől megkezdődött a fém mosdóeszközök 

gyors elterjedése, s a lavór vált – a teknő mellett – a legáltalánosabb mosó/mosakodó 

edénnyé.788 A mosáshoz leginkább hamu/s lúgot, házilag készített szappant használtak. 

Egyes helyeken recés súrolódeszkát is használtak, azzal dörzsölték a mosnivalót.789 

Tiszta fehérneműt hetente egyszer, ágyneműt általában 4-6 hetente cseréltek, utóbbit, „a 

lustább asszony kéthavonként váltott,”790 másutt évente négyszer, vagy egyszerűen akkor, 

ha nagyon elkoszolódott.791 

Ükös Imréné szülei (Karádon) az 1910-es ’20-as években az udvaron vagy a füstös 

konyhában mostak. Szombaton ruhát, ágyneműt 3-4 havonta cseréltek.792 

Harangozó János és Takács Teréz 1 szoba, konyha, kamrás családi házukban lúgos vízben 

mostak, ha volt pénzük ehhez még trisót is vettek. A ruhákat áztatták, azután kefével 

súrolták, ököllel dögönyözték. (gyakran kimarta a kezüket a lúg). Alsóneműt és tisztaruhát 

hetente 1x (szombatonként) cseréltek.793 

                                                 
785 Juhász 2006: 91-92. 
786 Juhász 2006: 194., 202. 
787 Bálint Jánosné Kovács Julianna (szül.: Báripuszta, 1906) adatközlő 
788 Juhász 2006: 69.  
789 Úri 2007: 93. 
790 Gyáni 2006: 93. 
791 Deáky 2011: 174. 
792 Ükös Imréné (szül.: h.n., 1910) adatközlő 
793 Baranyai Józsefné (szül.: Karád, 1920) adatközlő 



 178 

Kovács János gazdasági irányító pusztaszentmihályfai otthonában (két szoba, konyha, 

kamra istálló) az 1920-as években hetente egyszer, az udvaron, dugós fateknőben mostak, 

öblítettek. Két hetente a fehéreket, törölközőt és konyharuhát kifőzték. Pestről kapott 

mosószerrel, súrolókefével mostak, kékítőt és lisztből főzött keményítőt használtak.794 

A paraszti tisztálkodást a természetközeliség határozta meg, többé-kevésbé meghatározott 

rendje az évszakoktól és a munka jellegétől függött. Lakáskörülményeik, az archaikus 

vászonviselet és annak tisztítási nehézségei nem tették lehetővé a gyakoribb és alaposabb 

tisztálkodást. Alapvető szempontok: az élősködőktől való mentesség és a látható testrészek 

tisztasága voltak.795 A tisztálkodásnak nem volt rögzített helye (majd csak a két háború 

közötti időszaktól a parasztpolgári gyakorlat meghonosodásától). A férfiak – gyakran még 

télen is (jóval kisebb gonddal) az udvaron leginkább a kút és az itatóvályú mellett, illetve a 

ház előtt a bejárat mellett tisztálkodtak, a nők és a gyerekek a konyhában, kamrában, jó idő 

esetén, az udvaron. A nagytisztálkodás helye a konyha, kamra, ritkábban a szoba volt. 

Előszeretettel tisztálkodtak természetes vízben is, ha volt a közelben.796 A mosakodáshoz 

házi szappant, a hajmosáshoz hamulúgot („[…] szép fényes lett tőle a haj, fertőtlenítette a 

fejbőrt is. […]”797) és közös törölközőt használtak. Fogukat nem mosták, egyes helyeken a 

fog tisztítását gyantarágással, faszenes bedörzsöléssel végezték.798 Napközben leginkább az 

ebéd előtti kézmosás jellemző, egyébként, ahogy az egyik adatközlő is megemlíti reggel 

mosakodtak, este munka után újra tisztálkodtak.799 A férfiak általában a kezüket, arcukat, 

nyakukat mosták meg hideg vízzel, egyesek félmeztelenül tisztálkodtak. A nők arcot, kezet 

mostak, megfésülködtek (a sorrend fordított is lehetett, hétköznap nem mindig fésülködtek 

rendesen).800 Este a férfiak nemigen mosdottak, legfeljebb lábat mostak. A nők arcot, nyakat 

mostak, ha volt rá mód alulról is megmosdottak, főként havivérzés idején. A gyerekeket 

nyáron sokszor a napon felmelegített vízben fürdették, télen az esti mosdást általában 

elhagyták. 

„[…] Csak nagyobb ünnepek előtt – húsvét, karácsony – volt az egész családra – felnőtt és 

gyerek – kiterjedő „fürdés” – hajmosás. Szombatonként az igényesebb családoknál 

lemosdatták a gyerekeket. […].”801 

                                                 
794 Pető Jánosné szül. Kovács Terézia (szül.: Pusztaszentmihályfa, 1922) adatközlő 
795 Juhász 2010: 89-90. 
796 Juhász 2006: 73. 
797 Baranyai Józsefné (szül.: Karád, 1920) adatközlő 
798 Juhász 2010: 90. 
799 Bálint Jánosné (szül: Báripuszta, 1906) adatközlő 
800 Juhász 2006: 89. 
801 Baranyai Józsefné (szül.: Karád, 1920) adatközlő 
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A nagytisztálkodás gyakorisága – nyáron általában hetente, télen ritkábban – az évszaktól, 

életkortól, lakáskörülményektől és a végzett munkától függött. A test és a környezet 

tisztántartása (ház kitakarítása is ekkor történt) rituális megtisztulásnak is számított a 

vasárnapi istentiszteletek előtt. A nagytisztálkodás a teljes test és a haj lemosása mellett a 

körmök levágásából, kitisztításából a férfiaknál borotválkozásból, tiszta fehérnemű illetve 

öltözetváltásból állt.802 Arc- és testápolószereket nem használtak. A fizikai és rituális-

mágikus funkciók összekapcsolódásai határozták meg a tisztálkodást (például reggeli, 

étkezés előtti mosakodást megelőző ima, rontás ellen szenesvízkészítés…).803 

A polgárosulás kezdetével – a két háború közötti időszakban – a tisztálkodás rögzített helyre 

kerül, rendszeresebbé és alaposabbá válik. 

Összességében alapvető társadalmi differenciák a lakókörnyezet és ruházat tisztántartása 

kapcsán a helyszínek és az eszközhasználat. Míg a polgári – illetve felsőbb – rétegek 

mosónő/k segítségével – mosókonyhában (elsősorban a bérházakban), annak hiányában a 

konyhában, esetleg az udvaron mosattak, a paraszti- és munkáscsaládok többsége saját 

maga, időjárástól függően a konyhában és az udvaron mosott. A takarító- és mosáshoz 

használt eszközök differenciáltsága, a takarítószerek konzekvens használata, a háztartási 

gépek bevonása a házi munkába a polgári rétegek újítókészségét igazolták, ugyanakkor még 

meghatározó a folyamatokat lassító (a modern eszközök általánosabb használata a két 

háború közötti időszakban lesz jellemző) tradicionális polgári gondolkodás (porszívó 

mellett, szőnyegek kiporolása).804  

A tisztálkodásban hasonló a helyzet, a különbségek a cselekvésformák helyéből, a használt 

tárgyak különbözőségéből és az alkalmak ritkaságából/gyakoriságából adódtak. 

A paraszti és munkásrétegek otthonaiban a vizsgált korszakban, a legtöbb esetben még nincs 

külön tisztálkodó helyiség még a két világháború közötti időszakban sem. Általában, a két 

háború közti időszakban már rendszeresítve, a konyhában alakítanak ki egy mosdósarkot, 

esetleg a konyhában, kamrában valamint az időjárástól függően az udvaron és a természetes 

vizekben tisztálkodtak (nemtől és kortól függően), miközben a polgári családok (és a 

„fölöttük állók”) fürdőszobában – annak hiánya esetén – az öltöző- vagy hálószobában. A 

tisztálkodás eszközei anyagukban és mennyiségükben (lásd A tisztálkodás színterei – lakás 

és higiénia című fejezetben) a tisztálkodó szerek mennyiségükben és minőségükben 

(paraszti- és munkáscsaládok leginkább házi szappan, hamulúg, közös törölköző; polgári 

                                                 
802 Juhász 2006: 90-92. 
803 Juhász 2010: 91. 
804 Czingel 2009: 106. 
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családok főként házi szappan/mosó szappan, pipereszappan, külön törölköző, fogpor, 

fogkrém, shampon, kozmetikai és illatszerek), a tisztálkodás alkalmai gyakoriságukban és 

alaposságukban különböztek. Jellemző továbbá a tisztálkodást befolyásoló alapelvek 

eltérése. 

A paraszti minta (mely sokáig meghatározta a cselédség és munkásság tisztálkodási 

szokásait is) reggeli mosdás (hideg vízzel; férfiak: kéz, arc, nyak; nők: arc, kéz, fésülködés, 

sorrend lehetett eltérő); napközben leginkább ebéd előtti kézmosás; este (nők: arc, nyak; 

férfiak ritkán munkavégzéstől függően); nagytisztálkodás évszak, lakáskörülmények, 

munka függvényében nyáron általában hetente, télen ritkábban. Fogukat nem mosták, 

esetenként faszenes bedörzsöléssel, fára tekert ronggyal vagy gyantarágással tisztították. 

Arc- és testápoló szereket nem használtak. Tisztálkodásukat a fizikai és rituális-mágikus 

funkciók összekapcsolódásai határozták meg. 

A polgári értékrend szerinti tisztálkodás alapvető elvárásai: a reggeli mosdás hideg vízben, 

szappannal (sorrend lásd Halászfyék: „kéz, arc, fül, nyak, váll, karok, hónalj”…), 

fésülködés, tiszta ruha; napi reggeli, evés előtti kézmosás, utána szájöblítés; hetente 

lábmosás, fürdés („nagy tisztálkodás”), fehérneműváltás, fogmosás.  A tisztálkodás 

cselekvéseit a modern tisztaságfelfogás, esetenként vallási előírások szabályozzák. 

Itt kell szóba hozni a vallási sajátosságokból adódó differenciákat (amennyiben akadnak). 

A felekezetek közötti különbségek/párhuzamok meghatározásához a korábbi – 

lakásvizsgálat kapcsán talált – szórványos adatok arra engedtek következtetni, hogy az 

eltérések főként a vagyoni, jövedelembeli különbségekből adódnak, az egyes felekezethez 

tartozás nem irányadó. Meg kell említenünk ugyanakkor, hogy a modern polgárság 

tekintélyes hányada az izraelita felekezet tagja volt, mely mentalításából, neveltetéséből és 

a vallásukkal együtt járó sajátosságokból adódóan élen járt az új higiéniai szemlélet 

rendszeresítésében, befolyása és szellemi hatása révén meghatározta Budapest karakterét.805 

Vallásuk speciális – más felekezetektől különálló – higiéniához kapcsolható jellegzetessége 

a rituális fürdő, az úgynevezett mikve, a zsidó tisztálkodás lényeges eleme. A Magyar Zsidó 

Lexikon így írja le: „Rituális fürdő, melynek legfontosabb kelléke az úgynevezett «élővíz». 

Különösen nagy jelentősége volt abban az időben, mikor a tisztasági törvények teljes 

egészükben érvényben voltak. Manapság a rituálé szerint csak asszonyokra kötelező, kik a 

havi tisztulás után ily fürdő vizében megmerülni kötelesek. A zsidó hitre tért férfi vagy nő, 

köteles e rituális fürdő tisztító vizében alábukni és elmondani az áldó formulát tanuk 

                                                 
805 Czingel 2012: o.n.; Gyáni 2002: 136-137. 
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jelenlétében. Minthogy a test tisztántartása fontos alkotóeleme a zsidó vallásnak, vallásos 

életű férfiak is eljárnak a M.-ba : chásszideus vidékeken naponta, sűrűbben pénteken és az 

ünnepek előnapjain, legsűrűbben a jomkippur előtt való napon.”806 Feltehetőleg ilyen rituális 

fürdőként üzemelt a Mestetics/Mesztetics (egy 1859-ben kiadott bédekkerben: „nur von 

Juden besucht”), mely az 1860-as évekre gőzfürdővé alakult át.807 Továbbá az első 

világháború előtt a Paulay Ede utcában, az Orczy házban működött mikve, majd 1928-ban 

art deco stílusban épült meg a mára egyetlenként megmaradt, ma is üzemelő rituális fürdő a 

Kazinczy utcában (Kazinczy u. 16.) női és férfi részleggel, kisebb-nagyobb, esetenként névre 

szóló lépcsős merülőmedencékkel, öltözőkkel, kiszolgálóhelyiségekkel (például mosoda: 

szárító- és fűtőberendezésekkel, rézből készült üstökkel, vízmelegítőkkel, 

centrifugákkal).808   

  

                                                 
806 Újvári 1929: 604. 
807 Buza 2006: 32. 
808 Perczel 2007: o.n. 
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IX. Összegzés 
 

Az értekezés célja a „modern” higiéniai körülmények létrejötte, az átalakulás változási 

folyamatainak ábrázolása volt Magyarországon, különös tekintettel a fővárosra, 

intézményesülésétől a két háború közötti időszakban bekövetkező újabb 

fordulópontjáig. Fő törekvésem volt mindeközben, az életviteli, viselkedési és mentalitási 

változási folyamatokat a higiénia nézőpontjából felvázolni az 1850-1920 közötti időszakra 

vonatkozóan. 

„A „higiéniáról” megoszlottak akkortájt a vélemények.”809 – Márainak ez az idézete 

összefoglalja, találóan jellemzi az 1850 és 1920 közötti hazai higiénés viszonyokat. 

A vizsgált időszak (1850-1920) Magyarországon az élet egészére kiterjedő modernizáció, a 

polgári átalakulás, a városiasodás időszaka volt. A változási folyamatok a városokból – 

elsősorban a fővárosból – indultak ki. Budapest – kiépülő infrastruktúrája, bérházai, új típusú 

lakásai és térhasználata nyomán – világvárosi arculatot kapott, új struktúrájú és összetételű 

társadalommal.810 Szerepe meghatározó volt az új törekvések általánossá válásában és 

közvetítésében, így a higiéniai kultúra vizsgálata szempontjából is kiváló, jól dokumentált 

példa.  

Az egészségügyi reformok (jogszabályi háttér, intézményrendszer kiépítése; orvosképzés 

megreformálása; egészségnevelés, egészségügyi propaganda előtérbe kerülése), a városi 

infrastruktúra kiépítése (utca-, víz-, gáz- és csatornahálózat; utcabútorok [például 

szemétkosarak, nyilvános toalettek] megjelenése) és az új – Angolhonban kibontakozott – 

szemléletváltás terjedésével hazánkban elsőként a fővárosban teremtődtek meg a korszerű 

tisztálkodáskultúra gyakorlati feltételei az 1867 és 1914 közötti időintervallumban.811 Ezt az 

átalakulást a higiéniai tevékenységek köré kiépült ipari háttér és annak folyamatosan bővülő, 

differenciálódó árukészlete is tükrözi.  

Bár a modernizáció az élet minden területét átalakította, mindenekelőtt a felsőbb rétegek és 

a progresszivitást képviselő középpolgári rétegek élvezték az előnyeit. Megnyilvánulásaik 

modellként hatottak a társadalom többi rétegére is, beleértve higiéniai szokásaikat is. Az új 

szemlélet lassan lejutott az alsóbb néprétegek közé is, s bár csak a 20. század folyamán, de 

átalakította az ő higiéniához való viszonyukat is.  

                                                 
809 Márai 2011: 38. 
810 Czingel 2009:107. 
811 Czingel 2012. o.n. 
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A változás nem egyik napról a másikra történt, s bár a dualizmus viszonylag rövid 

időszakában a korábbiakhoz képest a polgárság tisztálkodásában valóságos „higiéniai 

„forradalomról” beszélhetünk, dinamikussá, általánosan elterjedtté, tendenciózussá majd 

csak a két világháború közötti időszakban válnak a megindult folyamatok. 

A testi higiénia fontosságáról, gyakorlattá válásáról tanúskodik – a kiépülő ipari háttérnek 

köszönhetően – a higiéniai szerek fokozatos térnyerése, mennyiségi növekedése, 

minőségi differenciáltsága és általánossá válása is. Az illatszertárak és drogériák 

elterjedése szintén azt bizonyítja, hogy a kozmetikai és tisztálkodó szerek keresettek voltak 

a magyar piacokon, az új és ma is ismerős márkanevek (Diana, Lux, Nivea…) pedig már 

a korszerű tisztálkodás és szépségápolás alapjait segítettek lerakni. A tisztálkodási és 

kozmetikai szerek egyre erőteljesebb jelenléte a hirdetési kultúrában szintén mutatják a 

változások irányát egy új polgári értékrend felé. 

A 20. század elején lezajló mentalitásváltás, mely szorosan összefüggött a kor változó 

gazdasági folyamataival is, a korszerű, új, praktikus módszerek, a speciális termékek 

használata és a higiénikusabb életvitel felé irányult.812 

A tisztaság-eszmény részévé vált a polgári gondolkodásnak, amit elősegített az új lakástípus 

(bérház) megjelenése, s a technika fejlődése is. Eszmény, igény és tényleges megvalósulás 

hatottak egymásra. A felsőbb rétegek lakásaiban immár megtaláljuk a tisztálkodás egyre 

differenciálódó és sokasodó eszközeit, eleinte a kastélyok, családi házak erre kijelölt 

helyiségeiben (mosdóállványok, mosdókészletek, mosdószekrények, és mosdóasztalok 

formájában), majd az újonnan épülő bérházak, átalakított és újépítésű kastélyok és villák 

fürdőszobáiban, illemhelyeiben is, melyek az 1890-es évektől a lakások reprezentációs 

tereinek folyamatos szűkülésével nyernek egyre nagyobb teret. 

A változás ettől kezdve folyamatos és erőteljes, bár az alapfeltételek megteremtése (1867 és 

1914 között) nem változtatta meg egyik napról a másikra a tisztálkodási szokásokat. A 

fürdőszoba megléte a korszak elején presztízsértékkel bírt. Fokozatosan került előtérbe az a 

– rétegcsoport-sajátosságokkal is összefüggő – gyakorlat, melynek konkrét jellemzői voltak: 

a napi egyszeri mosdás (reggel vagy este hideg vízben pipereszappannal), fogmosás (reggel 

és este), rendszeres fésülködés és frizurakészítés, speciális eszközökkel. A polgári 

rétegcsoportoknál általánossá vált a teljes testi fürdő leginkább heti egy vagy két 

alkalommal, bizonyos körökben és időben előrehaladva már többször (akár naponta) is.  

                                                 
812 Czingel 2009: 98. 
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A higiénikus, rendezett környezet, a tiszta és ápolt külső és ruházat (tehát az úgynevezett 

látható részek tisztántartása) a vizsgált időszakban rendszerint még nagyobb jelentőséggel 

bírtak, mint a testi tisztálkodás.813 

A higiénés igények és elvárások társadalmi rétegenként természetesen nem egyformán 

jelentkeztek. Míg a polgári értékrendet képviselők az előző korokhoz képest láthatóan 

nagyobb hangsúlyt fektettek a higiéniára, az alacsonyabb társadalmi rétegek körében az új 

szemlélet lassan nyert teret.  

Az alapvető társadalmi különbségek a cselekvésformák helyszíneiből, a használt tárgyak 

különbözőségéből, a tisztálkodás alkalmaiból és metódusaiból adódtak (lásd: 8. táblázat). 

A paraszti és munkásrétegek otthonaiban gyakorlatilag még nincs külön tisztálkodó 

helyiség, de nemcsak a vizsgált korszakban, még a két világháború közötti időszakban sem. 

Akkoriban kezdenek rendszerszerűen a konyhában kialakítani egy-egy mosdósarkot, illetve 

a konyhában, kamrában, s az időjárástól függően az udvaron valamint természetes vizekben 

tisztálkodtak (nemtől és kortól függően).  

A tisztálkodás eszközei anyagukban és mennyiségükben, a tisztálkodó szerek 

mennyiségükben és minőségükben, a tisztálkodás alkalmai gyakoriságukban és 

alaposságukban különböztek rétegszintek szerint. Jellemzőnek tartható még a tisztálkodást 

befolyásoló alapelvek eltérése is. 

A higiénés igények az egyes társadalmi rétegeknél eltérően jelentkeztek. Míg a polgári 

gondolkodásmód képviselőinek értékrendjében immár végleg fontos szerepet kapott a testi 

higiénia és a tudatos testkultúra, az alsóbb rétegeknél ez sokáig kevésbé lényeges tényezőnek 

számított. 

  

                                                 
813 Czingel 2009: 107-108. 
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8. táblázat: A tisztálkodás társadalmi különbségei 

A tisztálkodás 
jellemzői 

felsőbb társadalmi 
rétegek 

munkásrétegek paraszti rétegek 

Helyszínei öltöző-, hálószoba 
fürdőszoba 
tisztasági fürdő 
illemhely 

konyha 
szoba 
udvar 
természetes vizek 
tisztasági fürdő 
illemhely 

konyha 
szoba 
udvar 
természetes vizek 

Eszközei anyagok: fém, kerámia, 
porcelán 
 
mennyiségük 
(alapfelszereltség): 
mosdókészletek, kád, 
mosdó, zuhany, 
fürdőkályha, kannák, 
edények 

anyagok: fa, fém 
 
 
mennyiségük 
(alapfelszereltség): 
fateknő, egy-két kanna, 
lavór 

anyagok: fa, fém 
 
 
mennyiségük 
(alapfelszereltség): 
melence, fateknő, egy-
két kanna, lavór 

Tisztálkodó szerek mosó szappan, 
pipereszappan, külön 
törölköző, fogpor, 
fogkrém, shampon, 
kozmetikai és illatszerek 

házi szappan, 
pipereszappan, hamulúg, 
közös törölköző,  
esetleg fogkrém, vagy 
fogpor, egy-egy 
kozmetikai szer (például 
kölni) is előfordulhatott 

házi szappan, hamulúg, 
közös törölköző 

Tisztálkodás 
metódusai 

Reggeli mosdás hideg 
vízben, szappannal 
(sorrend lásd Halászfyék: 
„kéz, arc, fül, nyak, váll, 
karok, hónalj”…), 
fésülködés, tiszta ruha; 
napi reggeli, evés előtti 
kézmosás, utána 
szájöblítés; hetente 
lábmosás, fürdés („nagy 
tisztálkodás”), 
fehérneműváltás, 
fogmosás (reggel, este).  
A tisztálkodás 
cselekvéseit a modern 
tisztaságfelfogás, 
esetenként vallási 
előírások szabályozzák. 
 

Sokáig a paraszti minta 
határozta meg, hatott rá a 
polgári gyakorlat is. 
A munkáscsaládok 
hétköznapjait mind a 
paraszti, mind a polgári 
életmód meghatározta 
tradíció és modernitás 
kettőssége jellemzi: 
lásd például: 
Vidovszkyék az 1920-as 
években a falusi tradíciót 
követve naponta a 
konyhában mosakodtak, 
hajat esővízben mostak. 
Ugyanakkor vízöblítéses 
WC-t használtak havonta 
népi közfürdőben 
tisztálkodtak.  
A lavór, szappan, 
törölköző, fésű, hajkefe 
mellett már fogkefét, 
borotvát, 
borotvaszappant, 
borotvaecsetet, kölnit is 
használtak. 
 
 

Reggeli mosdás (hideg 
vízzel; férfiak: kéz, arc, 
nyak; nők: arc, kéz, 
fésülködés, sorrend 
lehetett eltérő); 
napközben leginkább 
ebéd előtti kézmosás; 
este (nők: arc, nyak; 
férfiak ritkán 
munkavégzéstől 
függően); 
nagytisztálkodás évszak, 
lakáskörülmények, 
munka függvényében 
nyáron általában hetente, 
télen ritkábban. Fogukat 
nem mosták, esetenként 
faszenes bedörzsöléssel, 
fára tekert ronggyal vagy 
gyantarágással 
tisztították. Arc- és 
testápoló szereket nem 
használtak. 
Tisztálkodásukat a 
fizikai és rituális-
mágikus funkciók 
összekapcsolódásai 
határozták meg. 

Forrás: Saját munka 
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A társadalmi sajátosságok mellett érdekes probléma még a felekezeti hovatartozásból 

adódó eltérés is. A lakásvizsgálat kapcsán talált, sajnálatosan igen szórványos adatok e 

kérdés kapcsán arra engednek következtetni, hogy a különbségek inkább a vagyoni, 

jövedelembeli különbségekből adódnak, az egyes felekezethez tartozás nem annyira 

irányadó. Ki kell emelnünk ugyanakkor az izraelita felekezet – más felekezetektől eltérő, 

vallási előírásokból adódó – higiéniai sajátosságát, a rituális fürdőt. Figyelembe veendő az 

a tény is, hogy a modern polgárság tekintélyes hányada az izraelita felekezet tagja volt, 

amely társadalmi csoport mentalitásából, neveltetéséből és a vallásukkal együtt járó 

sajátosságokból eredően élen járt az új higiéniai szemlélet rendszeresítésében is. 

A vizsgált időszak tisztaság-felfogását tehát a modernizáció, az egészség és szépség 

kategóriái, de még vallási előírások is határozottan befolyásolták.  

A tisztálkodáshoz használt eszközök differenciáltsága, a tisztálkodó- és takarítószerek 

konzekvens használata, a háztartási gépek bevonása a házi munkába a polgári rétegek 

progresszivitását igazolják, bár még esetükben is visszahúzó tendenciaként jelentkezik a 

folyamatokat lassító tradicionális polgári gondolkodás.814 

Gyáni Gábor megállapítása tömören foglalja össze a lényeget: „Általában véve a 

polgárosodás hozta magával a testápolás fontossá válását”.815 A modern higiéné, vagyis az 

emberi testtel való folyamatos törődés immár végérvényesen kiemelt szerepet kap a polgári 

gondolkodásban, amit előnyösen támogat a testápolás üzletté válása is a 19. század második 

felétől. 

*** 

Vizsgálatom első, kiemelten fontos, a tisztálkodás-kutatás témájában korántsem szokványos 

tudományága – az interdiszciplinaritás társadalomtörténeti követelménye jegyében – a 

nyelvészet volt. Ebben a megközelítésben egy általános higiéniai szókészletet mutattam be 

a kezdetektől a 20. századig.  

A kutatás során 220, a higiénia témaköréhez kapcsolódó kifejezést gyűjtöttem össze, 

mely terminológián keresztül áttekintettem hazánk különböző történelmi 

periódusainak higiéniai viszonyait is, nyomon követve a magyar nép higiéniai 

kultúrájának változását, megfigyelve azt, hogy a nyugati és keleti kultúrák higiénia-felfogása 

hogyan hatott a magyarság higiénés kultúrájára, s ezek a hatások milyen változásokkal jártak 

szókincsünkben. E nyelvészeti szempontú feldolgozás adja elsősorban kutatómunkám 

újszerűségét. 

                                                 
814 Czingel 2009: 106. 
815 Gyáni 1983: 202. 
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Továbbá törekedtem az egyéb, már kutatott területeken is eredményeket felmutatni.  

A paraszti tisztálkodási szokások láthatóan jól dokumentáltak. A többi réteg higiénés 

kultúrája ugyanakkor leginkább a már említett társadalom-, és művelődéstörténeti 

kutatásokban általában utalások szintjén jelentkezik. Munkámban a progresszivitást 

képviselő (fővárosi) polgárságot fókuszba helyezve (e társadalmi réteg tisztálkodási 

szokásait Czingel Szilvia is vizsgálja főként a századelő és a két háború közötti időszakban) 

más társadalmi rétegek vizsgálata is megjelenik, s egy a korszakra (1850-1920) jellemző 

általános áttekintésre törekedtem, főként a városra, elsősorban Budapestre fókuszálva. 

Az egyes már kutatott témákat (például közegészségügy, köztisztaság) a környezet és a 

test higiéniája kapcsán más megközelítésben vizsgáltam, összegyűjtve például az 

egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek közül a személyi és környezeti higiénét 

szabályozó rendeleteket.  

Deáky Zita (a 18-19. századi hazai egészségügyi felvilágosító irodalommal foglalkozott) és 

Lipták Orsolya (1905 és 1925 között kiadott második osztályos népiskolai tankönyvek 

egészség- és tisztaságképét vizsgálta) kutatásait folytatva, foglalkoztam az 

iskolaegészségüggyel, mely kapcsán – a teljesség igénye nélkül – tizenhat egészségtani 

kiadványt vizsgáltam 1879 és 1920 között, továbbá tanulmányoztam az egészségnevelés 

egyéb módjait is (különös tekintettel a hirdetési kultúrára). 

Gyáni Gábor egyik tanulmányában, 12 budapesti lakásleltárt vizsgált a Belváros rangos 

negyedeinek bérpalotái közül az 1870-1910 közötti időintervallumban. Kutatásával analóg 

a Budapest Főváros Levéltára Árvaszéki iratanyagában általam elvégzett vizsgálat, mely a 

hagyatéki leltárak anyagára épült (1874 és 1920 között 139 leltár). Adataikat, szakértői 

véleményekkel, számlákkal és egyéb szakirodalmakkal állítottam párhuzamba. 

A rendelkezésre álló összefoglaló gazdaságtörténeti munkákból, egy-egy résztémával 

foglalkozó cikkből, tanulmányból és címtárak adataiból felvázoltam a higiéniához 

kapcsolható ipari hátteret.  

Kutatómunkám erőssége a téma komplex, új tudományterületet/et is bevonó 

(nyelvészet, néprajz, társadalom-, művelődés-, gazdaságtörténet, közegészségügy, 

technikatörténet) átfogó jellegű vizsgálata.  

A nyelvészeti adatok társadalmi rétegek szerint, tájegységenként egyéb kutatásokban 

differenciálhatók. További vizsgálatokra ösztönözhet az egyes rétegcsoport-sajátosságok 

bemutatatása, valamint szélesíthetjük a vizsgálható területek körét a fém, cserép, fayance és 

egyéb anyagokból készült fürdőszoba-berendezési tárgyak iparművészeti vizsgálatával is. 
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A Dolgozatban szereplő képek jegyzéke 
 

1. kép: Jacopo Tintoretto: Zsuzsanna és a vének 

http://muvtor.btk.ppke.hu/Ujkori%20muveszet%20etalonvizsa/reneszansz/Cinquecento/Ti

ntoretto_1555-56%20Zsuzsanna.jpg Letöltés: 2013. augusztus 17. 

2. kép: Közegészségügyi hatósági igazolvány Prückler János (1816-1897). BFL XIII. 5. 

(Prückler család hagyatéka) 

3. kép: Lysoform plakát, 1915. http://budapestposter.com/lysoform/ Letöltés: 2013. 

augusztus 22. 

4. kép: ún. ceglédi zománcozott vizeskanna Weiss Manfréd csepeli gyárából. MNM 

Történeti Tár Vegyes használati és háztartási eszközök gyűjteménye ltsz. n. Saját fotó 

5. kép: Zománcozott vaslemez vizes kancsó (ún. lengyelkanna), Budafok, századforduló, 

századelő környéke. MNM Történeti Tár Vegyes használati és háztartási eszközök 

gyűjteménye ltsz. 74. 25. 1. Saját fotó 

6. kép: Hutter József szappangyárának homlokzata 1831-ben. Molnár 2001: 129. 

7. kép: H ˙Kielhauser Gyár, Graz. www.sammlerecke.at/rechnungen/rechnungen.html-

129k Letöltés: 2007.12.03. 

8. kép: Flora ¼ kg Budapest”. MNM Történeti Tár Vegyes használati és háztartási 

eszközök gyűjteménye, ltsz. 78. 1. 120. Saját fotó 

9. kép: „Flora mosónő”. http://hg.hu/galeria/11262-a-modern-magyar-plakat-

fenykora/foto/79455/wide?page=5 Letöltés 2012. február 24. 

10. kép: Illatszerhirdetés (Henrik Kielhauser). Molnár 2001: 17. 

11. kép: A Schicht szarvasszappanának egyik hirdetése, 1908. Somogyvármegye, 1908: 

11. 

12. kép: Illatszerhirdetés (Vértessi Sándor). Molnár 2001: 12. 

13-14. kép: Brázay termékek. (13. kép): Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár, Üveg, 

kerámia gyűjtemény ltsz.: 79.1.38.1; (14. kép): http://retronom.hu/index.php?q=node/2538  

Letöltés: 2009.augusztus 26. 

15. kép: „Világ csodája mosógép”. Burucs 1995: 14 

16-17. kép: Trischler Kelemen bútorasztalos speciális mosógépe. özv. Schmieder Józsefné 

Trischler Terézia (szül.: Németboly, 1910) adatközlő rajza alapján 

18. kép: A Diana fürdő. http://budapestcity.org/02-tortenet/Budapest-furdovaros/index-

hu2.htm Letöltés: 2013. augusztus 15. 
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Felhasznált irodalom 
 
FORRÁSOK 
 
Levéltári források 
 
Budapest Főváros Levéltára (BFL), IV/1412. Budapest Székesfőváros Tiszti Főorvosi 
Hivatalának iratai  
Budapest Főváros Levéltára (BFL), XIII. 5. Prückler család hagyatéka 
Budapest Főváros Levéltára (BFL), IV. 1327/a Pest város Városkapitányi Hivatalának 
iratai Nyomtatványok (1858-1873) 
Budapest Főváros Levéltára (BFL), Árvaszéki iratok, Általános iratok IV.1411.b: 

 1-53 (1873-74) doboz  
 122-127 (1880) doboz 
 164-170 (1885) doboz 
 211-217 (1890) doboz  
 251-258 (1995-96) doboz 
 272-275 (1900-01) doboz 
 303-317 (1905) doboz 
 345-351 (1910) doboz  
 380-385 (1915) doboz  
 476-500 (1920) doboz 

 
Budapest Főváros Levéltára (BFL), Elida Magyar Illatszer és Pipereszappangyár Rt. iratai 
1917-1945. IX. 408. 
Evangélikus Országos Levéltár (EOL), Radvánszky Béla hagyaték, Műveltségtörténeti 
Források 11. csomó: 

 „Máriássy Zsófia Stansith Horváth Markóné paraphernumának jegyzéke 1653. 
febr. 9.” (1.) 

 „ Bálinth Zsigmond ezüst és aranyműveinek a jegyzéke. Beszterce, 1662. jan. 
10.” (2.) 

 
Evangélikus Országos Levéltár (EOL), Radvánszky Béla hagyaték, Házi történelmünk 
emlékei 9-10. csomó: 

 „Vinczi asszony kezéből Ernyei Sára kezében ez szerint” (1.) 
 „I. Rákóczy Ferenc nászajándéka feleségének 1667. máj. 22.” (2.) 
 Néhai Meszes Ilona asszony ingóiról hivatalosan fölvett leltár. NagyMihály, 

1660. jún. 26-án. (3.) 
 Néhai gr. Esterházy Miklós nádornak Fraknó várában levő drágaságairól felvett 

leltár, 1645. nov. 2. (4.) 
 gr. Thököly Kata menyasszonyi hozománya 1670. nov. 18-án. (5.) 
 Erdődy gr. Pálffy Jánosné szül. Nádasdy Anna Teresia grófnő mennyasszonyi 

hozománya Bécs 1668. jún. 12. (6.) 
 Apafi Mihály számadási könyveiből (7.) 
 

Evangélikus Országos Levéltár (EOL), Radvánszky Béla hagyaték, Házi történelmünk 
emlékei 31. csomó: 

 Thurzó Imre és Nyáry István uramék, magok és Nyáry Pálné asszonyom 
képében marhájuk megadása 1620. febr. 17. (1.) 
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 Anno 1681 die 14 Aug. Szoboszlai Sámuel uram őkegyelme házőrző inasa 
kezében adott egyetmások. (2.) 

 Anno 1683 Die 21. Junii Uram őkegyelme számára táborra Szoboszlaihoz 
adott egyet mások. (3.) 

 Perényi Erzsébeth asszonytúl hátramaradt ingóságok 1645. júl. 6. (4.) 
 Másolatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltárából, Serédi Benedek 

kolozsvári házánál lévő ingóságainak összeírása, 1678. január (5.) 
 

Evangélikus Országos Levéltár (EOL), Radvánszky Béla hagyaték, A családélet és 
háztartás anyaggyűjteménye 33. csomó: 

 Asztali rendtartás (1.) 
 

Evangélikus Országos Levéltár (EOL), Radvánszky Béla hagyaték, Erdélyi Museum 12. 
csomó: 

 Teleki marosvásárhelyi levéltárából, Inventárium, láda nro. 8. (1.) 
 
 

Adatközlők 
 
Bálint Jánosné Kovács Julianna (szül.: Báripuszta, 1906)  
Baranyai Józsefné (szül.: Karád, 1920) 
Bognár Lajosné (szül.: Orci, 1927) 
Csizmadia Jánosné (szül.: Karád, 1925) 
d. Vidovszky József (szül.: Budapest, 1927) 
Gangl Ilona (szül.: Szombathely, 1921) 
Kocsis Istvánné, Balása Katalin (szül.: Nagycsepely, 1925) 
özv. Schmieder Józsefné Trischler Terézia (szül.: Németboly, 1910) 
Pető Jánosné, Kovács Terézia (szül.: Pusztaszentmihályfa,1922) 
Szukits Sándorné (szül.: Karád, 1927) 
Szüllő Ferenc (szül.: Zirc, 1923) adatközlő 
Ükös Imréné (szül.: h.n., 1910) 
Vince Józsefné (szül.: Nyírkalász, 1927) 
 
Sajtó 
 
A hét 1908. április 12.  
Budapesti Bazár 1874. június, 11. sz.  
Budapesti Bazár 1879. április 1.  
Budapesti Bazár Hölgydivatlap 1873. december 1. 23. sz.  
Magyar Bazár 1887. március 16. 22. évf. 6. sz. 
Magyar drogista 1904. A magyarországi drogisták, illatszerészek és festékkereskedők 
szakközlönye. 1904. augusztus, 1. évf., 1. sz.; 1904. szeptember 30. 1. évf., 2. sz.; 1904. 
október, 1. évf., 3. sz. 
Nagyanyáink kozmetikája. In: Új idők 1944. július 15.  
Nővilág 1857. április 5. 1. évf. 13. sz. 
Nővilág 1858. július 25. 2. évf. 30. sz. 
Nővilág 1862. október 20. 6. évf. 29. sz.  
Pesti Hölgydivatlap 1865. augusztus 1. 15. sz. 
Pesti Hölgydivatlap 1867. november 1. 21. sz. 
Pesti Hölgydivatlap 1873. január 1. 1. sz.  
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Somogyvármegye 1908. július 19.; október 1. 
Vasárnapi Újság 1903: 50. évf. 34. sz.  

 
Egyéb források 
 
A Magyar Kir. Technológai Iparmúzeumban rendezett Szappan- és Rokonipari (szappan-, 
gyertya-, illó-olaj, illatszerek-, cipőmáz-, bőrzsírtok- stb. gyártása) Kiállítás Katalogusa. 
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Alföldi Izidor 1885: Az egészségtan kézikönyve a középtanodák, képezdék és a műveltebb 
közönség számára. Wittigschlager Károly, Pancsova. 
Apor Péter 1978: Metamorphosis Transylvaniae. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest. 
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Babarczi Schwarzer Ottó 1909: Közegészségügy, I. kötet. Grill Károly Könyvkiadó 
Vállalata, Budapest. 
Bacskay Miklós (szerk.) 1906: Magyar Gyárak és Iparvállalatok Címtára 1906. május – 
1907. április. M. Kir. Pénzügyi Számvizsgáló, Lőcse. 
Balázs Béla 1982: Napló. Magvető Kiadó, Budapest.  
Balogh Tihamér 1890: Egészségtan. Vezérfonal elemi iskolák számára. Méhner Vilmos, 
Budapest. 
Barabás József 1906: Népszerű egészségtan. Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, Révai 
testvérek Irod. Intézet Részv.-Társ., Budapest. 
Békésy Géza 1899: Egészségtan középiskolák számára és magánhasználatra. Dobrowsky 
és Franke, Budapest. 
Benda Borbála – Várkonyi Gábor (szerk.) 2001: Rákóczi Erzsébet levelei férjéhez 1672-
1707. Osiris Kiadó, Budapest. 
Bexheft Ármin [et al.] 1909: A magyar család aranykönyve I. Atheneaum, Budapest.  
Brázay Kálmán Sósborszesz-, Kozmetikai Cikkek és Szappan-Gyárának Árjegyzéke [191?, 
192?] Korvin Testvérek, Budapest. 
Chyzer Béla 1906: Egészségtan ipariskolák és iparosok számára. Pesti Könyvnyomda 
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gyűjteménye, I. kötet 1854-1894.  Dobrowsky és Franke Kiadása, Budapest. 
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gyűjteménye, III. kötet 1900-1905. Grill Károly Cs. És Kir. Udv. Könyvkereskedése, Bp.   
Csapody István – Gerlóczy Zsigmond 1889: Egészségtan polgári és felsőbb leányiskolák 
számára. Lampel Róbert, Wodianer F. és fiai, Budapest. 
Csapody István – Gerlóczy Zsigmond, 1890: Egészségtan népiskolák számára. Lampel 
Róbert, Wodianer F. és fiai, Budapest. 
Deák Farkas (közli) 1879: „Magyar hölgyek levelei 1515-1709.” In: Magyar Leveles Tár 
II. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
Déznai Viktor 1932: A lakás fejlődése az utolsó 100 évben. Budapest.  
Domanovszky Sándor (szerk.) é.n.: Magyar Művelődéstörténet. Az új Magyarország. 
Magyar Történelmi Társulat, Budapest. 
Eigenbrodt Dr. 1869: A városok tisztítása. Fordította Koller Gyula. Magyar Orvosi 
Könyvkiadó-Társulat, Budapest. 



 192 
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Fodor József 1873: közegészségügy Angolországban. Tekintettel az orvosügyre, orvosi 
rendészetre és törvényszéki orvosügyre. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. Atheneaum, 
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1. számú melléklet 
 

Kérdéssor adatközlőknek 
 (Higiéniai és tisztálkodási szokások 1850-1920) 

 
 
 
 

1. Név 

2. Születési hely, idő 

3. Anyja neve, foglalkozása 

4. Apja neve, foglalkozása 

5. Lakóhely 1900-1925 között 

6. Lakóhely típusa 1900-1925 (családi ház, x szobás lakás...) 

7. Lakóhely beosztása (szobák, mellékhelyiségek száma) (ha lehet alaprajzzal) 

8. Tisztálkodás helye 1900-1925 (konyha, udvar, fürdőszoba...) 

9. Ha volt fürdőszoba, annak berendezése, felszereltsége (ha lehet alaprajzzal) 

10. WC helye (lakásban, külön vagy fürdőszobában; udvaron…) 

11. Tisztálkodás eszközei 1900-1925 között 

12. Tisztálkodó szerek, amiket abban az időben használt 

13. Tisztálkodás formája, menete 1900-1925 között 

14. Tisztálkodás rendszeressége 1900-1925 között (fogmosás is) 

15. Mosás rendszeressége, formája (udvaron, mosógépben?...): 

16. Alsónemű cseréje (milyen időközönként) 

17. Tisztaruha cseréje (milyen időközönként) 

18. Havi baj (menstruáció) „kezelése” (rongy, vatta...) 

19. Takarítás formái, rendszeressége 

20. Takarítószerek 
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2. számú melléklet 
 

Higiéniai szókészletünk táblázatokban 
 

1. táblázat: A higiéniával kapcsolatos kifejezések megjelenése nyelvünkben 
Időrend Szavak Eredete 

1055 fertő (fetrengő, fürdőhely – 
elsősorban állatok számára) 

származékszó 

1086 szar (ürülék, trágya) ősi, finnugor kori szó.  
1086 szemét (szemét, hulladék, 

söpredék) 
déli vagy nyugati szláv 

jövevényszó.  
1112 gyönyörű származékszó 
1135 büdös származékszó 
1165 vödör (egy fajta edény, veder) szláv eredetű 

1165 k. izsóp (fűszernövény) latin jövevényszó 
1181 csap (folyadékáteresztő cső) bajor-osztrák származék 
1181 rózsa (cserje) latin jövevényszó 
1195 por bizonytalan eredetű, talán ősi 

örökség a finnugor, esetleg az 
uráli korból 

1195k víz ősi uráli kori származék 
Összesen: 11 új szó 

 
2. táblázat: A higiéniával kapcsolatos szavak a középkori Magyarországon 

Időrend Szavak Eredete 
1211 nyír bizonytalan eredetű, talán ősi, 

finnugor vagy uráli kori szó 
1211 szennyes bizonytalan eredetű 
1213 ékes bizonytalan eredetű, talán 

származékszó. 
1214 csalán jövevényszó egy török nyelvből 

honfoglalás előtti időből 
1214/1550 hévíz összetett szó 
1214/1550 mos ősi örökség az uráli korból 
1215/1550 tükör valószínűleg ótörök eredetű 

1219 cseber déli vagy nyugati szláv 
jövevényszó 

1221 csúnya bizonytalan eredetű, esetleg 
jövevényszó egy török nyelvből a 

honfoglalás előtti időből 
1230/1265 teknő ótörök eredetű 

1231 ázik ősi szavunk 
1231 kövér valószínűleg belső fejlemény 

1233/1268 bűz vitatott eredetű 
1237/1240 zsálya latin jövevényszó 
1244/1271 borkút összetett szó 

1252 liliom latin jövevényszó 
1256 tej iráni eredetű 
1256 fürdik, fürdő ősi uráli kori származék 
1265 balzsam vándorszó 
1321 ír ismeretlen eredetű 
1328 mandula olasz jövevényszó 
1328 ken ismeretlen eredetű 

1332/1414 borotva szláv eredetű 
1334 gatya horvát-szerb jövevényszó 
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1340 ibolya szóhasadás eredménye: a latin 
eredetű viola elkülönült változata 

1342/1482 tiszta szláv eredetű 
1343? szeplő valószínűleg ótörök eredetű 
1345 fogy valószínűleg ősi finnugor kori szó 
1346? koszmó származékszó: a kosz főnévből 

keletkezett –mó képzőbokorral 
1350 füröszt ősi uráli kori származék 

1363?1416 szappan olasz 
1372u. ápol ismeretlen eredetű 
1372 u. illat származékszó 

1372 u./1448 öltözik származékszó 
1372 u./1448 seper csuvasos jellegű ótörök 

jövevényszó 
1379 lajt német, közelebbről bajor-osztrák 

jövevényszó 
1380 k. székfű összetett szó, utótagja a 

’gyógynövény’ jelentésben 
használt fű főnév. Előtagja vitatott 

1392 kád szláv eredetű 
1393 borbély német vagy olasz 
1395 moly szláv jövevényszó 

1395k kakukkfű összetett szó. Előtagja azonos a 
kakukk madárnévvel, de a névadás 

alapja nincs kellően tisztázva 
1395k medence szláv eredetű 
1395 k. menta latin eredetű 
1395k mályva latin jövevényszó 
1395 k olló valószínűleg magyar fejlemény 
1395k tetű valószínűleg ősi, finnugor kori szó 
1400 derékalj összetett szó. Jelöletlen birtokos 

jelzői derék előtagja, emberi törzs, 
felsőtest jelentésében szerepel 

1400? fésű ugor, esetleg finnugor 
1405 k. takony ismeretlen eredetű. – A taknyos 

származék főnevesült változata. 
1416 u. aloé latin eredetű 
1416 u. töröl ismeretlen eredetű 

1416 u./1450 k. ecet szláv eredetű 
1416 u./1450 k. jácint latin eredetű 
1416 u./1450 k. mirha latin eredetű 
1416 u./1450 k. tömjén déli szláv eredetű 
1416 u./1466 köp hangutánzó eredetű igenévszó 

1431 pendely német jövevényszó 
1434 fürdős, fürdés füröszt, fürdik származéka 
1451 rút bizonytalan eredetű., talán ősi 

hangfestő szó a finnugor korból 
1456 k. doh szláv eredetű 

1458 dunyha déli vagy nyugati szláv 
jövevényszó 

1468? rusnya valószínűleg szerb-horvát vagy 
szlovén eredetű 

1474 fürdés füröszt, fürdik származéka 
1474 törlés töröl származéka 
1478 törlő töröl származéka 
1495? kendő származékszó: a R. kend igének (l. 

ken a.) –ő képzős igeneve 
1500 kanna német 
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1504 pézsma vándorszó 
1506 verejték a szócsalád tagjai 

származékszavak 
1508 árnyékszék szépítő szóként keletkezett 
1513 csillog valószínűleg ősi hangfestő 

szócsalád a finnugor korból 
1513 takarít származékszó: a takar igéből 

keletkezett a műveltető-
mozzanatos -ít képzővel. 

1518 cifra latin eredetű 
1518 fésül ugor, esetleg finnugor kori 
1519 rüh ismeretlen eredetű 
1519 spongya latin eredetű 
1520 ránc A szócsalád tagjai valószínűleg 

magyar fejlemények 
1522? deli oszmán-török eredetű, esetleg 

szerb-horvát közvetítéssel 
1522 kosz bizonytalan eredetű 

Összesen:79 új szó 
 

3. táblázat: A higiéniával kapcsolatos szavak a koraújkori Magyarországon 
Időrend Szavak Eredete 

1533 levendula latin eredetű 
1533 rozmaring latin és olasz eredetű, kettős 

átvételű jövevényszó 
1536 kakál latin jövevényszó 
1538 citrom latin eredetű 
1551 pozsgás Bizonytalan eredetű. Talán a 

pozsog ~ pezseg, forr; 
gyöngyözik; stb. ige származéka 

1552 kefe oszmán-török eredetű 
1554 spikanárd vándorszó 
1558 dézsa szláv jövevényszó 

1560 k. izzad a szócsalád igei tagjai 
származékszavak, alapszavunk az 

izzik ige 
1560 k. öblít valószínűleg hangutánzó eredetű 

szócsalád 
1560 k. köpöly szepesi szász eredetű 
1577 kámfor vándorszó 

1577 k. ámbra vándorszó 
1577 k. fodormenta összetett szó 
1577 k. lopocskodik hangutánzó eredetű szócsalád 

1579 rámol német, közelebbről bajor-
osztrák jövevényszó 

1584 ficere bizonytalan, talán hangfestő 
eredetű szócsalád 

1585 diéta latin jövevényszó 
1585 mínium latin jövevényszó 
1585 pöcze német eredetű 

16. sz. 2. fele köpöcze vitatott eredetű 
1600 k. súrol vitatott eredetű 

1604 csinos származékszó 
1604 rongy bizonytalan eredetű, talán ősi 

finnugorkori szó 
1604 szurtos ismeretlen eredetű 
1611 divat ismeretlen eredetű szócsalád 
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1616 kenceficél A szócsalád tagjai ikerszavak: a 
ken és a fen igék alapján alakultak 

az elő- és utótag játszi 
továbbképzésével, illetőleg 

elváltoztatásával 
1621 cinóber vándorszó 
1621 pipere a szócsalád alapja valószínűleg a 

piperés; ez latin eredetű alapszó 
származéka 

1628 cicoma valószínűleg gyermeknyelvi 
eredetű és összefügg a csecse 

szóval, továbbá a csicsás – szép, 
kedves; csicsós – díszes, 

ízléstelen, rikító; a csicsó – 
minden, ami díszes szavakkal 

1631 ronda bizonytalan eredetű, talán egy 
önállóan nem adatolható szótő – a 

melléknévi igenév-képzős 
származéka 

1634 pirospozsgás összetett szó: a piros színnévnek 
és az egészséges, piros (színű), telt 

jelentésű pozsgás melléknévnek 
mellérendelő kapcsolatából forrt 

össze 
1645 petyhüdt a szócsalád alapja, a petyhüszik 

ige visszaható képzős származék 
1646 pucer német eredetű 
1655 borvíz összetett szó, melynek előtagja a 

bor, utótagja pedig a víz főnév 
1661 mángorol német jövevényszó 
1663 lubickol hangutánzó eredetű szócsalád 
1663 szalvéta vándorszó 
1664 jázmin vándorszó 
1668 rékli német, közelebbről bajor-osztrák 

jövevényszó 
1708 csempe ismeretlen eredetű 

1713-17 módi német eredetű 
1725 púder német eredetű 
1748 toalett nemzetközi szó 
1752 ciha német, közelebbről bajor-osztrák 

jövevényszó 
1757 kókusz német jövevényszó 
1763 ágynemű magyar fejlemény 
1777 frizura német jövevényszó 
1771 pörsen hangutánzó eredetű szócsalád 
1776 viola latin eredetű 
1780 fehérnemű magyar fejlemény 
1781 pelenka északi szláv, közelebbről 

feltehetően kárpátukrán, esetleg 
cseh eredetű 

1783 politúr német eredetű szócsalád 
1784 pamacsol a szócsalád alapja, a pamacsol ige 

valószínűleg szláv eredetű 
1786 dundi származékszó, melynek alapszava 

önállóan nem adatolható 
1788 orgona magyar fejlemény 
1788 szutykos származékszó, melynek 

hangutánzó eredetű szótöve 
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kapcsolatban állhat a szutyongat, 
szottyan igék tövével, végződése 

pedig az –s melléknévképző 
1789 pucc német jövevényszó 
1789 alkohol nemzetközi szó 
1791 bórax nemzetközi szó 
1792 elegáns nemzetközi szócsalád 
1792 rücskös bizonytalan eredetű szócsalád 
1791 májfolt német mintára alkotott tükörszó 
1792 fika bizonytalan eredetű 
1792 parfüm német eredetű szócsalád 
1793 suviksz német közelebbről bajor-osztrák 

jövevényszó 
1793 rezeda latin jövevényszó 
1796 gurguláz hangutánzó eredetű szócsalád 

Összesen: 68 új szó 
 

4. táblázat: A higiéniával kapcsolatos szavak a 19-20. században Magyarországon 
Időrend Szavak Eredete 

19. sz. epilál nemzetközi szó 
1802 kence magyar nyelvi fejlemény: a ken 

ige családjába tartozik, de 
alakulásmódja nincs tisztázva 

1802 penge tudatos szóalkotással keletkezett 
származékszó 

1804 krém nemzetközi szó 
1806 torna a szócsalád tagjai magyar 

fejlemények egymáshoz való 
viszonyuk azonban nincs teljesen 

tisztázva 
1809 lavór német jövevényszó 
1811 latrina nemzetközi szó 
1813 kamilla német eredetű 
1815 bór nemzetközi szó 
1816 pancsol német, közelebbről bajor-

osztrák jövevényszó 
1816 pucol német eredetű 
1818 paszta nemzetközi szó 
1818 vatta vándorszó 
1826 cickafark összetett szó 
1828 szivacs nyelvújítási származékszó 
1831 klór nemzetközi szó 
1832 artézi nemzetközi szó 
1834 trikó francia jövevényszó, melyet a 

német is közvetített nyelvünkbe 
1835 smink ausztriai német eredetű 

szócsalád 
1839 írisz latin eredetű 
1841 kicsípi magát a szókapcsolat igei eleme a csíp 

igekötős alakja 
1842 pacsuli német jövevényszó 
1843 sport nemzetközi szó 
1846 küllem nyelvújítási származékszó 
1854 drogéria vándorszó-család 
1854 rúzs francia eredetű, valószínűleg 

német közvetítéssel is 
1865 glicerin nemzetközi szó 
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1865 menstruáció latin eredetű szócsalád 
1865 klozett német jövevényszó 
1872 tisztálkodik szláv eredetű 
1873 bugyi szórövidüléssel és játékos 

szóalkotással keletkezett  
1875 bili valószínűleg magyar fejlemény 
1875 kozmetikus nemzetközi szócsalád 
1878 budi valószínűleg német jövevényszó 
1881 fertőzteleníteni származékszó 
1883 bacilus baculum, bot, pálca továbbképzett 

alakjának, a bacillumnak az 
alakváltozata 

1883 masszázs francia eredetű szócsalád 
1884 molett német, közelebbről bajor-osztrák 

jövevényszó 
1883 naftalin nemzetközi szó 
1888 mitesszer német eredetű 
1891 kozmetika nemzetközi szócsalád 
1895 jóga nemzetközi szó 
1895 lanolin nemzetközi szó. 
1895 kalória nemzetközi szó 

1896/98 tupíroz a szócsalád alapja, a tupíroz német 
eredetű 

1897 mentol nemzetközi szó 
1900 tus német, közelebbről bécsi német 

jövevényszó 
1904 manikűr nemzetközi szó, a franciából 

terjedt el 
1904 pedikűr nemzetközi szó, a franciából 

terjedt el 
1904 sampon angol eredetű, ausztriai német 

közvetítéssel is 
1906 zokni ausztriai német eredetű 
1909 puceráj ausztriai német eredetű 
1912 koton német, közelebbről bajor-osztrák 

jövevényszó 
1920 fregoli tulajdonnévi eredetű 
1926 pizsama nemzetközi szó 
1928 kombiné német, közelebbről bécsi német 

jövevényszó 
1934 dauerol német eredetű szócsalád 
1934 vécé betűszó 
1957 kölni magyar fejlemény 
1958 kuka cseh jövevényszó 
1958 szauna nemzetközi szó 
1962 tip-top német eredetű 

Összesen:62 új szó 
Forrás: Etimológiai szótárak alapján saját munka 
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3. számú melléklet 
 

A személyi és környezeti higiénét szabályozó törvények, rendeletek (1876-1920) 
 
 
Bábák, szülésznők 
 
1891. 8237. Ha szülésznő betegeinek jutalomért cseppeket, labdacsokat, vasfürdőket rendel: 

közegészség és testi épség elleni kihágást követ el.816 

1898. 11928. Ha a bába kezének és eszközeinek tisztaságára kellő gondot nem fordít, vagy 

a szüléskor előállított nagyobb betegség alkalmával a szüléshez orvost nem hívat, az abból 

származó gondatlanságért büntetőjogilag felelős.817  

1902. 95000. Az okleveles bábák számára kiadott uj „Rendelet és Utasítás” tárgyában. 

„[…] A bába kötelességei a terhes, szülő és gyermekágyas nők, valamint az újszülöttek 

ápolásánál: […] mindenkor és mindenben a legnagyobb tisztasággal járjon el […] ruházatán 

nincsen semmi szenny […] legcélszerűbb öltözete a tiszta mosóruha…legnagyobb gondot 

kell fordítani 1-ször saját kezeinek és 2-szor eszközeinek tisztaságára; de a gondozására 

bizottakat is tisztán kell tartania és kerülnie kell mindent, a mitől ez a tisztaság csorbát 

szenvedhetne […] Eszközeinek tisztaságát úgy éri el a bába, hogy a fémből és üvegből való 

eszközöket, ugymint a köldökzsinór-ollót, a hüvelycsövet, a végbélcsövecskét, a 

hugycsapot, körömtisztítót, körömollót és a kis ónfecskendőt, nemkülönben a fémtáskát 

betétjeivel együtt, használat után szappanos meleg vízzel megmossa, utána félóráig forró 

vízben kifőzi és szárazra megtörli […] a szülőnővel vetessen a bába, a hol lehetséges langyos 

tisztító fürdőt, öltöztesse tisztába és fektesse tiszta ágyba […] a szülő-illetőleg gyermekágyi 

szobának állandóan tiszta legyen a levegője […].”818 
 
Különféle szerek használatának betiltása  
 
1877. 15. 561. Puritas czimű hajfestő eltiltása.  

A Puritas nevű hajfestő szer további készítését és árulását tiltotta, „[…] minthogy e szer az 

egészségre ártalmas alkatrészt (majdnem tömény oldatban légenysavas ólmot) tartalmaz.”819  

1898. 3720. „Mérges szépítőszer elárúsítása miatt az elárúsító ellen csupán közigazgatósági 

hatóság előtti eljárásnak lehet helye”.820  

                                                 
816 Reisz (szerk.) 1906: 76. 
817 Reisz (szerk.) 1906: 76. 
818 Chyzer (szerk.) 1905: 288. 
819Chyzer (szerk.) 1894: 166. 
820 Reisz (szerk.) 1906: 389. 
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1900. 135702. A Spitzer-féle kenőcs forgalomba hozatalának eltiltása tárgyában.821  

1901. 53738. betiltja a dr. Rósa-féle életbalzsamot.822 

1901. 60809. betiltja a Gehrig testvérek „Electromotorisches Zahnhalsband”-ját.823 

 

Házak, lakások tisztántartása 
 
1879: XL. tc. 124., 125. Falusi házak, lakószoba földjének időnkénti felásatása, ill. 

felfrissítése.824 

1891. 34. 983. Falusi lakások tisztántartása. Elrendeli, hogy a falusi házak lakószobáinak 

földje legalább egy lábnyira időnként felásandó, illetve más tiszta helyről származó földdel 

felfrissítendő. 825  

1891. 3649. Betiltott pincelakások használata, továbbá a lakásoknak lakókkal való 

túlzsúfolása egészségrendőrei kihágás826  

1906. 63107. a gazdasági munkás- és cselédlakások egészségi viszonyainak javításáról. 

Kijelöli, hogy „[…] minden egyes család biró, állandóan alkalmazott részére legalább egy 

egyszobás, ablakos, egészséges lakást biztosítassék. Törvényhatóságok ezen elvi 

követelmény életbeléptetését legfeljebb tiz évre terjedő határidőhöz kössék.”827  

1907.  47. 000. Az 1907: XLV. tcz végrehajtásáról (gazdasági cselédekről). Talajnedvesség 

behatolásának megakadályozása; sertésólak úttest melletti építésének eltiltása; lakhatási 

engedély.828 

 
Köztisztasági kérdések 
 
1889. 6281. Vásártér tisztításának a hatóság meghagyása daczára való elmulasztása nem az 

1879. évi XL. Tc. 125, hanem az 1876. évi XVI. Tc. 141. §-ába ütköző kihágás829 

1893. 60. 832. Vásárterek tisztántartása körüli teendők elmulasztásának minősítése és 

büntetése.830 Mely szerint a vásártartásra jogosult (tulajdonos vagy bérlő) minden vásár után 

a vásártéren visszamaradt trágyát és hulladékot összetakarítani és fertőtleníttetni tartozik.  

                                                 
821Chyzer (szerk.) 1905: 543. 
822 Reisz (szerk.) 1906: 80. 
823 Reisz (szerk.) 1906: 80. 
824 Babarczi Schwarzer 1909: 12. 
825 Reisz (szerk.) 1906: 618. 
826 Babarczi Schwarzer 1909: 205. 
827Kampis (szerk.) 1913: 94-95. 
828 Babarczi Schwarzer 1909: 21. 
829 Babarczi Schwarzer 1909: 209. 
830 Chyzer (szerk.) 1894: 818. 
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1905. 107975 a r. t. városok és községek vizvezetéki és csatornázási tervei és költségvetései, 

valamint ily művek kiépitésére üzemben tartására adott engedélyekre nézve kötött 

szerződések műszaki felülvizsgálata tárgyában. (Valamennyi vármegyei 

törvényhatóságnak) 831  

1906. 16980. szervezeti szabályai a m. kir. halélettani és szennyvíz-tisztító kísérleti 

állomásnak.832 

1911. 151705. a r.t. városok és községek vizvezetéki és csatornázási terveinek és 

költségvetéseinek, valamint az ily müvek kiépitésére és üzembentartására vonatkozó 

szerződéseknek műszaki felülvizsgálata tárgyában.833 

1911. 64610. a köztisztaság fenntartása tárgyában. „[…] általában a közegészség 

megóvása, mint különösen a kolera elleni védekezés szempontjából a köztisztaság 

fenntartására különös gondot kell fordítani. Meg kell vizsgálni az utcákat, utakat, tereket, 

kiránduló- üdülőhelyeket és gondoskodni kell, hogy e helyeken, valamint az ott levő 

nyilvános vizelőkben és árnyékszékeken a tisztaság szigoruan fentartassék és aszükséges 

időszakos fertőtlenítések legpontosabban végrehajtassanak. Gondosan meg kell szemlélni a 

közhelyeken készített vagy lefektetett csatornákat, árkokat, folyókákat és haladéktalanul 

végre kell hajtani, az esetleg szükséges javitásokat és tisztogatásokat avégből, hogy azokban 

a szennyvizek akadálytalan lefolyása biztositva legyen. Intézkedni kell, hogy az esetleg 

mégis pangásnak kitett szennyvizek megfelelően fertőtlenittesenek. Megvizsgálandók az 

összes középületek, ahol sok ember fordul meg, továbbá a vendéglők, szállodák, kávéházak, 

cukrászdák, iskolák, óvodák, mühelyek, gyárak, ipartelepek, a tisztaság fentartásának és az 

egészségügyi rendszabályok foganatosításának ellenőrzése végett. Vizsgálatot kell tartani a 

köz- és magánépületek udvaraiban is és a szükség szerint intézkedni kell, hogy különösen 

az árnyékszékek, a szemét- és trágyagödrök oly módon legyenek gondozva, hogy tartalmuk 

sem a talajt, sem a levegőt ne szennyezze. Különös gonddal és szigorral kell ellenőrizni a 

tisztaság fenntartását azokban a lakásokban, ahol a lakás tulajdonosa, illletőleg bérlője 

keresetszerűen több albérlőt vagy ágyrajárót fogad lakásába, továbbá a tömeglakásokban, 

munkás- és cselédlakásokban, keresetnélküliek és hajléktalanok menedékhelyein. E 

helyeken nem csupán a tisztaság fentartása, hanem a zsufoltság megakadályozása iránt is 

szigoruan intézkedni kell. Figyelemmel kell lenni e helyeken arra is, hogy elegendő, 

tisztántartott és megfelelően fertőtleníthető árnyékszékek álljanak rendelkezésre. A kolera 

                                                 
831Kampis (szerk.) 1913: 41. 
832Kampis (szerk.) 1913: 84-85. 
833 Kampis (szerk.) 1913: 658. 
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elleni védekezés szempontjából különösen nagy jelentősége van annak, hogy az ivóvizet 

szolgáltató források, kutak és berendezések mindennemü szennyeződéstől megóvassanak. E 

végből gondoskodni kell arról, hogy az ivásra használt kutak városokban fedéllel legyenek 

ellátva. Falvakon a meritővedreket olyan keresztpánttal kel ellátni, amely megakadályozza, 

hogy a vizet meritő saját edényét a vederbe merithesse s ezzel a vedret esetleg 

megfertőztesse. A kutak környékét fel kell tölteni, nehogy az ellocsolt és beszennyeződött 

víz a kutba visszafolyhasson. Falvakon azon kutak közvetlen környékét, ahová itatásra 

marhákat hajtanak – nehogy az állatok a talajt sárrá tapossák – ki kell kavicsolni, avagy 

kővel, téglával burkolni kell. Szigoruan el kell tiltani, hogy ivásra használt kutak közelében 

ruhát vagy edényt mossanak. Ivásra alkalmatlan szennyezett vizek fogyasztását el kell tiltani. 

Az ivóvizek tisztaságának megőrzésénél nem kevésbé jelentős feladata a hatóságnak az 

áruba bocsátott élelmiszerek tisztaságának és romlatlan voltának ellenőrzése [...] Meg kell 

vizsgálni a csont – és rongygyüjtőraktárakat, a szemét- és hulladékgyűjtőtelepeket és 

intézkedni kell, hogy e helyeken ugy a tisztaság fentartása, mint a munkások egészségének 

megóvása érdekében a legmesszebbmenő intézkedések foganatosittassanak […] Nyilvános 

helyeken, u. m. hivatalokban, iskolákban, vendéglőkben, kávéházakban, kocsmákban, vasúti 

indóházakban, hajóállomások stb. az árnyékszékeket naponta fertőtleníteni kell. A 

fertőtlenités módját a hatósági orvos véleménye alapján a hatóság jelölje meg. Olyan 

házakban, ahol árnyékszék nincsen, a hatóság a háztulajdonost árnyékszék felállitására 

kötelezze. Ha erre a tulajdonos szegénysége miatt képes nem volna, arra kell kötelezni, hogy 

legalább egy agyaggal jól kivert gödröt csináltasson, hogy szükség esetén a fertőtleniteni 

való együtt legyen. Falvakon figyelemmel kell lenni arra is, hogy a trágyát az utcán és 

nyilvános helyeken ne rakják le, az udvarokon pedig olyan helyen és a kutaktól olyan 

távolságban legyen lerakva, hogy a trágyalé a kutak vizét ne szennyezhesse […].”834 A nemi 

érintkezés előtt bórvazelint, az érintkezés után pedig meleg vizet és szappant kell használnia 

[…].”835 A nemi érintkezés előtt bórvazelint, az érintkezés után pedig meleg vizet és 

szappant kell használnia […].”836 

 

 

 

 

                                                 
834 Kampis (szerk.) 1913: 606. 
835 Kampis (szerk.) 1913: 120-121. 
836 Kampis (szerk.) 1913: 120-121.  
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Megfelelő víz 
 
1885. 45. 689. A vízjogi törvény végrehajtására kiadott utasítás V. részében foglalt utasítás 

az ívó- és házi használatra szolgáló víz engedélyezésénél felmerülő kérdésekre nézve837 

1888. 1405. sz. határozat szerint közkutat jókarban tartani nem azon lakosok kötelesek, 

kiknek szomszédságában van, hanem ezen kötelezettség az illető községet terheli838 

1888. 2073. sz. határozat „Kut vizének annak folytán bekövetkezett megrontása által 

elkövetett mulasztás, hogy a közeli szemétdomb hatósági meghagyás ellenére el nem 

hordatott, nem az 1879. évi XL. tcz. 105. §-a, hanem az 1876. évi XIV. tcz. 10. §-a 

értelmében büntetendő”.839 

1892. 58. 943. Ártézi kutak fúrásának engedélyezése körül követendő eljárás.840 Az artézi 

kutakat fúratni akaró érdekeltek kérésére a geologia szakértő a helyszínen a talaj és 

vízviszonyokra vonatkozó szükséges információkat megadja, ezután az érdekeltek feladata 

a szakvélemény birtokában a kútfúrási vállalkozókkal megegyezésre jutni. 

1895. 102. 042 Ivóvíz viszonyainak kimutatása.841  

1902. 102929. A nyilt közkutaknak fedő szerkezettel való ellátása tárgyában.842  

1903. 38088. sz. határozat szerint az 1885. évi XXIII. tcz. 14.§-a értelmében az élet rendes 

szükségletére vizet szolgáltató kutakat saját birtokán az idézett törvényszakaszban foglalt 

feltételek betartása mellett mindenki szabadon építhet, így kútépítéshez hatósági engedély 

nem szükséges.843 

1911. 14156. Községeknek egészséges vizzel való ellátása tárgyában. „[…] minden község 

gondoskodjék arról, hogy lakossága fertőzéstől óvott, egészséges ivóvizzel legyen ellátva 

[…] az által, hogy a kolera veszedelme fenyeget, még erősebben nyomul előtérbe a kutak, 

források, vizvezetékek jókarban tartása, nevezetesen fertőző anyagoktól való megóvása 

céljából minden lehetőt megtegyen. Sürgősen gondoskodjék továbbá arról, hogy megfelelő 

ivóviz nélkül levő községeknek ez a szükséglete, a régi kutak tisztitása, mélyitése és jókarba 

hozatala, uj kutak létesítése (ásás, furás) utján, vagy pedig ahol a viszonyok kedvezők, 

abessziniai csöves-kutak (u.n. Norton-kutak) leverésével találjon kielégítést [...].”844  

 
 

                                                 
837 Reisz (szerk.) 1906: 15. 
838 Reisz (szerk.) 1906: 17. 
839 Reisz (szerk.) 1906: 17. 
840 Chyzer (szerk.) 1894: 734. 
841 Chyzer (szerk.) 1900: 157.   
842 Chyzer (szerk.) 1905: 305. 
843Reisz (szerk.) 1906: 17. 
844 Kampis (szerk.) 1913: 577. 
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Iskolaegészségügy 
 
1879. 3844. Az iskolákban szem előtt tartandó közegészségi és tisztasági rendszabályok. 

„Szükséges mindenek fölött, hogy a tantermek, folyosók s általában az iskolai összes 

helyiségek tisztán tartassanak; nevezetesen a portól, pókhálóktól, s minden a ragályozási 

anyagokat bevenni s tovább terjeszteni alkalmas rondaságtól mindennap megtisztittassanak; 

a padlózat, ajtók, ablakok, padok hetenkint megmosattassanak suroltassanak; a falak 

gyakrabban meszeltessenek s a mint kisebb községi (falusi s pusztai) iskolákban sok helytt 

még szokásban van, a tantermek mag- és éléstárakul, lomtárakul s általában oda nem tartozó 

tárgyak rakodó helyéül soha és semmi szin alatt ne használtassanak. Az iskola környéke és 

udvara szintén tisztán tartandó […] Különös figyelem fordítandó nevezetesen az 

árnyékszékekre. A tanuló ifjuság e helyek tisztántartása iránt ritkán bir kellő kényes 

érzékkel; azért az elöljáró iskolai gondnokság, az igazgató vagy felügyelő tanár vagy tanító, 

tanítónő szorgos kötelessége legyen, annyiszor, a mennyiszer szükséges, e helynek a 

legtisztábban tartása, minden nap megmosatása s a megfertőztetett levegő állandó tisztítására 

carbolsavas mésznek folytonos ott tartása. A hol az árnyékszékek emésztőgödreinek tartalma 

csatornákon elvezethető, azok naponkint bő vizzel öblittessenek ki; a hol a gödrök tartalma 

nem vezettetik csatornákba, naponkint s kellő mennyiségű fertőtlenítő anyag […] öntessék, 

s a mellett az emésztő gödrök az iskolai szorgalomidő tartalma alatt legalább minden két 

hónap alatt kitisztíthassanak. A levezethetetlen emésztő gödrökkel biró árnyékszékek 

tonnarendszerrel ellátására, a mi a legkivánatosabb, sőt múlhatatlanul szükséges, a 

Népiskolai épülettervek czímű kiadványban még 1870-ben figyelmeztette a vallás- és 

közoktatási minisztérium az iskolai hatóságokat. E tárgyra nézve azóta oly kitűnő javítások 

tétettek, melyeknek alkalmazása a legnagyobb iskolákat is megóvja minden ártalmas 

kigőzölgéstől […] Végre oly hátulsó udvarok, a hol eddig a tanulók számára rendes 

árnyékszékek nem épittettek, hanem az ily helyek az egészség és szemérem rovására 

szabadon hagyattak, azonnal kitisztítandók s ily helyeken kényszerítőleg elrendelendő a 

rendes árnyékszékek épittetése. Különösen gond fordítandó a kutakra, melyeknek vize a 

bomló szerves anyag beszivárgása által magában is alkalmat szolgáltat járványos 

megbetegülésre; a miért is a kutak közelében minden tisztátalanság, s jelesen a trágya és 

szemét-dombok föltétlenül s állandóan eltávolítandók; valamint arra is, hogy az iskola 

mindig tiszta edényben tartott tiszta ivóvizzel ellátva legyen […] Szorosan fel kell 

ügyelni e mellett, hogy a tanulók a maguk részéről is a tisztaság fenntartásához 

járuljanak; szemetet és bűzt okozó tárgyakat az iskolában szét ne szórjanak; felső ruháikat 
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lehetőleg a tantermeken kivűl helyezhessék el; továbbá arra, hogy a tanulók 

megmosakodva s lehetőleg tiszta ruhában járjanak az iskolába. A kisebb gyermekek 

számára, ha ez esetleg szükséges s ha az otthoni mosakodás iránti figyelmeztetések 

sikerre nem vezetnek, mosdóvíz és eszközök tartandók készen; mindenekelőtt azonban 

a szülők, illető előljáróságaik útján, a tisztaság szemmeltartására figyelmeztetendők, s 

általában oda kell hatni, hogy az iskolák egészséges voltának fentartására szükséges s 

fentebb elősorolt kellékek a tanulók otthonában, szüleik házánál is figyelembe vétessenek s 

állandóan meghonosuljanak […].”845 

1882. 1704. Intézkedik a közegészségtannak a papnöveldékben való tanitásáról.846 

1887. 44. 250. Részletes utasítás a középiskolai orvosok és egészségtan tanárok számára. 

Középiskolák egészségügyi felügyelete847 

1888. 14 277. Az iskolás gyermekek egészségének megóvása érdekében kényszeríteni 

rendeli a tanítókat, hogy az iskola levegőjét gyakori szellőztetéssel tisztán tartsák és 

ügyeljenek arra, hogy az iskolai kutak környékére, sőt az egész udvarra állati szemetek, 

ürülékek le ne rakassanak.848 

1890. 35. 762. iskolai ivóvíz-tartó ajánlása.  

A víz szennyezésének meggátlására és a fertőzött viztől származható ártalom elhárítására a 

Dr. Oláh Gyula által szerkesztett és szabadalmazott iskolai ivóvíztartót ajánlja, melyet rossz 

víz esetén egy Chamberlain-Pasteur-féle szűrőkészülékkel lehet felszerelni.849  

1892. 23982. A középiskolai rendkívüli tantárgyak gyanánt gimnáziumokban az ének, 

francia nyelv, gyorsírás és egészségtan, reáliskolákban az ének, latin nyelv, gyorsírás, 

egészségtan és könyvviteltan rendeltetik s útmutatásokat ad ezek tanítására.850 

1897. 72370. A népiskolai épületek építése tárgyában. A kisdedóvodai és az elemi 

népiskolai építkezésekhez új építkezési mintaterveket és utasításokat közöl, melyek a 

legkülönbözőbb építkezési viszonyok között biztos tájékoztatást nyújtanak a fenntartóknak 

a kisdedóvódai és az iskolai építkezéseknél.851 

1899. 1467. Vízszűrő-készülékek beszerzésének ajánlása a budapesti iskolákban.852  

                                                 
845 Chyzer (szerk.) 1894: 179. 
846Reisz (szerk.) 1906: 54. 
847 Reisz (szerk.) 1906: 118. 
848 Reisz (szerk.) 1906: 57. 
849 Chyzer (szerk.) 1894: 50. 
850 Reisz (szerk.) 1906: 52. 
851 Reisz (szerk.) 1906: 57. 
852 Reisz (szerk.) 1906: 564. 
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1900. 4649. Szabályzatot állapít meg a testgyakorlás alul való felmentés ügyében. 

„1.)Felmentés csak kérelemre történhetik.2.) Szembeötlő hibáknál felmentést igazgató 

adhatja szóbeli kérelemre bizonyítvány nélkül. 3.) Félévnél kisebb időre szintén az igazgató 

adja a felmentést orvosi bizonyítvány alapján. 4.)Hosszabb időre a felmentést a főigazgató 

adja hivatalos hatósági bizonyítvány alapján, ¼ évnél rövidebb időre az igazgató háziorvos 

bizonyítványára is. 5.) Iskolaorvossal biró középiskoláknál az iskolaorvos tanév elején 

teljesítendő általános vizsgálat alapján jelentést tesz a felmentendőkről. 6.) Orvosi 

bizonyítvány alapján részleges felmentésnek is lehet helye.”853 

1901. 32055. Az állami elemi népiskolai gondnokság szervezetére és ügyrendjére 

vonatkozó utasítás tárgyába. Ezen iskolák kéthónaponként az ajtók, ablakok, falak, padló, 

köpőcsészék, fütőkészülék, szellőztetés, függönyök, környezet és ivóvíz állapotára nézve 

megvizsgálandók.854 

1904. 110320 iskolai közegészségi ügyekben elsőfokon határozni a vármegyében az 

alispán illetékes.855  

1904. 110325. Az iskolákat illető közegészségi kérdésekben elsőfokon a törvényhatóság 

első tisztviselője van hivatva intézkedni.856 

1906. 14. 532. Az állami elemi népiskolákban iskolaorvosok alkalmazásáról.857 

 

Egyéb 

1883. 40030. A hajók megvizsgálását, csónakok méreteit, iránytű, futamjelző, az utasok 

elhelyezése és száma, a világítás és szellőztetés, orvosok, gyógyszerek, árnyékszékek, élelmi 

szerek, víz stb. tekintetében intézkedik a személyszállító tengeri hajóknak ellenőrzése 

tárgyában.858 

1893. 26. 032. Az ebadó egy részének közegészségügyi czélokra való felhasználhatása 

tárgyában.859  

1893. 25. 7059. Közegészségellenes, kártokozó építmény eltávolítása.860  

                                                 
853 Reisz (szerk.) 1906: 53. 
854Reisz (szerk.) 1906: 57. 
855 Reisz (szerk.) 1906: 522. 
856 Reisz (szerk.) 1906: 57. 
857 Babarczi Schwarzer 1909: 114. 
858 Reisz (szerk.) 1906: 94. 
859 Chyzer (szerk.) 1894: 784. 
860 Babarczi Schwarzer 1909: 18. 
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1893. 32. 516. Közegészségügyi hatósági fokozatok sorrendjének betartása861és 

büntetése.862  

1899. 3255. Tőzegszóró árnyékszékek berendezése. „[…] midőn városi általános 

csatornázás hiányában tőzegszóró árnyékszék berendezések terveztetnek, a nyilvános 

versenytárgyalások hirdetése alkalmával ne egy meghatározott szabadalmat kivánni, hanem 

méltóztassék megengedni, hogy a tőzegszóró-rendszer megjelölésével, minta bekivánása 

mellett, minden szabadalom-tulajdonos saját magyar gyártmányaival versenyezhessék 

[…].”863  

1899. 65306. A r.t. városok és községek középítkezési tervei és költségvetései a jóváhagyás 

megadása előtt az államépítészeti hivatallal vizsgáltassanak meg.864  

1901. 118295 az un. „koton” nem női, de férfi óvszernek tekintendő.” „[…] A „coton” első 

sorban férfi óvszer s arra szolgál, hogy a férfit fertőző nemi betegségektől megvédje. Ennek 

fogalmát és használhatását eltiltani fontos közegészségi szempontok nem engedik.”865  

1902. 57861. „Oly közegészségi ügyek tárgyalására, amelyeknél csak általános 

közegészségügyi, vagy esetleg azzal összefüggő oly állategészségügyi szempontok 

igényelnek mérlegelést, amelyeknél nem birnak fontossággal a vármegye valamely részének 

különleges helyi viszonyai, mindenkor csak a törvényhatóság központján lakó 

törvényhatósági m. kir. állatorvos hivassék meg a bizottság gyűléseire,a járásokba 

kihelyezett m. kir. állatorvosok pedig e gyülésekre csak oly esetekben hivassanak meg, 

mikor jelenlétüket a fenforgó kérdésnek működési területüket illető vonatkozása okvetlen 

szükségessé teszi illetőleg mikor a fenforgó speciális helyi kérdés alaposabb tárgyalása a 

járási vagy városi m. kir. állatorvos részvételét megköveteli.”866 

1903. 183446. döntvény fürdőszobák házosztályadó alóli mentessége tárgyában.”[…] 

adóügyét, melyben, g-i fürdőépületben levő 13 fürdőszoba alapján 1902. évre kivetett 

házosztályadó ellen beadott felebbezését P. vármegye közigazg. Bizottsága elutasította, 

panasz folytán […] tárgyalás alá vevén, következőleg itélt: a m. kir. közigazgatási bíróság a 

panasznak helyt ad és panaszost a követelt házosztályadó fizetésének kötelezettsége alól 

felmenti, mert: a házosztályadó tárgyát 1868. évi XXII. Tc. 1. és 99. §§-ai szerint a házaknak 

a lakrészek alapján megállapított haszonértéke képezi, minélfogva – tekintettel arra, hogy a 

                                                 
861 Chyzer (szerk.) 1894: 592. 
862 Chyzer (szerk.) 1894: 791. 
863 Reisz (szerk.) 1906: 566. 
864 Reisz (szerk.) 1906: 16.  
865 Chyzer (szerk.) 1905: 160. 
866 Reisz (szerk.) 1906: 201. 
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kifogásolt házosztályadó meghatározásánál alapul vett fürdőszobák a közig. Bizottság 

határozata szerint is lakásul nem használhatók és igy lakrészeket nem képeznek – panaszost 

a lakrészeket nem képező 13 fürdőszoba alapján kivetett házosztályadó megfizetésének 

kötelezettsége alól fel kellett menteni.”867 

1911. 21730. Kórházakba felvett betegek fürösztése és fertőtlenítése. „[…] a fölvételre 

jelentkező betegek kivétel nélkül, mielőtt kórházi ruhába öltöztetnének és kórterembe 

felszállíttatnának, alaposan megfürösztessenek és a rajtuk lévő ruha elraktározás előtt 

fertőtlenítessék […].”868 

                                                 
867 Chyzer (szerk.) 1905: 546. 
868 Kampis (szerk.) 1913: 218. 
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4. számú melléklet 
 

Egészségtanok 1879-1920 
 

Szerző/ 

dátum/ 

célközönség 

Bevezetés Emberi test Táplálkozás Lakás Munka/ 

foglalkozás 

Iskola Tisztálkodás 

Testápolás 

Betegségek 

Fertőző 

betegségek 

Egyéb 

témák 

Schermann, 
1879 
(képezdék, 
polgári iskolák, 
tanítók, szülők, 
művelt 
közönség) 

A bevezetésben foglalkozik az az 
emberi test összetevőivel (csontváz; 
csont- és porcrendszer; ízületek; 
fogak, fogápolás; törzs és végtagok; 
mozgási szervezet-, gerincoszlop 
rendellenességei; iskolai pad stb.). 

anyagcsere 
működés 
táplálkozás, 
tápszerek  

lakások levegője - elszórtan egyes 
fejezetekben: 
iskolapad, 
rendes iskola, 
iskolában 
terjedő ragályos 
betegségek 

érzékszervekkel 
kapcsolatos 
fejezetben: bőr, 
haj, körmök 
ápolása, fürdés, 
ruházat 

óvodákban, 
iskolákban 
terjedő ragályos 
betegségek 

mérgezések, 
életmentés, fül 
és ápolása, 
húgyszervek, 
láz 

Erismann, 
1880 
(mindenki) 

 - részletesen 
tárgyalja (pl. 
tápláló anyagok 
és jelentőségük, 
elégtelen 
táplálás 
következményei
, tápláló és 
élvezet adó 
szerek stb.) 

egészséges lakás 
(ház egészségi 
jelentősége, 
szellőzés, fűtés, 
világítás, 
megfelelő 
klozet) 

külön alfejezet 
(szellemi és testi 
foglalkozások, 
gyárak, 
kézművesek, 
műhelyek 
berendezése 
stb.) 

külön alfejezet 
(pl. iskolai 
betegségek, 
iskolai 
egészségápolás 
feladata: az 
iskolai pad, a 
terem, 
iskolaépület, 
testgyakorlás 
stb.) 
továbbá külön 
alfejezet 
gyermekkor 
(gyermekhaland
óság, helyes 
táplálás, 
kisdedóvók, 
gyermekszoba 
stb.) 

Ruházat, bőr 
ápolása alfejezet 
(megfelelő 
ruházat, 
fehérnemű 
váltás, bőr 
tisztántartása, 
fürdés folyó- és 
tengervízben, 
meleg 
levegőben és 
gőzfürdőben) 

külön alfejezet 
(függelék): 
járványos 
betegségek 
bemutatása 

külön 
alfejezetekben: 
levegő, talaj, 
éghajlat 

Majer, 1883 
(mindenki) 

alapfogalmak a 
test 
karbantartásána
k fontossága, az 
egészség 
megőrzésének 
módjai 

- helyes 
táplálkozás 

levegő és 
tisztaság 
kapcsán érinti 
(külön fejezet 
nincs róla) 

röviden érinti - röviden (reggeli 
mosakodás: 
fogak, haj, 
ruházat 
tisztántartása; 
szabadban 
fürdés), 

foglalkozik a 
betegségekkel 
 
 
 

külön fejezet: 
házi 
gyógyszerek  
 
néhány tanács 
balesetekre 
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külön 
foglalkozik a 
bélürítés 
kérdésével 

Alföldi, 1885 
(középtanodák, 
képezdék, 
művelt 
közönség) 

az egészségtan 
meghatározása 

külön fejezetben 
(pl. csontváz, 
izomrendszer, 
szervek stb.) 

helyes 
táplálkozás 

a lakóház 
kellékei, 
lakóház 
gondozása 

- iskola befolyása 
a tanuló 
egészségére, 
iskola 
berendezése 

- fertőző 
betegségek 
osztályozása, 
bemutatása 
 

- 

Fodor, 1886 
(középiskolák 
felső osztályai) 

egészségtan 
feladata, az 
egészség és 
betegség hatása, 
arányszámok 
különböző 
országokból 
(halálozás és 
szaporodás)  

- helyes 
táplálkozás 
(tápláló 
anyagok, 
élelmiszerek, 
italok) 

egészséges 
lakókörnyezet 
(pl. talaj, 
építkezés, 
lakószoba, 
tisztántartás, 
szellőzés, fűtés, 
egészségi 
szempontból 
fontos 
közintézetek) 

egészségtelen 
munka és 
munkakörnyezet 

közintézetek 
alfejezetben: 
iskola 

testápolás (pl. 
test tisztasága, 
ruházat, tüdő-
szemek, haj, 
fogak körmök 
stb. ápolása) 

fontosabb 
fertőző 
betegségek és 
elhárításuk 

életmentés 
fontossága, 
alapjai 

Csapody-
Gerlóczy, 1889 
(polgári és 
felsőbb 
leányiskolák) 

egészségtan 
fogalma, 
egészség-
betegség, 
születés-halál, 
életkor, nép 
egészsége 

1. fejezet: az 
emberi test 
működése 
(mozgás, érzés, 
vérkeringés, 
bőr- és 
nyálkahártya, 
légzés, 
emésztés) 

az egészségre 
ható tényezők 
között külön 
alfejezet: tápláló 
anyagok, 
élelmiszerek, 
fűszerek, 
élvezeti cikkek 

az egészségre 
ható tényezők 
között külön 
alfejezet: 
egészséges 
lakás, 
lakószoba, lakás 
tisztántartása, 
szellőzés, fűtés 
világítás 

az egészségre 
ható tényezők 
között külön 
alfejezet: 
munka, mikor 
árthat a munka 

közegészségi 
szempontból 
nevezetes 
épületek között 
említi 
(szellőzés, fűtés, 
padok, tanuló 
szemei, ragadós 
betegség) 

külön fejezet: a 
test ápolása és 
nevelése 
(foglalkozás, 
mozgás, pihenés 
és alvás, 
szórakozás, 
tisztaság, 
érzékeink 
ápolása, a test 
nevelése, 
betegápolás) 

Mit tegyünk, ha 
baj ér? c. 
fejezetben: 
betegségek, 
fertőző 
betegségek, 
védekezés 
módjai, 
nevezetesebb 
fertőző 
betegségek 

éghajlat, 
közegészségi 
szempontból 
nevezetes 
épületek, 
intézetek, 
balesetek 

Csapody-
Gerlóczy, 1890 
(népiskolák) 

egészségtan 
fogalma, 
egészség-
betegség 

1. fejezet: az 
emberi test 
működése 
(mozgás, érzés, 
vérkeringés, 
bőr- és 
nyálkahártya, 
légzés, 
emésztés) 

az egészségre 
ható tényezők 
között külön 
alfejezet: tápláló 
anyagok, 
élelmiszerek, 
fűszerek, 
élvezeti cikkek 

az egészségre 
ható tényezők 
között külön 
alfejezet: 
egészséges 
lakás, 
lakószoba, lakás 
tisztántartása, 
szellőzés, fűtés 
világítás 

az egészségre 
ható tényezők 
között külön 
alfejezet: 
munka, mikor 
árthat a munka 

közegészségi 
szempontból 
nevezetes 
épületek között 
említi 
(szellőzés, fűtés, 
padok, tanuló 
szemei, ragadós 
betegség) 

külön fejezet: a 
test ápolása és 
nevelése 
(foglalkozás, 
mozgás, pihenés 
és alvás, 
szórakozás, 
tisztaság, 
érzékeink 
ápolása, a test 

Mit tegyünk, ha 
baj ér? c. 
fejezetben: 
betegségek, 
fertőző 
betegségek, 
védekezés 
módjai, 
nevezetesebb 

éghajlat, 
közegészségi 
szempontból 
nevezetes 
épületek, 
intézetek, 
balesetek 
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nevelése, 
betegápolás) 

fertőző 
betegségek 

Balogh, 1890 
(elemi iskolák) 

egészségtan 
definiálása 

- alfejezet: 
táplálkozás 
(különféle 
élelmiszerek, 
fűszerek és 
élvezeti cikkek, 
konyhaedények, 
táplálkozási 
szabályok, 
emésztőszervek 
gondozása) 

alfejezet: 
lakóház és lakás 
(pl. lakás 
feladata, 
lakóház fekvése, 
talaja, épület 
anyaga, lakás 
belseje, 
beosztás, 
szellőzés, fűtés, 
világítás) 

alfejezet: 
munka (testi, 
szellemi munka, 
pihenés, alvás, 
szórakozás, 
nyári szünet) 

- öt érzék 
alfejezetben 
tapintás 
kapcsán: bőr 
gondozása, 
lemosás 
szabályai, 
fürdés, fürdés 
szabályai, 
kendőző szerek, 
haj, körmök 
gondozása 

alfejezet: 
járványos 
betegségek, 
betegápolás 

éghajlat, 
foglalkozás, 
életmentés 

Vargyas, 1895 
(falusi 
népiskolák) 

- - röviden 
táplálkozásról, 
táplálékokról, 
italokról 

röviden lakóház 
talaja, 
világosság, 
levegő, tisztaság 

röviden munka 
megválasztása, 
testmozgás (pl. 
különösen 
ülőmunkát 
végzőknél) 

- tisztaságról, a 
száj és fogak 
ápolásáról, a haj 
és köröm 
ápolásáról, 
ruházat 
tisztántartása 

fertőző 
betegségek 
felsorolás 
szerűen, néhány 
óvintézkedés, 
himlő elleni 
védőoltás 

 

Békésy, 1899 
(középiskolák) 

egészségtan 
feladata, az 
egészséges és 
beteg ember, a 
nép 
egészségének 
fontossága, az 
ország egészségi 
állapotának 
megismerése, a 
lakosság 
egészségének 
megjavítása 

- fejezet: 
táplálkozás 
(táplálkozás 
szüksége, 
tápláló anyagok, 
élelmiszerek 
megválasztása, 
szükséges napi 
táplálék 
kiszámítása, 
ételek 
elkészítése és 
emészthetősége
…) 

fejezet: lakás 
(pl. ház talaja, 
fekvése, építése, 
szellőzés, fűtés, 
világítás, a lakás 
tisztántartása) 

a test ápolása 
fejezet része 
a munka és 
pihenés 
külön fejezet: a 
különböző 
foglalkozások 
egészségi 
ártalmai 

alfejezet: 
iskolaszoba és 
berendezése, 
iskolapadok, 
 

fejezet: a test 
ápolása (a 
testápolás 
fontossága; a 
bőr ápolása; a 
test, hajazat, 
körmök 
tisztántartása; a 
szemek, fogak, 
tüdők ápolása; 
izmok 
fejlesztése) 

fejezet: a 
fertőző 
betegségek 
(fertőző 
betegségek 
keletkezése, 
okai; fertőző 
betegségek, 
védekezés) 

a közegészség 
gondozása 
(fogalom, 
szervezet; község 
fekvése, építése, 
levegője; szemét 
és ürülékek 
eltávolítása; 
műhelyek, 
ipartelepek, 
gyárak; utak 
tisztántartása; 
vízellátás; 
élelmiszerek; 
bölcsőde, 
kisdedóvó, 
gyermekmenhely
, árvaház, 
szegényház, 
aggápoló, 
kórház, tébolyda; 
a temető és 
temetkezés; 
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halottkémlés; 
állati hullák 
eltávolítása 

Széll, 1900 
(elemi, polgári 
iskola) 

egészségtan 
meghatározása 

- fejezet: a 
táplálék 
(élelmiszerek, 
italok, konyhai 
edények, az 
étkezés 
szabályai) 

fejezet: a lakás 
(házhely, 
épületanyagok, 
meszelés, festés, 
padló, ablak, 
berendezés, 
szellőztetés, 
fűtés, a lakás 
tisztántartása) 

fejezet: a munka 
(nyugalom, 
alvás, a 
vasárnapi 
munkaszünet, 
testgyakorlatok, 
a foglalkozás 
módja) 

- fejezet: a 
tisztaság 
(mosdás, fürdés, 
haj és köröm 
ápolása, arc 
tisztasága) 

fejezet: 
betegségek 
(beteg szobája, 
betegekkel való 
bánásmód, 
beteg 
élelmezése, 
balítélet, 
babona, 
kuruzslók,gyógy
üdülők) 
fejezet: 
legfontosabb 
közegészségi 
szabályok 
(járványos 
betegségek és 
védekezés) 

köztisztasági 
szabályok, 
életmentés 

Siklóssy, 1902 
(felsőbb és 
polgári 
leányiskolák) 

heti két tanóra 
az egészségtan, 
könyv 
felépítésének 
bemutatása 
 

1. rész: emberi 
szervezet 
fejezetei: 
testtan, a 
mozgás szervei, 
az anyagcsere és 
annak szervei, 
érzés és 
gondolkodás, 
érzékszervek 

3. rész 
alfejezete: 
táplálkozás 
egészségtana 
(éhség, 
étvágytalanság, 
elhízás, 
tápanyagok napi 
mennyisége, 
állati és növényi 
tápanyagok, 
italok, 
alkoholmérgezé
s, konyha 

4. rész: a lakás 
(szárazsága, 
tágassága, 
tisztasága, 
világossága, 
szellőztetése, 
fűtése, 
beosztása, 
nyilvános 
épületek) 

a 3. rész 
alfejezete: a 
munka 
egészségtana 
(testi, szellemi 
munka) 
alfejezet: az 
alvás 

- 3. rész 
alfejezete: a bőr 
egészségtana (a 
bőr 
tisztántartása, 
mosakodás, 
fürdés) 
5. rész: a 
ruházat 
(a ruházat 
tisztasága) 

6. rész: a fertőző 
betegségek  
(fertőző 
betegségek, 
védekezés) 

betegápolás (a 
beteg ápolása, a 
beteg ágya, 
beteg testének 
tisztántartása, 
házi 
gyógyszertár, a 
gyermek 
ápolása…) 
elsősegély 

Erdődi, 1905 
(tanító-képző 
intézeti 
növendékek, 
tanítójelöltek, 
tanítók) 

Az emberi test 
helyes 
fejlődését, 
egészségét 
befolyásoló 
tényezők 

1. rész: Testtan 
fejezetei: a 
mozgás szervei, 
a táplálkozás 
szervei, az érzés 
szervei 

2. rész: 
Egészségtan 
fejezete: a 
táplálkozás 
(elsősorban a 
fontos 
élelmiszerek) 

2. rész: 
Egészségtan 
fejezete: a lakás 
(telek, építkezés 
módja és 
anyaga, a lakás 
környezetének 
tisztántartása) 

- - 2. rész fejezete: 
a testápolás (a 
mozgásszervek, 
emésztőszervek, 
vérkeringési 
szervek, a légző 
és 
beszédszervek, 

2. rész: 
Egészségtan 
fejezete: a 
fertőző 
betegségek, a 
gyermekbetegsé
gek 

a felügyelet, a 
gyermekbetegsé
gek, elsősegély 
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az idegrendszer, 
az agy, a bőr, a 
szemek, a fül 
ápolása) 

Barabás, 1906 
(mindenki) 

egészségtan 
definiálása 

- fejezet: a 
táplálkozás (pl. 
tápláló anyagok, 
élelmiszerek 
hamisítása, 
mérgek az 
élelmiszerekben
, élvezeti 
szerek), 

fejezet: a lakás 
(pl. fekvés, 
épületanyag, 
falak, szobák 
beosztása, 
berendezése, 
árnyékszékek, 
pincelakások, 
padlásszobák) 

fejezet: a munka 
(pl. 
egészségtelen 
helyiségek, 
ártalmas 
hatások) 

fejezet: a 
gyermek és 
iskola (az 
iskola) 

fejezet: a víz 
(fürdés röviden) 
fejezet: a 
ruházat (ruházat 
tisztántartása) 

fejezet: a 
fertőző 
betegségek (pl. 
fertőző 
betegségek, 
távoltartásuk) 

elsősegély 

Chyzer, 1906 
(ipariskolák, 
iparosok) 

az egészségtan 
fogalma 

fejezet: az 
emberi 
szervezet 
bemutatása 
(csontok, 
izomzat, 
vérkeringés, 
légzés, bőr, 
emésztés 
szervei, 
idegrendszer) 

fejezet: a 
táplálkozás 
(tápanyagok, 
táplálék 
megválasztása, 
hazánk 
lakosságának 
táplálkozásai 
viszonyai, 
fontosabb 
élelmiszerek, 
élvezeti italok, 
dohányzás) 

fejezet: a lakás 
(lakás talaja, 
padlózat, 
családi-ház, 
munkás-ház, 
bérház, a 
lakószoba, 
szellőztetés, 
fűtés, világítása, 
a lakás 
tisztántartása, 
árnyékszék, 
csatornák, az 
utak 
tisztántartása, 
közintézetek) 

Ipari 
egészségtan 
részben: a 
munka káros 
hatása a 
szervezetre 

közintézetek 
alfejezetben: 
iskola 

- a fertőző 
betegségek 
(fertőző 
gyermekbetegsé
gek, egyéb 
fertőző 
betegségek) 

ipari 
egészségtan 
(általános ipari 
egészségtan, 
ipari 
mérgezések) 

Fodor, 1920 
(középiskolák 
felső osztályai, 
magánhasználat) 

egészségtan 
feladata, az 
egészség és 
betegség hatása, 
arányszámok 
különböző 
országokból 
(halálozás és 
szaporodás) 

 a helyes 
táplálkozás 
(tápláló 
anyagok, 
élelmiszerek, 
italok, dohány) 

egészséges 
lakókörnyezet 
(pl. talaj, 
építkezés, 
lakószoba, 
tisztántartás, 
szellőzés, fűtés, 
utak 
tisztántartása, 
egészségi 
szempontból 
fontos 
közintézetek) 

egészségtelen 
munka és 
munkakörnyezet 

közintézetek 
alfejezetben: 
iskola 

a testápolás (pl. 
test tisztasága, 
ruházat, tüdő, 
szemek, haj, 
fogak körmök 
stb. ápolása) 

fontosabb 
fertőző 
betegségek és 
elhárításuk 

életmentés 
fontossága, 
alapjai 

Forrás: Saját munka 
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5. számú melléklet 
Mosdófelszerelés és fürdőszoba hagyatéki leltárakban 1874-1920 

 
Mosdófelszerelés/fürdőszoba 1874-es hagyatéki leltárakban  

NÉV FOGLALKOZÁS VALLÁS LAKÓHELY MOSDÓFELSZERELÉS/FÜRDŐSZOBA 

Altenburger Adolf (2378/1874) 
szabadkir. Pestvárosa 
aljegyzője rk Terézváros (Kis Mező u.2.) 

1 fényezett mosdó szekrény (10 ft) 
1 fényezett szobaárnyékszék (1.71.-) 

Anspitz Katalin (1202/1874)   Erzsébetváros (Dohány u. 1.) 1 mosdószekrény 
Ágoston Ignáczné sz. Wagner 
Anna (2253/1874) ékszerész felesége  I. ker. Úri u. 6. 1 mosdószekrény 5 ft 
Áldássy József, Áldássy Józsefné 
Ehrmann Róza (45/1874)     

1 fényezett 1 ajtós mosdószekrény 
tartozékkal 7.10.- 

Besze Ferenc 4893/1874 
nyug. m.k. udv. kamarai 
tanácsos rk Buda 

1 agyag vizkorsó 8 kr 
1 víz állvány 2 ft 
1 mosdó teknyő 40 kr 
1 dézsa 20kr 
1 melegviztartó rézből 80 kr 
2 mosdó/mossó teknyő 50 kr 

Breitner Lőrincné sz. Brenner 
Anna (6993/1874) szőllőmíves özvegye rk 

Óbuda, III. ker. Igazgató u. 
212. 1 mosdószekrény (1 ft) 

Byely Józsefné sz. Liftner Sarolta 
(2041/1874)    1 fényezett mosdószekrény (becsár: 5) 
Demesa Naum (9509/1874 )     1 fényezett mosdó szekrény szerekkel 
Pfeffer Ignácné sz. Seeder Teréz 
örökhagyó (1059/1874) fürdőtulajdonoső   1 kis alacsony mosdó asztal 1 frt… 

Dona Döme (6223/1874)    

1 fényezett kis mosdószekrény 2.-1 fényezett 
mosdószekrény 2.- 
1 nagyobb fényezett mosdószekrény 3.- 

Leyritz Károlyné sz. Moisisovitz 
Róza (3354/1874)     

1 fényezett mosdó szekrény 6.- 2 horgany 
fürdő kád, egyik ülő 14.-… 

Fáyl Frigyes (10700/1874)   VII. Király u. 674. 
1 fényezett mosdószekrény 4.-  
1 fényezett mosdószekrény 8.- 

Hill Jakab (1751/1874) szíjgyártó mester rk IX. Czuczor u. 10. 1 mosdó szekrény mázolt 2.- 
Hirschbachné sz. Arnold Ágnes 
(261/1874)     1 fényezett mosdó szekrény 6.- 
Hrabár Béla nyug. Cs. és kir. 
főhadnagy   görögkeleti  mosdóeszköz 0.5.- 

Máry Pál  
cs. k. nyugalmazott 
törvényszéki elnök   

1 mosdó szekrény 2.- 
1 mosdó tál és vizes kancsó 0.50.- 
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Mosdófelszerelés/fürdőszoba 1880-as hagyatéki leltárakban 
NÉV FOGLALKOZÁS VALLÁS LAKÓHELY MOSDÓFELSZERELÉS/FÜRDŐSZOBA 

Nagy Imréné sz. Benza Ida 
(893/1880) Nemzeti Színház tagja ref. VIII. ker. Kerepesi út 3. 2 fényezett 2 ajtaju mosdó szekrény 43.- 

br. Nyáry Albert (1753/1880) Akadémiai tag ref. IV. Újvilág u. 33. 
1 fényezett mosdó szekrény 3.-  
1 fényezett 3 fiókos mosdószekrény 6.- 

Staffenberger János 
(1002/1880) ismeretlen rk. 

I. ker. Kékgolyó utcza 12. 
(elmegyógyintézet) 

1 mosdóasztal márványlappal felszerelve 
15.- 

özv. Neugebauer Ferencné sz. 
Senger Terézia (911/1880) háztulajdonosnő rk. VI. ker. Uj-utcza 9. 

1 fényezett egy ajtós mosdó szekrény 3.-  
1 puhafa mosdóasztalka 0.30.- 

Schiebel József (613/1880)    
1 zink fürdő kád 7.-  
1 zink ülő kád 3.- 

Ernst Károlyné sz. Weldáry 
Magdolna (153/1880)   VI. kerület Kemnitzy u. 12. 1 fényezett 2 ajtós mosdó 2.- 
Schulz Pál (595/1880)     1 mosdószekrény 0.50.- 

Stein Zsigmond (szn/1880) kereskedő izr. VI. ker. Sugárút 82. 

1 fényezett mosdó szekrény 7.-  
1 fényezett mosdó szekrény márvány 
lappal mosdótál és egy kancsó 20.- 

Zwack Mór (1456/1880)     1 fényezett mosdó szekrény 12.- 
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Mosdófelszerelés/fürdőszoba 1885-ös hagyatéki leltárakban  

NÉV FOGLALKOZÁS VALLÁS LAKÓHELY MOSDÓFELSZERELÉS/FÜRDŐSZOBA 

Ferenczy Sándor (1797/1885) magánzó ev. VI. ker. Andrássy út 52. 1 fényezett 1 ajtajú mosdó szekrény 15.- 

Kappel Frigyes (1217/1885)  nyug. huszárkapitány   

1 fényezett mosdószekrény fehér márványlappal 
állvánnyal és benne 1 tükör hozzá 9 drb 
„porczellán mozsdó” eszköz 70.-  
1 czink fürdő és 1 ülő kád 6.-  
1 vízpad 0.20.-  
1 puhafa mosdó asztal 2 db üveg mosdóedénnyel 
3.- 

Földváry Miklós (1217/1885)     1 fényezett két ajtajú „mozsdó” szekrény 10.- 
Gulyás Jánosné sz. Szabó 
Amália (2881/1885)     

1 fényezett 2 ajtós mosdó szekrény 5.-  
1 ócska fényezett mosdószekrény 1.50.- 

dr. Hauszmann Roland 
(1749/1885)   IV. ker. Váczi 5. 

hálófülkében: 1 sárgamáz. Puhafa mosdóasztal 
kisfiókkal 5.- 
FÜRDŐSZOBÁBAN: 
1 „emaillirozott horgany douche kád” 3.- 
1 „frillet” 2.- 
1 puhafa barnára mázolt ülőke és rajta 
„porczellán” mosdótál 2.50.- 
1 fehér „porczellan” éjjeli edény 1.50.- 
1 puhafa barnára mázolt mosdóasztal 1.- 
1 puhafa barnára mázolt szék 0.50.- 
1 ugyanilyen törülközőtartó 0.30.- 
1 falifogas 0.20.- 
1 kis fényezett keretű piperetükör 0.60.- 
1 mosdótál és szájmosótálca 0.50.- 
1 öntöttvas fali gyertyatartó 0.60.- 
1 nagy fehér „porczellan” éjjeli edény 1.50.- 
1 „porczellan” lábmosókád 1.- 
1 régi puhafa asztal 

gr. Pijacsevich János 
(912/1885) magánzó rk. VI. Andrássy út 70. 

1 sárgára mázolt 1 ajtajú mosdószekrény ócska 
2.-  
1 fényezett mosdószekrény 5 drb „porczellán” 
mosdóeszközzel 8.-  
1 barnára mázolt, egy ajtajú puhafa 
mosdószekrény 2.- 
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FÜRDŐSZOBÁBAN: 
1 horgany fürdőkád 20.- 
1 barna ripsz ülővánkos 2.- 
1 puhafa kis asztal 0.40.- 
1 puhafa lepedőtartó 0.80.- 

dr. Resofszky József 
(699/1885) ezredorvos izr. V. Váczi körút 50. 1 fényezett mosdószekrény felszerelve 15.- 
Stern Ignáczné sz. Rosenthal 
Róza (1273/1885) utazó kereskedő neje izr. XIV. Gizella tér 2. 1 fényezett mosdó szekrény márványlappal 18.- 
Silbermann Bernáthné sz. 
Oesterreicher Hermina 
(1103/1885)    

1 fényezett 2 ajtajú mosdó szekrény 
márványlappal és tükörrel 40.-  
1 vas mosdó asztal 2.- 

dr. Szelényi Károly 
(1880/1885)    V. Bécsi u. 3. 

1 fényezett mosdószekrény 5.-  
szentlőrinci villában:  
1 db vas mosdóállvány 5 edénnyel 5.-  
1 db mosdó szekrény 5.-  
1 db pléh fürdőkád 4.- 

Thomka Imréné sz. Loviczár 
Vilma (2212/1885)  háztulajdonosnő ev. VIII. Kistemplom u. 13. 1 vasmosdó állvány 4.- 
Tutkovits István (740/1885) építőmester gk. Csömör-Szentmihály 1 tölgyfa mosdószekrény tükörrel 15.- 
Weisz Samu (221/1885) szatócsüzlet tulajdonos   1 puhafa sárgára mázolt mosdó szekrény 2.- 

Zeketner Mihályné sz. Sirsch 
Anna (1914/1885)   

 (5 szoba + konyha) 1 fényezett mosdó szekrény 2 
f fele 1.-  
3 mosdó asztal 3 tükör 3 f fele 1.50.- 
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Mosdófelszerelés/fürdőszoba 1890-es hagyatéki leltárakban  
NÉV FOGLALKOZÁS VALLÁS LAKÓHELY MOSDÓFELSZERELÉS/FÜRDŐSZOBA 

Karikás Lajosné, Mazuh 
Julianna (1470/1890) vendéglős neje  rk. VII. Klauzál u. 2 1 mosdó vasasztal 0.50.- 
Freudiger Mózesné sz. 
Lindenbaum Sarolta 
(3717/1890)    

1 fényezett mosdószekrény 3.-  
1 fényezett mosdó szekrény márványlappal 
tükörrel és mosdóedénnyel együtt 20.- 

Habesser Károly (797/1890)     
1 „lakirozott” mosdóállvány 4 mosdóeszközzel 
10.- 

Hoffmann Ignácné sz. 
Szedlacsek Katalin 
(821/1890) korcsmárosnő rk. II. Vitéz u 10. 1 fényezett mosdó szekrény 1.- 
Hofhauser Lajos 
(2994/1890)   VIII. Baross u. 113. 1 „porczellán” mosdókészlet 10.- 
Kocsis Jánosné sz. Leveszi 
Borbála (2931/1890) cserepes neje rk. II. Kapás u. 47. 1 vizes pad 0.20.- 
Mayer József (3560/1890) magánhivatalnok rk. IX. Soroksári u.61. 1 mosdószekrény 6.- 
Millner Andrásné sz. Kugler 
Teréz (háztulajdonos neje)  rk. I. Aranykakas u. 34. 1 vizes pad 0.50.- 

Müller Jozefa (822/1890) 
szőlőmives és 
korcsmáros özvegye rk. II. Retek u. 61. 1 fény. 2 ajtós mosdószekrény 4.- 

Spitzer Adolf (3621/1890)    2 fényezett mosdószekrény 8.- 

Ujlaky József (1612/1890) magánzó rk. IV. Vigadó tér 1. 

15.sz. nyaralóban: 2 vas mosdó lavórral 6.-  
1 „nagymozsdó” lavórral 12.- 
1 nagy mosdó lavórral 10.-  
1 kis vas mosdó lavórral 4.-  
14.sz. nyaralóban: 1 kis vas mosdó lavórral 3.-  
1 nagy vasmosdó állvánnyal 12.- 1 
 vasmosdó lavórral 3.-  
1 vasmosdó márvánnyal 15.-  
1 vasmosdó lavórral 6.-  

Petschacher Gusztávné 
(369/1890) műépítész neje rk. VI. Teréz körút 24. 

1 fényezett mosdó márványlappal 15.-  
1 vasmosdó asztal 2.- 

Weninger Vinczéné 
(369/1890)   VIII. József krt.27. 1 vas mosdó asztal 10.- 
Vuk Mihály (3116/1890) magánzó rk. VI. Hajós u. 37.              2 fényezett mosdó szekrény 12.- 
Vuk Alajos (3116/1890) nagykereskedő rk. VI. Podmaniczky u. 10. 1 mosdóasztal 12.- 
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Mosdófelszerelés/fürdőszoba 1895-96-os hagyatéki leltárakban 
NÉV FOGLALKOZÁS VALLÁS LAKÓHELY MOSDÓFELSZERELÉS/FÜRDŐSZOBA 

Bobák Pálné sz. Obornyák 
Verona (1369/1895)  napszámos neje rk. VIII. Köztemető u. 15. 3 1 vizes pad 1 bádog és 1 fa vizes kanna 1.- 
Dalocsa Borbála (1978/1895)     VI. Andrássy u. 4.? 1 fényezett 2 ajtós mosdószekrény 3.- 
Frankfurter Sámuel 
(2445/1895)      2 mosdószekrény tükörrel 60.- 

Horn Vilmos (2626/1895) ny. fővárosi hivatalnok rk. I. Hollós út 2. 

1 mosdó márványlappal 18.-  
1 egyajtós mosdó 5.-  
1 mosdószekrény felszereléssel 3.-  
1 fény egyajtós mosdó 3.-  
1 matt kétajtós mosdó márványlappal 20.-  
2 fény mosdó 4.-  
1 fény mosdó szekrény 6.- 

Huber Ignác (1374/1895) bérkocsismester rk. IX. Remete u. 6. 1 fényezett 1 ajtós mosdószekrény 2.- 

Meduna József (106/1895) szalámi gyáros rk. X. Kápolna u. 9. 

hálószobában: 1 faragott két ajtós 
mosdószekrény tükörrel és mosdókészlettel 25.-  
szalonban: 1 fényezett mosdó 5.-  
gyermekszobában: 1 mosdószekrény 5.- 1 mosdó 
készülék vasból 1.-  
cselédszobában: 1 fényezett kétajtós 
mosdókészlet 5.-     (8 szoba+konyha)  

Pollák Mór (1379/1895)    
1 „kem.fa” faragott 2 ajtós és 2 fiókos 
mosdószekrény szürke márványlap és tükör 46.- 

Singer Ármin (1491/1895)  izr. VII. Dob. u. 19. 1 mosdó asztal vasból 1.- 
özv. Szuszky Mártonné, sz. 
Horváth Anna (1491/1895) magánzónő rk. VII. Bethlen tér 3. 1 fényezett két ajtós mosdó szekrény 2.- 

gr. Teleki Ede (1494/1895) 
nyug. miniszteri 
osztálytanácsos ref. I. Kékgolyó u. 5 

3. szögletszoba: 2 czin fürdőkád 0.80.-  
4. szögletszoba: 1 három lábu vas mosdó asztal 
felszereléssel 2.- 1 Bidet mosdókészülék  
parasztszoba: 1 zöld tulipános mosdóasztal, 
készlettel 1.50.-  
zöldszoba: 1 rózsás „porcellan” mosdóeszköz a 
mosdóasztalon 2.-  
erkélyszoba: 1 hosszú fehér mosdó asztal 2 
személyre fehér „porcellan” felszerelés „bidettel” 
és ülőszékkel 16.- „toiletteszoba”: 1 fehér mosdó 
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asztal teljes „porcellan” felszerelés 2 személyre 
8.-  
hálószoba: 1 fehér mosdó asztal 2 személyre 
felszerelve 8.- folyosó: 3 pléh fürdőkád 3.-   
Elemér szobája: 1 mosdó asztal teljes 
felszereléssel és Bidet 4.50.- (emeletes, 18 
helység + élés és szerszámkamra) 

Hermann Jánosné sz. 
Matschura Mária (1313/1896) kádármester neje rk. X. Liget u 13. 

1 fényezett mosdó 20.-  
1 fényezett mosdó szekrény 22.- 

Nedeczky Tiborné (3223/1896) földbirtokos rk. Monostor 

kis vendégszobában: 2 vasmosdó állvány 2.-  
férfi szálló szobában: 1 mosdószekrény 2 ajtós, 
„furniros” 6.-  
női szálló szobában: 1 mosdó szekrény nagy 
tükörrel 16.- női szálló szobában: 1 
mosdószekrény 4.- vendégszobában: 1 mosdó 
szekrény, „furniros” 4.- cselédszoba: 
Cselédszobai mosdóasztal 1.-  (9 
szoba+cselédszoba+kamra) 

Ofner Ede (3454/1896)  mérnök (elmebeteg)   mosdó tál 0.50.- ülő fürdő kád 1.- 
özv. Péchy Ferencné, sz. 
Neumayer Paula (1379/1896) háztulajdonosnő rk. IV. Régiposta u. 2. 

1 fényezett egy ajtós mosdó szekrény 6.-  
1 kétajtós mosdó szekrény márványlappal 24.- 

Schlesinger Adolf (1440/1896)     
1 fényezett 2 ajtós mosdó márványlap és tükörrel 
50.- 

Schwarz Samu (3984/1896) földbirtokos izr. VII. Erzsébet krt. 51. 

hálószobában: 1 mosdó (6 szoba /van 
gyerekszoba is/ + két cselédszoba)     
csegei birtokon: hálószoba bútorzata: egy mosdó;  
egy vendégszoba bútorzata: egy vasmosdó;  
egy-egy vendégszoba bútorzata: egy-egy mosdó 

Schwarz Samuné Budai Júlia 
(3984/1896) háztulajdonosnő izr. VIII. Baross u.71. 

1 fényezett mosdó 6 korona - 1 fürdő kád 
12.20.-  
1 fényezett mosdó szekrény készlettel 12.20.-  
1 szoba „kloset” 8.00.- 
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Mosdófelszerelés/fürdőszoba 1900-01-es hagyatéki leltárakban  
NÉV FOGLALKOZÁS VALLÁS LAKÓHELY MOSDÓFELSZERELÉS/FÜRDŐSZOBA 

Bayer Arnoldné (sz.n./1900)    VIII. Üllői út 39. 

fürdőszoba (számla) 
„Számla  
I. Bayer Arnoldné úrnő Őnagyságának Budapesten 1 drb. 
fűrdőszobaberendezés mely áll erős horg. Lemez fűrdőkádból 
kívűl- és belűl fényezve, leeresztő- és túlfolyó készülékkel; 
fürdőkályhából vörösréz hengerrel, őntöttvas alsórész- és 
koronázattal, fűstcsövel; csaptelepből ellátott három sárgaréz 
csappal, hideg-meleg és zuhanyrészére márvány lapra szerelve; 
sárgaréz zuhany karból rózsával és sárgaréz kifolyócsővel 
teljesen felszerelve 130.- 
1 drb sárgaréz szűrő a fürdőszoba közepén elhelyezve 2.- 
1 drb ólombűzelzáró a fürdőkád alá elhelyezve 1.50.- 
1 drb 20 m/m-es sárgaréz elzárószelepcsap a fűrdőszoba 
vezetékének kűlőn elzárására 2.50.- 
… 
1 drb régi fűrdőkád leszerelése, gyárba szállítása, újonnan való 
fényezése, visszaszállítása és ismét felállítása 9.- 
4.00 fmt padozat felbontása és eltávolítása 1.60.- 
4.00 fmt terazzó padozat fektetése 3.- 12.- 
Az első emeleten egy closet úszógohjócsap kijavittatott és újból 
tőmittetett 0.80.- 
… 
 
Összesen 237.40.- 
Zellerin M.-féle gyári részvénytársaság 
1899. jan.12.” 

Züchler Adolf (5/1900)    Lipót körút 24. 

4. szoba: 1 matt mosdó márványlappal 30.- 5. szoba: 1 vasmosdó 
felszerelve 6.- 
8. szoba: 1 mázolt 1 ajtós mosdószekrény 4.- 9. szoba: 1 fényezett 2 
ajtós mosdó márványlap30.- (9 szoba) 

Depold Lajosné sz. Seitl 
Lujza (1025/1901) 

keresk. min. 
számtanácsos neje rk. 

II. Corvin tér 
11. 1 fényezett 2 ajtós mosdó márványlappal 30.-  
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Mosdófelszerelés/fürdőszoba 1905-ös hagyatéki leltárakban  
NÉV FOGLALKOZÁS VALLÁS LAKÓHELY MOSDÓFELSZERELÉS/FÜRDŐSZOBA 

Bacher Vilmosné sz. Winter 
Emma (558/1905) tanár neje izr. Bp. Korona u. 20. 1 fényezett 2 ajtajú mosdó szekrény márványlappal 40.- 
Bruckner József     1 fényezett 1 ajtós mosdószekrény 5.- 

Ellinger Gusztáv (297/1905)   VI. Kis János u. 2/16 
1 kis vas mosdó 1.-  
1 fényezett kinyitható mosdó szekrény 4.- 

Feureisen Izidor (2365/1905) posztókereskedő izr. VI. Andrássy u. 2. 1 2 ajtós mosdó márványlappal 36.-  
Jentschka Józsefné sz. 
Ruzicska Anna (3751/1905)    1 mosdó szekrény 6.- 

Peskay Ede (6111/1905)    

1 fényezett mosdószekrény 8.-  
1 fényezett mosdó szekrény 5.-  
1 vízpad, 1 dézsa, 1 kamra, 1 merítő 2.50.- 

Preger Dávidné sz. 
Mandelbaum Fáni 
(10473/1905)    

1 fényezett 2 ajtós mosdószekrény 6.-  
1 fényezett 2 ajtós mosdószekrény 6.-  
1 fényezett 2 ajtós mosdó szekrény márványlap és 
tükörrel 40.- 1 porcellán mosdó készlet 4.- 

Pürner Kristóf (4314/1905)     
1 fényezett mosdó szekrény 9.-  
1 fényezett mosdó szekrény 6.- 

Rossinelli Egyedné sz. 
Demeldico Rozina 
(14490/1905)  szobrász neje rk. VII. Csömöri út 73/a. 

1 fényezett 2 ajtós mosdószekrény márványlap és 
tükörrel 25.- 1 fényezett 2 ajtós mosdó szekrény 7.-  

Kohn Izidorné sz. Sternberg 
Szerafina (1280/1905) orvsnő izr.  

1 márványlappal ellátott mosdó 20.-  
1 márványlappal ellátott mosdó 10.-  
1 fehérre mázolt mosdó fölszerelve 15.- (3 szoba 
+irodahelyiség) 
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Mosdófelszerelés/fürdőszoba 1910-es hagyatéki leltárakban 
NÉV FOGLALKOZÁS VALLÁS LAKÓHELY MOSDÓFELSZERELÉS/FÜRDŐSZOBA 

Abeles Zsigmond (15236/1910)  izr. VI. Andrássy út 83. 
1. szoba: 1 fényezett mosdó szekrény márványlappal 30.- 
(3 szoba+előszoba) 

Beimel Sándorné, sz. Haas 
Flóra (4952/1910) nagykereskedő neje  V. Ferencz József tér 8. 

1 keményfa 2 ajtós mosdó márványlap és tükörrel 45.-  
1 fehérlakos 2 ajtós mosdó szekrény 8.-  

Csendessy Nándorné sz. Till 
Anna (14432/1910)    1 vízpad, 2 dézsa, 1 víz kanna 2.- 
Fürst Mórné Grünfeld Janka 
(429/1910)  izr. V. Alkotmány u. 7. 

5. szoba: 1 mosdó márványlappal 20.- 1 mosdó 10.- (5 
szoba + előszoba, konyha)  

Goldstein Jakab (6249/1910) magánzó izr. Nagyvárad, Körös u. 27. 1 ócska fényezett mosdó 3.- 
Gutloku Mór (10798/1910)   VII. Wesselényi u. 31. 1 vas mosdó asztal felszerelve 10.- 

özv. Horváth Józsefné, sz. 
Lang Emma (822/1910)   Szabadka 

hálószobában: 1 mosdó márványlappal és tükörrel 1 
„porczellánból” készült mosdó garnitúra 20.- (ebédlő, 
hálószoba, szalon, konyha, előszoba) 

Kluger Károly (10659/1910)   III. Polgár u.5. 1 vizes pad 3.- 
Koller Ferenc (12973/1910)  rk.  1 fényezett mosdó szekrény 3.- (2 szoba) 
Kortsák Jánosné sz. Stadler 
Karolina (9540/1910) bankhivatalnok neje  VIII. Mária u.9. 1 fényezett két ajtajú mosdó 6.- 

báró Lazarini Oszkárné, sz. 
Dobsa Ilona (20109/1898)    

11 vas mosdó asztal 33.-  
3 vas dupla mosdóasztal 30.-  
1 puhafa mosdóasztal 1.-  
8 fa mosdószekrény 60.- 

Linsmayer Ede (2185/1910)   III. Kórház u. 22. 

1 fényezett mosdó szekrény 15.-  
1 „mozsdó” szekrény 20.-  
1 ürülék tartó (szoba árnyékszék) 5.- 

Markstein Sándorné sz. Strausz 
Rozália (10142/1910)   V. Márvány u. 22. 

2. szoba: 1 mosdó márvl. fölszer. 20.- (2 szoba, konyha, 
cselédszoba, előszoba) 

May Jánosné sz. Pichler Teréz 
(10774/1910) házmester neje ev. VIII. Lujza u. 20. 1 vizes pad 0.80.- 

Perelis Károly (5052/1910)    

1 fény: 4 ajtós mosdó szekrény tükör és márványlappal 
30.-  
1 fényezett mosdó szekrény tükör és márványlappal 22.-  
1 fény: 1 ajtós mosdó szekrény 5.-  

Pfeifer István (806/1910)   IV. Kossuth Lajos u. 7. 
1 fényezett mosdó szekrény márványlappal és 
felszereléssel 40.-  

Rosenfeld Antal (15989/1910) fűszerkereskedő  VIII. József körút 60. 1 mázolt mosdó szekrény 1.-  
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1 vas mosdó asztal 3.- 
Stael Gyula (1999/1910)  rk.  1 fényezett mosdó szekrény márványlappal 16.- 
Trautmann Otto (1108/1910) főmérnök  II. Retek u. 8. 1 2 ajtós fényezett mosdó 6.- 

Turba Károly (6105/1910)    

1 fényezett mosdó 4.-  
2 mosogató dézsa 1 fényezett kétfiókos mosdó 6.-  
1 fényezett vasmosdó állvány 2.- 

D Elle Waux Frigyesné sz. 
Feldinger Matild (1611/1910)    1 mosdó márványlappal felszerelve 5.- 
Weber Nepomuk János 
(6816/1910)    1 darab mosdószekrény 5.- 

Weiner Adolf (14796/1910) 
sütőmester, 
üzletvezető izr. VII. Csányi u.10. 1 mosdószekrény tükörrel 40.- 

Wikus Károly (2539/1910) cukrász   

1 egy fény. 2 ajtós mosdószekrény tükörrel és 
márványlappal 45.- 1 fény 2 ajtós ócska mosdó szekrény 
4.- 

Wildmann Adolf (10977/1910) fa- és szénkereskedő  VI. ker. Andrássy u. 79. 1 vasmosdó asztal 4.- 
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Mosdófelszerelés/fürdőszoba 1915-ös hagyatéki leltárakban 
NÉV FOGLALKOZÁS VALLÁS LAKÓHELY MOSDÓFELSZERELÉS/FÜRDŐSZOBA 

Marczinkó Józsefné sz. Fodor 
Erzsébet (2144/1915)     

1 fényezett mosdó 5.-  
2 mosdó tál (lavoir) 2.-  
3 szapuló és 2 teknő 5.- 

Dabczer Alojzia (9148/1913)  magánzónő  VII. ker. Dob u.14. 1 fényezett „mozsdószekrény” 6.- 

Eigel Nándorné sz. Karpf Ilona 
(10282/1915)   VI. Andrássy-út 107. 

 4 szoba, előszoba, konyha, cselédszoba, kamra, 
fürdőszoba 
„FÜRDŐSZOBÁBAN: 
1 águ lámpa 10.- 
1 mosdó 2 lavórral 40.- 
1 régi szekrény 10.- 
1 tükör 12.- 
2 álló fogas 4.-„ 

Éger Lajos (10262/1915)    1 vas mosdó „porczellan” mosdó tállal 1.50.- 

Gebhardt I. Ferenc 
(18290/1915) 

kórházi főorvos, 
egyetemi magántanár úr rk. IV. Kossuth u. 8. 

1 mosdószekrény 5.- (utczai szoba, udvari szoba, 
előszoba, konyha melletti udvari szoba, konyha, 
cselédszoba) 

Pete Csongorné sz. Gebhardt 
Emma (18290/1915) háztulajdonosnő rk. IV. Kossuth u. 8. 

II. gyermekszoba: 1 fehér vas mosdóasztal 
felszerelve 12.- nevelőnő szobája: 1 mosdóasztal 
felszerelve 30.- hálószobában: 1 mosdóasztal 
körtefából tükörrel felszerelve 120.- (továbbá: 
salon, ebédlő, dohányzó, előszoba). Hűvösvölgyi 
villában: hall, dohányzó, budoir, vendégszoba, 
előszoba, emeleti vendégszoba, kisasszony szobája: 
egy barna „polituros” ágy, szekrény és mosdó 28.-  
földszinti hálószoba 

Glasner Józsefné sz. Lorancz 
Mária (9743/1915)    

I. szoba, II. szoba: 1 2 ajtós mosdószekrény 
márványlappal 15.-  
III. szoba: 1 fényezett 2 ajtós mosdószekrény 3.-  
IV. szoba, konyha 

Grabovszky Károlyné sz. 
Kontuli Mária (19196/1915)  cipészné  IX. Viola u. 39. 1 bádog mosdó tál zománcos 0.40.- 

Kövesdi Károly (szn) 
honvédelmi minisztérium 
htal szolga gk. I. Naphegy u. 37. 1 fény mosdó fehér márványlappal 8.- 

Müller Elek (243/1915) magánzó  VI. Vörösmarty u. 69. 

1. szoba: 1 matt 2 ajtós mosdó márványlappal és 
tükörrel 40.-  
2. szoba,  
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3. szoba: 1 fény 2 ajtós mosdó márványlappal 16.-  
4. szoba: 1 fény 2 ajtós mosdó márványlappal és 
tükörrel 24.-   
5. szoba, konyha 

Sommer Lipótné Márkus 
Sarolta (31144/1915)   VI. Aradi u. 37. 

1 mosdó márványlappal és tükörrel 40.- 1 fürdő 
kád 4.- 

Szabó József (25153/1915) szabómester  VI. Nagy János u. 30. 
1 fényezett egy ajtaju mosdó szekrény 5.-   
1 angol mángorló gép 6.- 

Tabakovits Gézáné, Dulácska 
Aranka (16533/1915) kórházi főorvos lánya rk. II. Margit rakpart 58. 

1 matt 2 ajtós mosdószekrény márványlap és 
tükörrel 50.- 1 hat darabból álló porczellán 
mosdókészlet 8.- 

Diamant Manóné sz. Löwbeer 
Fáni (szn/1915) aranyműves neje izr. VII. Rombach u. 16. 

1 mosdó szekrény márványlappal 20.-  
1 mosdószekrény cselédszobában 3.-  

Wahlkampf Ede (32520/1915) magánzó ág ev. X. Lengyel u. 11. 
1 mosdószekrény tükörrel és márványlappal 15.-  
1 gyermekmosdó 1.- 

Lenz Ágostonné sz. Schaffer 
Katalin (10282/1915) magánzónő rk. V. Váczi-körút 66. I. 1/a 

IV. szoba: 1 mosdó fölszerelve 25.-  
cselédszoba: 1 mosdó fölszerelve 10.-  
 továbbá másik 3 szoba+konyha 
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Mosdófelszerelés/fürdőszoba 1920-as hagyatéki leltárakban 
NÉV FOGLALKOZÁS VALLÁS LAKÓHELY MOSDÓFELSZERELÉS/FÜRDŐSZOBA 

Stern Márkus (12628/1920) ügynök izr. VII. Szereczen u. 41. 1 matt mosdó márványlap és tükörrel 50.-  
Báron Vilmos bérkocsis izr. VIII. Szerdahelyi u. 9. 1 fényezett kétajtós mosdó 4.-  
Steiner Simonné sz. Fuchs Fáni 
(18420/1920)    

1 mosdó szekrény 8.-,  
1 mosdó szekrény 3.- 

Dezső Sándor (1621/1920)    
1 mosdó tükörrel és márvánnyal 20.-,  
1 fogászati mosdó 15.- 

Dunay Endréné sz. Reich Janka 
(2413/1920) magánzónő izr. Szív u. 42. 1 fényezett 2 ajtós mosdo márványlappal s tükörrel 20.- 
Feiler Fülöp (21412/1920) államvasúti főmérnök rk. II. Szegényház u. 25. 1 kétajtós mosdó márványlappal és tükörrel 50.- 
Bauer Szerén Szántó Lajosné 
(4580/1920)   VI. Teréz krt. 44. 1 mosdó tükörrel 300.- 

Förster Ottóné sz. Gróf Serényi 
Ludmilla háztulajdonos rk. VIII. ker. Horánszky u. 8. 

előszoba, szalon, vendégszoba, hálószoba: 1 matt 
mosdószekrény márványlappal és tükörrel 50.- 
udvari szoba: 1 fényezett mosdószekrény 15.- 
ebédlő, inas szoba: 1 vas mosdó 3.- 
cselédszoba: 1 vas mosdó 3.- 
konyha 

Leon Árminné sz. Friedman 
Helén Roza (1349/1920)    1 tükör mosdószekrénnyel 40.- 
Gregersen Nilsné (10461/1920)    1 mosdó márványlap- és tükörrel 45.- 

Goldstein Antal (12876/1920) asztalos izr. Dessewffy u. 41. 

1 keményfa 2 ajtós mosdó márványlappal és tükörrel 
40.-, asztalosműhelyben kész áruk: 6 
hálószobaberendezés, egy-egy áll: 2 drb. két ajtós 
ruhaszekrényből, 2magasvégű ágyból, 1 drb. 2 ajtós 
mosdóból, 2 éjjeli szekrényből (márvány és tükör 
nélkül) 200.- 

Hatschek Gyula (22702/1920) kereskedő izr. V. ker. Váczi krt. 20. 

I-II. szoba, III. szoba: 1 mat 2 ajtós mosdó márványlap 
és tükörrel 18.- 
IV. szoba: 1 mosdó szekrény 10.- 
előszoba, konyha 

Holberger János (2542/1920)    1 mosdószekrény 50.- 
Horváth Antal (6943/1920) fogház őr rk. X. ker. Orczy út 47. II/19. 1 tükr. és márvl. mosdó 150.- 
Janicsek György (2845/1920) hentes és mészáros rk. III. k. Föld u. 51. 1 mosdó szekrény 3.- 
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6. számú melléklet 
 

Illatszer- és pipereszappangyárak, szappangyárak 1906. május – 1907. április 
 
Illatszer- és pipereszappangyárak 

1. Gara Géza és Társa illatszer, kosmetikus cikkek stb. készítése Bp. VIII., József-k. 8. 

2. Grünwald Bertalan és Társa illatszerek és finom pipereszappanok hideg úton való 

előállításával foglalkozó üzlettulajdonosok. Bp. IV., Sarkantyus-u. 8. 

3. Klein és Fia pipereszappan és illatszergyár főh. udvari szállítók. Bp. VII., Dob-u. 13. 

Elsőrendű pipereszappanok és illatszerek. Tengerentúli kivitel. 

4. Dr. Kovács Ernő féle gyógyszertár, illatszergyár és műlaboratórium. Bp., VI., 

Gyár-u. 17. Tel. 24-54. Ajánlja összes készítményeit, u. m. illatszereit súly szerint és 

adjusztálva a legkülönfélébb kivitelben és illatban, bajuszpedrőit, brillantineket, 

fogpasztákat, szájvizeket, kendőzőszereket, gyógy- és pipereszappanokat, száraz 

krémeket (kilószám is) valamint gyógyszerészi készítményeit…mint kitűnő minőségű 

hazai gyártmányokat, melyek a hasonló külföldi gyártmányokkal mindig versenyt 

tartanak. Fő elv: Jó árut jutányos árban; pontosan kiszolgáltatva adni. 

5. Láng M. A. és Társa illatszerek és finom pipereszappanok hideg úton való készítési 

üzlettulajdonos, Bp. IV., Sarkantyus-u. 8. 

6. Müller I. L. cs. és kir. Udv. Illatszerész és pipereszappan gyáros, Bp. IV., 

Koronaherceg-u. 2. 

7. Róth Zoltán illatszerek és cosmetikus cikkek készítésével foglalkozó 

iparüzlettulajdonos, Bp. IV. Teréz-k. 29. 

8. Savoly J. Bp. VII., Damjanich-u. 28/b. Távirati cím: „Thymol Savoly”. 8 HP., 30 

munkás. Tel. 318. Finom illatszerek, pipereszappanok, kozmetikai különlegességek, 

„Thymol” fog- és szájápolási präparatumok, parfum. Ideal Savoly. 

9. Tanzer maxim és Társa illatszer, pipereszappan és fogcréme gyárosok, Bp. VII., 

Damjanich-u. 28/b. 

10. Winkler Simon illatszer készítő, Szabadka.869 

  

                                                 
869 Bacskay (szerk.) 1906: 265-267. 
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Szappangyárak 

1. Arz Károly Örökösei, szappan- és gyertyagyár, Nagyszeben. Szappan, gyertya. 

2. Az újvidéki szappanfőző társulat szappangyára, Újvidék. 

3. Baar M. Fiai szappan- és gyertyagyártók, Morvaszentjános (Pozsony m.) 

4. Bader Gusztáv szappangyáros, Sopron. 

5. Bajkor Tamás szappan – és gyertyagyáros, Miskolc.  

6. Beck Manó szappangyára, Szabadka. Tel. 97. 

7. Békéssy Róza és Társa szappangyára, Debrecen. Tel. 224. 

8. Belgrader K. és Társa szappangyára, Arad. Telefon 120. 

9. Blumenthal József szappangyáros, Bp. II., Batthyány-tér 5. 

10. Boros János szappanfőző, Erzsébetfalva. 

11. Braun Dávid Dezső szappankészítő, Heves. 

12. Brázay Kálmán szappangyára, Bp. VIII., Rökk Szilárd-u. 

13. Brechner János szappangyára, Gyulafehérvár. P.t. 6915. 8 munkás. Szappan. 

14. Breckner és Clompe szappangyárosok, Brassó, Óbrassó, Romántemplom-u. 27-29. 

Telepe: Brassó, Kolostor-u. 26. Cégbirtokos Clompe Frigyes. Cégvez. Clompe Frigyes. 

Alapíttatott 1896. 10 munkás. Sürgönycím: Breckner és Clompe Brassó. Tel. Gyáré: 

129. Raktáré: 166. P.t. 7509. 

15. Breckner Testvérek, szappangyárosok, Marosvásárhely. 

16. Breckner Vilmos szappangyára, Marosvásárhely. Tel. 30. P.t. 116114. 

17. Clompe Frigyes szappan- és gyertyagyáros, Brassó. 

18. Czirják Károly szappan- és gyertyagyáros, Kolozsvár. 

19. „Délmagyarországi szappangyár”, Krohn és Társai Temesvár. Cím: Szappangyár, 

Temesvár. Nagyban gyárt elsőrendű mosó- és pipereszappanokat. Különlegességek: 

„DMKE” mosószappan á la Schicht és „DMKE” pipereszappanok, 10, 20 és 30 fill. 

Darabokban. Továbbá: Kókusz-, tojás-, olaj-, mandula, glycerin-, homokszappan stb. 

10 kor. Felüli megrendelések közvetlenül a gyárhoz intézhetők. Mosószappannál 10%, 

pipereszappannál 20% engedmény. 

20. Dürr Adolf szappan- és gyertyagyáros, Brassó. 

21. Eitel Gusztáv szappan- és gyertyagyáros, Brassó. 6 HP. 10 munkás. Szappan, gyertya. 

22. Első brassói szappan- és gyertyagyár, Orendi János, Brassó. Távirati cím: „Orendi 

szappangyár, Brassó.” 8 munkás. Háztartási ványolószappanok, jegec-szóda, mosópor, 

faggyú olvasztott állapotban, faggyúgyertyagyártás. 
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23. Első debreceni szappangyárosok társasága, Debrecen, Piac-u. 7. Alap. 1905. 

24. Első szappanfőző társulat betéti társaság, Ujvidéken. Raktárak: Budapest, Győr, 

Szombathely, Kolozsvár, Szeged, Temesvár, Zágráb, Pozsony. Igazgatók: Hesz 

Frigyes, Kirchner I. Ottó. Alap. 1871. 100 munkás. Sürgönycím: „Szappangyár”. Tel. 

141 P.t. 8147. 

25. Engel I.L. Fia „Sabaria” védjegyű első szombathelyi borotváló szappangyár, 

Szombathely (Vas m.) 

26. Farkas József szappanfőző- és gyertyaöntő, Hajduböszörmény. 

27. Felsőmagyarországi szappangyár, Pocsátkó Testvérek és Friedmann, Kassa. Távirati 

cím: „Szappangyár, Kassa.”Telefon 149. 10 négyszögméter tűzfelületű gőzkazán, 12 

munkás. Ruhamosó szappanok, faggyúgyertya, gépekhez való duplán hevített faggyú. 

28. „Flora” első magyar stearingyertya- és szappangyár r.-t., Bp. IX., Soroksári-út 7. 

Tel. 53-73. és 56-76. 

29. Frank Hugó szappangyára, Kaposvár. Tel. 87. 

30. Friedmann és Pocsatko Testvérek szappangyárosok, Kassa. Tel. 165. és 149. P.t. 

9190. 

31. Fuchs Ede szappangyára, Debrecen. Tel. 259. P.t. 3059. 

32. Gayduschek Lipót és Fia szappan- és gyertyagyára, Holics (Nyitra m.) P.t. 3425. 

33. Gerstl Sándor szappangyáros, Bp. IX., Szvetenai-u.14. Tel. 56-92. 

34. Grosz Ignác szappangyára, Bp. VII. ker., Sulgó-u. 33. 

35. Grünspann Jakab szappangyára, Bp. VI., Szondy-u.43. 

36. Gulyás Gábor szappan- és gyertyamártó, Eger. 

37. Haidekker Pál szappan-, gyertya és jegecszóda gyára, Kaposvár. Tel. 8. P.t. 3869.  

38. Hartmann József, Miskolc. 4 munkás. Mosó- és kéziszappan, jegeces sziksó és 

faggyúgyertya. 

39. Heindlhofer I. szappan – és stearingyertyagyára, Fiume. 

40. Heischmann Ferenc és Fia szappan- és illatszergyára, Esztergom. Tel. 58. p.t. 940. 

41. Henter Adolf, Kolozsvár. Tel. 24. 2 kézigép, 8 munkás. Mosószappan- és 

faggyúgyertya. Herz Ármin Fiai szappangyára, Bp. IX., Soroksári-út 16-20. Tel. 51-22. 

42. Hoffmann József Fiai szappan-gyertya- és szódagyáros, Keszthely (Zala m.). P. t. 666. 

43. Hubert J. és Társa szappan-, gyertya- és pipereszappangyár, Arad. Raktár- és iroda: 

Szabadság-tér 8. Gyár: Hajó-u. 1. Cégb. Hubert József és Hubert János. Cégvez. Hubert 
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József. Alap. 1900. 10-12. munkás. Sürgönycím: Hubert szappangyár, Arad. Tel. Iroda: 

262., gyár: 504. 

44. Hutter József szappangyáros, Bp. IX. Gyep. U. 5. Tel. 51-16. 

45. Jankovics Hugó szappangyáros, Pécs. Tel. 260. 

46. Juba és Társai szappangyárosok, Ujvidék.  

47. Kabina József Fia szappanos és gyertyaöntő, Léva. 

48. Karig Adolf szappangyára, Pozsony. P.t. 8444. 

49. Kéki Sándor és Polgári Márton, Debrecen. 30 munkás. Mosószappan. 

50. Kielhauser H. szappangyáros, Budapest VII., Dob-u. 16. 

51. Kohn Manó szappangyáros, Mohács. 

52. Kolb Mayer szappangyáros, Szatmárnémeti. Tel. 76. 

53. Kolozsvári (Heinrich József) ásvány- és gyógyszappangyár, Macha G. betéti társaság, 

Kolozsvár. Kézigépek, 7 munkás. Ásvány- és gyógyszappan, borax-, creolin-, kátrány-

, kén-, stb. szappanok. Különlegesség: „Szent-László” fertőtlenítő pipereszappan. 

54. Klein és Fia finom pipereszappan- és illatszergyár. Bp. VII. DOB-u.13. Főhercegi 

udvari szállítók. Tel. 14-50. Pipereszappanok, illatszerek, kozmetikai cikkek: 

bajuszpedrő, brillantin, fogpor, hajpor, szájvíz, arckrém, pomádé. Bőrzsír, fénymáz, 

kékítő, mosópor. 70 HP. 120 munkás. 

55. Kőbányai sertéskereskedők szappangyár szövetkezete, Bp. X., Kőbánya. 

56. Krausz József H. és Társa szappan- és bőrkenőcs gyára, Budapest. 

57. Kremser Károly, első soproni szappan- és gyertyagyár, Sopron. P.t. 7508. 

58. Krohn és Társai délmagyarországi szappangyár társaság, Temesvár. Cégbirt. Krohn 

Ferenc, Rödig József. Alap. 1900. 25 munkás. Sürgönycím: Szappangyár Temesvár. 

Tel. 446.P.t. 9829. 

59. Kulka Testvérek szappan és gyertyagyára, Bp., IX. ker., Márton-u. 7. Cégbirt. Kulka 

Adolf és Kulka József. Alap. 1890. 8 munkás. Tel. 55-12. 

60. Leimdörfer A. és R. szappan-, glycerin- és királyszódagyár tulajdonosok, Zsolna. 

61. Levi S. és Társa szappangyára, Fiume. Tel. 5. 8 HP. 15 munkás. Szappan. Litschner 

Andor szappangyára, Poprád. 

62. Manninger János szappangyáros, Sopron. 

63. Markovits Demeter szappangyáros, Haulikfalva, u.p. Perjámos (Torontál m.) 

64. Matus György szappangyára, Pápa. 

65. Mayerfi Zoltán szappan- és permetezőanyag gyára, Kecskemét. Tel. 43. 
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66. Meltzer Gusztáv szappan-, gyertya-, tinta- és bőrkenőcs gyár, Nagyszeben. Szappan, 

gyertya, tinta, bőrkenőcs. 

67. Mezey Lajos szappangyára, Nagyvárad. Telefon 381. 

68. Neumann Adolf szappangyáros, Bp. II. Kacsa-u.5. 

69. Orendi Frigyes szappangyáros, Brassó. 

70. Papp Ernő, szappangyáros, Kolozsvár. 

71. Paschkusz Simon szappangyáros, Bp. X. Jászberényi-u. 16.  

72. Pfaff Ágoston szappanos és faggyúolvasztó iparüzlettulajdonos, Pozsony. 

73. Pick Ottó szappangyáros, Bp. VI: ker., Király-u. 20. Tel. 26-33. 

74. Polgár Márton szappangyára Debrecen. Tel. 206.  

75. Pollák Leopold szappan- és gyertyagyáros Nagykanizsa. 

76. Rébensaft Sámuel, szappangyáros, Bp. VII., Murányi-u. 30. 

77. Rébenwurz Lipót, szappangyáros, Bp. VI. Király-u. 28. 

78. Ries J. és Társa szappangyára, Arad. Tel. 492. 

79. Rosenbaum Samu szappangyáros, Bp. IX. Szvetenay-u. 11. Tel. 58-68. 

80. Rósenberg és Dávid szappangyáros, Szeged. 

81. Rosenberg K. szappan- és fénymázgyár, Szeged. Tel. 215. 

82. Rósenthal Árpád szappanfőző- és faggyúolvasztó, Bp. IX., Soroksári-út 12. 

83. Rosenthal Izidor szappangyáros, Temesvár. P.t. 526. 

84. Rosenthal Jakab szappanfőzde és faggyúolvasztási üzlettulajdonos. Bp. IX., 

Soroksári-út 54. Tel. 54-12. 

85. Rothbart Adolf Ede szappangyáros, Nagyvárad. Alap. 1890. 20 munkás. Sürgönycím: 

Johanna szappangyár, Nagyvárad. Tel. 176. P.t. 4214. 

86. Salamon Miksa szappanfőző, Szegszárd. 

87. Schmidl Márk szappangyáros, Vác. P.t. 5474. 

88. Schulhoff Jakab szappangyár, Detta P.t. 8744. 

89. Schützer Jakab szappangyár, Székesfehérvár. P.t. 1920. Tel. 120. 

90. Schützer S. szappangyár, Pécs. Távirati cím: „Schützer Pécs”. 18 HP. 25 munkás. Tel. 

61. p.t. 1328. Mosó- és illatosszappanok, kristályszóda, cipőfénymáz, bőr- és 

fegyverzsírok, faggyúgyertya. Különlegesség: borotvaszappan, mosószappan 

„vadkecske” jeggyel, fénymáz.  

91. Schwarz Lázárné szül. Weisz Cecília szappangyáros, Debrecen. 

92. Schweiger és Spórer szappangyár, Szabadka. Tel. 102. 
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93. Soretz Endre szappangyáros, Bp. IX. Gyep. U. Tel. 51-44. 

94. Spiegel Dávid M. szappanos, gyertyamártó, szekér és bőrkenőcs gyáros, Munkács. 

95. Spitzer Salamon, szappangyáros, Nagyszőlős. 

96. Sittenberg S. Bp. V., Tükör-utca 3. Szállít a szappan- és gyertyagyártáshoz szükséges 

cikkeket: pálmamagolajat, pálmaolajat, cochin- és ceylon-cocusolajat, faggyút, 

elsőrendű szaponifikat, elaint minden gyártmányt, benzin és természetes-csontzsírt, 

élvezhetetlen disznózsírt, sulfurolajat, cottonolajat, cotton-stearint, arachidolajat, 

lenolajat és minden más zsiradékárut, vízüveget, marónatónt és chidolajat, lenolajat és 

minden más zsiradékárut, vízüveget, marónatrónt és ammóniákszódát. Állandó raktár 

Budapesten, Bécsben, Fiuméban, Triesztben. Sürgönycím: „Oleofém”. Tel. 3-61. 

97. Spitzné és Bíró hideg úton való szappanfőzde tulajdonos, Bp. VII., Dob-u. 112. 

98. Sporer Mór szappan- és gyertyagyár, Szabadka. Tel. 102. Mosószappan, 

faggyúgyertya. 

99. Stirling T. és fia szappan – és zsiradékárugyára, Győr. 

100. Szabó Béla pipereszappangyára, Miskolc. 10 HP. (LÓERŐ) 10 munkás. Tel. 152. 

Finomabb mosdó-, gyermek-, ibolya szappan. 

101. Tauber és Schwartz szappangyára, Dunaszerdahely. P.t. (Magyar 

Postatakarékpénztári cheque számla) 8311. 

102. Tímár Károly szappangyára, Bp. Mexikói-út 88. Gyárt. Beretváló szappant és 

mosószappanpor kivonatot. 

103. „Universale” szabad. Szappangyár korl. Felel. Szövetkezet, Bp. IX., Soroksári-út96. 

104. Vida Szabó Zsigmond szappangyáros, Debrecen, Darabos u. 13. 

105. Wachtel Simon szappangyár, Makó. 
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7. számú melléklet 
 

A Hutter József – Vegetalművek 
Szappan- és Növényzsírgyárak Rt. alapszabályai 

 
„ 

1. § 
A társaság cége magyarul: „Hutter József – Vegetalművek szappan- és növényzsírgyárak Rt. 

Németül: „Josef Hutter – Vegetalwerke, Seifen- und Planzenfettfabriks Aktiengeselschaft” 

2. § 

„A társaság célja: A Hutter József Rt, a Növényzsírgyár Rt és a Concordia vegyészeti ipar 

Rt, Budapesten cégek alatt üzemben levő gyári vállalatok és üzletek üzemben tartása, 

nevezetesen: 

 

a) vétele, bérbevétele vagy más módon való megszerzése bel- és külföldi ingatlanoknak, 

bányajogosítványoknak, bányáknak, gyári- és üzleti vállalatoknak, amennyiben ezek az 

ugyanezen § b) és c) pontjaiban felsorolt termékeknek, szabadalmaknak és találmányoknak 

előállítása, feldolgozása és értékesítése céljainak szolgálnak vagy ezen célokra 

felhasználhatók, valamint ily vállalatok üzemének folytatása saját vagy idegen számlára; 

 

b) előállítása, értékesítése és feldolgozása mindennemü olajos magvaknak és olajtartalmú 

gyümölcsöknek, olajoknak, szappanoknak, pipereszappanoknak, mosópornak és 

mindennemü egyéb mosószereknek, glycerinnek, zsírsavnak, merevített olajoknak, 

gyertyáknak, stearinnak, parafinnak, sziksónak, illatszereknek és mindenfajta kozmetikai 

cikkeknek, a vegyészeti ipar mindennemü egyéb termékeinek, végre szénnek és valamennyi 

a felsorolt termékek előállításához, feldolgoztatásához és értékesítéséhez szükséges 

segédanyagoknak, erjesztett és nem erjesztett gyümölcsnedveknek, növény és egyéb 

mesterséges zsiradékoknak, valamint mindennemü élelmi és élvezeti cikkeknek, beleértve a 

szeszesitalokat is; az ezen iparoknál jelentkező valamennyi melléktermékeknek feldolgozása 

és értékesítése; valamint a mindezekhez szükséges ipartelepeknek és gyáraknak felállítása, 

megszerzése, bérbevétele és üzembentartása; előállítása az ezen iparokhoz szükséges 

berendezéseknek, gépeknek és szerszámoknak, hordóknak, ládáknak, kartonageoknak és 

egyéb emballageonoknak és nyomtatványoknak; valamint alapitása, megszerzése, 

bérbevétele és üzembentartása az ezekhez szükséges ipartelepeknek és gyáraknak; 

villamosságnak termelése saját és idegen célokra; 
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c) megszerzése és értékesítése vegyi vagy müszaki természetü találmányoknak és 

szabadalmaknak; 

d) kereskedés a b) alatt felsorolt termékekkel saját és idegen számlára, valamint a társulat 

céljainak előmozditására szolgáló kereskedelmi ügyleteknek az üzése, különösen vegyes és 

gyarmatáru nagykereskedés folytatása; 

e) részesedés más hasonló vagy rokontermészetü vállalatokban 

3. § 

A társaság székhelye Budapest, de jogában áll bel- és külföldön más helyeken is 

fióktelepeket, képviselőségeket és ügynökségeket felállítani. 

…. 

6. § 

A társaság hirdetményeit a magyar hivatalos lapban, jelenleg a „Budapesti Közlönyben” 

teszi közzé.  

 

A további pontokban az Alaptőke (5,000.000 korona) és részvények (12500 darab, 

egyenként 400 korona névértékű, bemutatóra szóló részvény); a Közgyűlés; az Igazgatóság; 

a Felügyelőbizottság; Mérleg, osztalék végül a társaság feloszlása pontok lettek 

szabályozva.”870 

  

                                                 
870 Faragó 1917: 4-5. 
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8. számú melléklet 
 

„Elida” Magyar Illatszer és Pipereszappangyár Rt. alapszabályai, 1931 
 

„… 

A társaság cége, célja, székhelye, tartama és hirdetményei 

1. § 

A társaság cége magyarul: „Elida” magyar illatszer- és pipereszappangyár részvénytársaság, 

németül: „Elida” ungarische Parfümerien und Toilettenseifenfabrik Aktiengesellschaft, 

franciául: Société anonyme hongroise de la fabrique de parfumeris et de savone de toilette 

„Elida”… 

2. § 

A társaság célja: 

a) „elida és egyéb elnevezésü illatos, gyógy- és pipreszappanoknak, illatszereknek és 

szépségápolási cikkeknek, valamint az ezekhez szükséges nyersanyagoknak és 

melléktermékeknek előállítása és értékesítése; 

b) az első pontban irt árukkal, valamint a bőr, haj, arc és fog ápolására szolgáló áruk és 

eszközökkel való kereskedés; 

c) oly ipartelepek, gyárak és üzletek létesítése, megszerzése, bérbevétele és üzembentartása, 

melyek a társaság céljait előmozdítani alkalmasak; 

d) részesedés más hasonló vagy rokon természetü vállalatban.  

7. § 

A társaság alaptőkéje 500.000 pengő, mely 500 drb egyenként 100 pengő névértékü 

bemutatóra szóló részvényre oszlik…”871 

  

                                                 
871 BFL, XI. 408. 
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9. számú melléklet 
 
A szegedi kereskedők Schicht szappan ellen irányuló vereses bojkottja a Magyar 

Drogista hasábjain 
 
 

 
„Négyszáz éve nem kapott mást, 

Csak szennyest és piszkolódást 

Az osztráktól a magyar. 

Mégis most csúfolkodásul 

Nálunk osztrák szappant árul… 

De jó bolond a magyar. 

 

Nyisd ki már a szemed végre, 

Ne légy bolond, ne menj lépre, 

Magyar asszony, magyar lány! 

S becsületből, okosságból, 

Magyar kézből, magyar gyárból 

Vásárolj csak ezután. 

 

Magyar hölgyek, magyar lányok, 

Rózsásabb lesz az orcátok, 

Ha meleg szívvel, okos fővel, 

Csak a magyart pártoljátok. 

Jó honleányok legyetek, 

DMKE szappant vegyetek.”872 

  

                                                 
872 Magyar Drogista 1904. okt. 5. 
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10. számú melléklet 
 

Házilag elkészíthető szappan receptek 
 

„Mandola-szappan – fél kg keserű mandolát másfél kilo rózsavízzel rézmozsárban hideg 

péppé törünk, ezt vásznon át erősen kinyomjuk, az ebből nyert tejet rézüstbe tesszük s fél 

kiló fehér faggyúszappant adunk hozzá. E keveréket folytonos keverés közt addig tartjuk 

melegen, míg a szappan teljesen feloldódik, azután a folyadékot vásznon átöntjük. Most fél 

kiló szódalúgot adunk hozzá s ezt addig forraljuk, míg a keverék sűrű, zsíros péppé változott 

át. Ha ez megtörtént, 7 dkg sót adunk hozzá és ezt a tömeggel elkeverjük. Ezután anélkül, 

hogy megkavarnók, ismét forraljuk, míg a szappan elválik a lúgtól és felül úszik. Ha most a 

tovább folytatott főzésnél hólyagok mutatkoznak és ha kivett próba a kihűlés után 

megmerevedik, az üstöt elvesszük a tűztől, a szappant a lúgtól kanállal elválasztjuk, formába 

öntjük és darabokra vágjuk. 

Rózsa szappan – harmadfél kg jó faggyúszappanhoz 4 kg olajszappant, 4 gr. szegfűolajat, 3 

dkg rózsaolajat, 1 deka fahéj-olajat és 2 deka bergamói olajat adunk, az egész keveréket jól 

felfőzzük, cinóberrel megfestjük, és formába öntjük. 

 

Levendula-szappan – 1kg olvasztott mandola-szappanhoz 4gr. levendula-olajat teszünk, jól 

elkavarjuk, és formába öntjük. 

 

Citrom szappan – 1kg olvasztott mandola-szappanhoz 4gr citromolajat adunk, jól 

elkavarjuk, és formába öntjük. 

 

Szappanfőzés – 10 kg oltatlan meszet egy edényben vízzel megoltunk, azután 20 kilo 

szódát, majd folytonos keverés közben 100 liter forró vizet teszünk bele. Az edényt, melyben 

a lúgot készítettük, befedjük s másnapig állani hagyjuk. Erre a tiszta lúgot az edény aljára 

ülepedett tömegről óvatosan lehúzzuk, a maradékra, pedig 40 liter vizet töltünk. Most a tiszta 

lúgot 30 kg ürüzsírral, vagy 14 kg faggyúval egy üstbe tesszük és azzal 6 óráig, főzzük. 

Mihelyt a tömeg forrni kezd, a folyadékhoz másfél kg konyhasót adunk s azzal is főzzük 

még egy fél óráig, mire a szappan kész.”873 

  
                                                 

873 Szeder 1911: 3-4. 
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11. számú melléklet 
 
 

Általános eladási feltételek és fontosabb Brázay termékek egy árjegyzék 
tükrében 

 
 

„Általános eladási feltételek 

Minden oly megrendelést, melyet a t. vevő postán kíván szállíttatni, postafordultával intézek 

el; az oly megrendelések viszont melyeknél a szállítást a t. vevő vasuton, vagy hajón óhajtja 

eszközöltetni, 48 órán belül nyernek elintézést;  

20 korona értéken aluli megrendeléseknél a csomagolást: láda, deoboz stb. önkölségi áron 

számítom fel s a portókölség a t. vevőt terheli; 

20 koronás, vagy 20 korona értéken felüli megrendeléseket, a mosószappanok kivételével 

díjtalan csomagolással szállítok, úgy, hogy csak portóköltség terheli a t. vevőimet. 

Abban az esetben, ha ezen árjegyzék cikkeiből a megrendelés (a Brázay mosószappanok, a 

málnási Siculia, paptamási Lythia és szaplonczai Korona gyógyvizek kivételével, mely 

cikkekből kedvezményt nem nyújthatok) a 20 korona értéket eléri vagy meghaladja, igen 

tisztelt vevőimnek a következő 

KEDVEZMÉNYEKET NYÚJTOM 

20K értéken felüli rendelésnél 2. – K értékű 

30K értéken felüli rendelésnél 3.50 K értékű 

50K értéken felüli rendelésnél 6.50K értékű 

75K értéken felüli rendelésnél 11. – K értékű 

100K és ezen értéken felüli rendelésnél 15. – K értékű 

 

Jutalomárut szállítok egészen ingyen, megjegyzem, hogy a t. vevő ezeket a jutalomárúkat 

jelen árjegyzékem összes cikkeiből (beleértve a Brázay mosószappanokat, a málnási Siculia, 

paptamási Lythia és szaplonczai Korona gyógyvizeket is) választhatja. 

Megrendeléseket csakis utánvétellel, vagy a pénz előzetes beküldése ellenében intézek el. 

Kivételt e tekintetben csakis előzetes megállapodás esetén, nagyobb megrendeléseknél 

teszek. 

Az árúk csomagolására mindenkor különösen nagy gondot fordítok, épen ezért a szállítás 

közben előforduló károkért felelősséget nem vállalhatok s így azokért kártérítést nem 

nyújthatok. Oly esetekben tehát, amikor a küldemény sérült állapotban érkezik meg vagy 
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pedig súlyhiány észlelhető, a kártérítési igények, ezen tényállás hivatalos igazolása mellett 

az illető szállítóhivatallal szemben érvényesítendők. 

 

Kiváló tisztelettel 

Brázay Kálmán”874 

 

„Brázay „Házi” mosószappan 

Ezen szappanom tisztán növényzsiradékokból és oly módon készül, hogy tisztítóerő 

tekintetében minden más gyártmányt felülmúl és ezenkívül gazdaságosabb is, mert száraz 

állapotban szállítom. 

Ára 50 vagy 100 kg-ot tartalmazó ingyenládákban 500, vagy 300 gr. Súlyu darabokban 100 

kilogrammonként … … … …K 90.-  

 

Málnási „SICULIA” artézi gyógyforrásvíz  

Bicarbonatokban, valamint konyhasóban a kontinensnek leggazdagabb természetes 

alkalikus sós savanyuvize s így minden más hasonló összetételü vizet jelentékenyen 

felülmúl. Kitűnő nyálkaoldó és üdítő ital. A gyomorégést azonnal megszűnteti. A legelső 

orvostanárok és szaktudósok mint legkiválóbb gyógyhatású természetes ásványvizet 

ajánlják légző, emésztő és kiválasztószervi (torok, gége, légcső, tüdő, gyomor, bél, máj, 

vese, hólyag) bántalmaknál, de különösen ezek heveny vagy idült hurutos 

megbetegedéseinél; a gümő- és görvélykór minden fokozatában, köszvény, izületi csúz és 

vérszegénységben szenvedőknél. 

Ára helyt budapesti raktáramban: 

100/1 literes üveg szabadon … … … K 

100 fél literes üveg szabadon … … …K 

25/1 literes üveget tartalmazó ládában…K 

50 fél literes üveget tartalmazó ládában … K 

Ára Málnásfürdő vasútállomáson átadva: 

25/1 literes üveget tartalmazó ládában …  K 

50 fél literes üveget tartalmazó ládában …K 

 

                                                 
874 Brázay Kálmán Sósborszesz-, Kozmetikai Cikkek és Szappan-Gyárának Árjegyzéke [191?, 192?] 2. 
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Ezenkívül mindig friss töltésben kaphatók a következő vidéki raktáraimban: Arad, Baja, 

Debreczen, Győr, Kassa, Kaposvár, Losoncz, Miskolcz, Marosvásárhely, Pancsova, Pécs, 

Pozsony, Szatmár, Szeged, Szombathely, Székesfehérvár, Szabadka, Temesvár és 

Ujvidéken.” 875 

 

„Paptamási „LYTHIA” gyógy- és asztali víz  

Legelső szaktudósok véleménye szerint a legtisztább lythium-tartalmu szénsavas 

bicarbonatos víz s mint ilyen kiválókép javallva van a vese-, hólyag-, gyomor- és 

bélbántalmak, valamint asthmabronhiale, köszvény és húgysavas diathesis ellen, 

mindennapi használatra pedig kiváló asztali víz. 

Ára helyt budapesti raktáramban: 

100/1 literes üveg szabadon … … … K 48.- 

100 fél literes üveg szabadon … … …K 34.- 

25/1 literes üveget tartalmazó ládábanK 13.- 

50 fél literes üveget tartalmazó ládában … K 18.- 

Ára Paptamási vasútállomáson átadva: 

25/1 literes üveget tartalmazó ládában …  K 11.25.- 

50 fél literes üveget tartalmazó ládában …K 14.- 

 

Szaplonczai „KORONA” gyógyforrásvíz 

Mint elsőrendű alkalikus sós savanyuviz kiváló nyálkaoldó és hurutcsökkentő hatással bír, 

miért is a legtekintélyesebb szakférfiak elsősorban ajánlják a légzőszervek összes hurutos 

bántalmainál, valamint a vese, hólyag, gyomor, bél és máj megbetegedéseinél, továbbá 

étvágygerjesztő hatásánál fogva az anyagcsere zavarainál, üdítő tulajdonságát tekintve mint 

aztali víz is kiválóan ízletes. 

Ára helyt budapesti raktáramban: 

100/1 literes üveg szabadon … … … K 48.- 

100 fél literes üveg szabadon … … …K 34.- 

25/1 literes üveget tartalmazó ládábanK 13.- 

50 fél literes üveget tartalmazó ládában … K 18.- 

Ára Hosszumező vasúti állomáson átadva: 

                                                 
875 Brázay Kálmán Sósborszesz-, Kozmetikai Cikkek és Szappan-Gyárának Árjegyzéke [191?, 192?] 6. 
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25/1 literes üveget tartalmazó ládában …  K 11.25.- 

50 fél literes üveget tartalmazó ládában …K 14.-„876 

 

„A Bázay Sósborszesz nélkülözhetetlen háziszer! 

Ezekre menő, a világ minden részéből származó köszönő és elismerő levél tanuskodik arról, 

hogy a BRÁZAY SÓSBORSZESZ minősége és hatása utolérhetetlen. – Egészséges lélek 

csak egészséges testben fejlődhetik, az egészséges test megőrzésének alapfeltétele pedig a 

gondos ápolás, s e célra szolgál a BRÁZAY SÓSBORSZESZ. 

1/1 üveg ára… … … … 2 korona 40 filllér 

½ üveg ára … … … …1 korona 20 fillér 

¼ üveg ára … … … … - korona 65 fillér 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MINDEN ÜVEGHEZ MELLÉKELVE VAN 

A száj, íny és torok tisztántartására és a fogak romlásának meggátolására antiszeptikus 

tulajdonságánál fogva a leghatásosabb házi szer. 

Vízzel keverve a legjobb fejmosószer, mert a fejbőrt és a hajat a gombacsíráktól megtisztítja 

és meggátolja a kopaszodásra vezető korpásodást.  

A szemeket megerősíti, ha azokat napjában néhányszor bedörzsöljük vele. 

Minden meghülésből eredő bajnál, de legkivált fejszaggatásnál és influenzánál – ha a fejet 

és a nyakszirtet bedörzsöljük vele – üdítő tulajdonságánál fogva minden kellemetlen érzést 

megszüntet. 

Massagenál általános tapasztalat szerint minden más szert felülmúl; a bőrt nem égeti, a 

vérkeringést pedig élénkiti és szabályozza. 

Minden szellemi vagy testi túleröltetésből származó kimerültségnél ha bedörzsöljük 

magunkat vele, közismert felfrissítő és edző hatása van. 

Fürdővízben és mosdásnál használva páratlan jó hatásunak bizonyult a bőr és a pórusok 

tisztántartására, azoknak a felfrissítésére és szervezetünk megerősítésére, amely eredmény 

különösen gyenge gyermekeknél jelentkezik a legfeltűnőbben. 

Sportférfiak és touristák, ha testük kimerül, ha tagjaik ernyedni kezdenek, egyszeri 

bedörzsölés után is visszanyerik izmaik rugalmasságát, erejük frissességét. 

                                                 
876 Brázay Kálmán Sósborszesz-, Kozmetikai Cikkek és Szappan-Gyárának Árjegyzéke [191?, 192?] 7. 
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Mindezen jó tulajdonságát legbizonyítóbban az a körülmény igazolja, hogy a világ 

leghíresebb orvosai a legmelegebben ajánlják s hogy a legtöbb bel és külföldi sanatoriumban 

állandóan és kiváló eredménnyel használják.”877 

 

„A Brázay Menthol-Sósborszesz               

A legegészségesebb, legtisztább, legzamatosabb erősítő, edző, hűsítő, bőrápoló, fertőtlenítő 

háziszer, mely a vegytiszta mentholt a legtökéletesebben oldott formában tartalmazza. 

1/1 üveg ára … … … 2 korona 20 fillér 

½ üveg ára … … …  1 korona 10 fillér 

¼ üveg ára … … …  – korona 44 fillér 

 

Használati utasítás minden üveghez mellékelve van. 

A menthollal készült háziszereket tudvalevőleg már az ókorbeli egyiptomiak és chinaiak a 

legjobb s minden eshetőségre nélkülözhetetlen szer gyanánt magasztalták,,, a görögök és 

rómaiak háztartásában, a hiuságokban utolérhetetlen római asszonyok háló- és öltöző 

termeiben pedig mindig kéznél volt a mentholt tartalmazó, bőrápoló, üdítő s minden bajban 

segítő háziszer. A jelenkorban is nagy becse van ennek a szernek ugy a bőrápoló, szépítő 

mint külső és belső használatra szolgáló ily irányu készítmények körében. A nagyarányu 

kereslet természetesen fokozott kinálatra, üzleti versengésre vezetett, ami bizony az áru 

minőségének és az elkészítés módjának rovására szolgált. 

Mint szájvíz nemcsak a legkellemesebb, hanem egyszersmind a legjobb is, mert megőrzi a 

fogak épségét, fényét, fehérségét, megedzi a foghúst és a száj nyálkahártyáit, a szájüreget 

pedig felfrissíti és a lehelletet kellemes illatúvá teszi. 

Ugy a dohányzás okozta, mint minden más kellemetlen szájbűzt megszüntet. 

Az orrüregre, ha friss vizet Menthol-sósborszesszel megkeverve felszívunk, fertőtlenítő és 

edző hatást gyakorol és megvéd bennünket a kellemetlen náthától, amit a homloktájnak 

többször való bedörzsölése által még nagyobb fokban érhetünk el. 

Bármely irányu fertőtlenítő hatása közismert.  

Mint hűsítő ital – vízzel keverve – jobban és tartósabban oltja a szomjat, mint bármely más, 

az egészségre legtöbbször ártalmas és természetellenes jégbe hűtött friss üdítők. 

                                                 
877 Brázay Kálmán Sósborszesz-, Kozmetikai Cikkek és Szappan-Gyárának Árjegyzéke [191?, 192?] 8. 
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A meg nem szokott ivóvizet élvezhetővé teszi, vagy oly helyeken, ahol nincs szűrt víz, vagy 

ahol az ivóvíz tisztasága kétséges, ennek fertőtlenítésére legalkalmasabb a Menthol-

sósborszesz s az így elkészített ital a gyomorra is igen jó hatással van.  

Utazás közben, kirándulások alkalmával vagy más körülmények között megóv minden 

rosszulléttől, tengeri betegségtől, hányás és undor felléptétől, ha nehány cseppet tisztán 

cukorra, cognacba, borba, fekete kávéba, teába, tejbe, vízbe cseppentve elfogyasztunk. 

Általános bágyadtság, kimerülés és gyengeségi érzetek megszüntetésére a fentebb leírt 

módon használva szintén kitűnő hatásunak bizonyult. 

A bőrápolás körül, mosdó vagy fürdővízbe használva, páratlannak bizonyult; az izzadt, 

fényes és foltos arcbőrt puhává és üdévé teszi és az izzadás kellemetlen következményeit 

megszünteti, a test bőrét megedzi és hűsíti, valamint az egész szervezetre élénkítőleg és 

erősítőleg hat. 

Fájdalomcsillapító hatása az egyes fájdalmas testrészek bedörzsölése által kimaradhatatlan 

s így minden oly esetben, amelyben a masszálás válik szükségessé, a legjobban ajánlható, 

egyszersmind pedig a test felfrissítésére és megerősítésére is szolgál. 

Menthol-sósborszeszem kitűnő tulajdonságainál fogva a betegek szobájában ép oly 

szükséges, mint amily nélkülözhetetlen háziszert képez minden háztartásban.”878  

 

„A Brázay Kalogén Sósborszesz Fogkrém és Szájvíz 

A legtökéletesebb anyagokból készül és pótolhatatlan, valósággal ideális szer a fogak és a 

száj tisztántartására és azok egészségének megóvására. Felülmúlhatatlan kozmetikai 

sajátságokkal rendelkezik. Rendes használat mellett még a legelhanyagoltabb, megsárgult 

vagy barna fogaknak is szép fehér szint és csillogó fényt kölcsönöz. Szerencsés 

összetételénél, de különösen sósborszesztartalmánál fogva fertőtleníti a fogakat és 

szájüreget. Megakadályozza a fogkő s egyéb bajok fellépését, megsemmisiti a szájüregben 

s a fogak között a visszamaradt ételanyagok bomlása következtében keletkező 

baktériumokat, a fogakat, elsősorban a fogzománcot megóvja a romlástól, a kilehelt levegőt 

kellemes illattal telíti. Sósborszesz tartalmánál fogva erősíti, edzi a foghust és kellemes üdítő 

szájízt ad. 

Egy tubus Kalogén sósborszesz fogkrém ára – 50 fill. 

Egy üveg Kalogén szájvíz … … .. ára 1.50 kor.”879 

                                                 
878 Brázay Kálmán Sósborszesz-, Kozmetikai Cikkek és Szappan-Gyárának Árjegyzéke [191?, 192?] 10-11. 
879 Brázay Kálmán Sósborszesz-, Kozmetikai Cikkek és Szappan-Gyárának Árjegyzéke [191?, 192?] 12. 
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„A Brázay Kölnivíz (EAU DE COLOGNE) 

Kiváló alkatrészeivel, szerencsés összetételével és rendkívül finom illatával felülmúl minden 

más kölnivíz néven ismert piperecikket. Az ugynevezett Kölni víz általánosan ismert 

piperecikke régi idők óta mindazoknak, akik mosdó- és toilette-asztalukon szeretik 

egyesíteni az egészségre nézve hasznosat a kellemessel. 

Mindazoknak, akik testüket mosakodás és fürdőzés után felüdíteni és edzeni akarják, 

nélkülözhetetlen. 

Meleg vízbe töltve párazatával rendkívül tisztítja a légkört és feleslegessé tesz minden egyéb 

levegőtisztító szert (füstölés stb.) még a betegszobában is. 

Az idegekre is igen megnyugtatólag hat s így sokan használják a fejfájás kellemetlen 

érzésének csillapítására; kipárolgása kellemes hatást gyakorol. 

Mint illatszer a legfinomabbak közé tartozik. Használati utasítás minden üveghez mellékelve 

van.”880 

 

„A Brázay Menta-szesz  

Erősítő, kellemes és üdítő hatással bir. 

A Brázay Menta-szesz rendkivül hasznos készítmény, mely kellemes ize, jó illata által az 

emberi testre üdítő és jótékony hatással van. 

Egy üveg ára 1 korona 50 fillér. 

Mint üdítőital – nehány cseppet egy pohár cukros vagy tiszta vízbe csepegtetve – nemcsak 

kellemes ízénél fogva, hanem egészségi szempontból is a legalkalmasabb, mert jobban oltja 

a szomjat és tartósabban felfrissit, mint bármely más ártalmas jeges ital. 

Ivóvízbe csepegtetve megbecsülhetetlen oly helyeken, ahol a víz tisztasága iránt kétségünk 

van, ezen tulajdonságainál fogva elválhatatlan társa a turistáknak, sportembereknek, 

vadászoknak, katonáknak és utazóknak. 

Pár cseppjét a teába öntve, annak kiváló ízt ad; meleg tejjel vegyítve kellemes mandulatejre 

emlékeztető íze van. 

Utolérhetetlen a száj, fogak és a bőr ápolásánál. A szájat tisztán tartja és annak kellemes 

utóízt ad. Mint toroköblögető – néhány cseppjét vízzel keverve – kiválónak bizonyult; a 

leheletet üde illatúvá teszi. A fogak fényét és fehérségét megőrzi. A bőrt felfrissíti, 

rugalmassá és lággyá teszi. Dohányzóknál a kellemetlen dohányszagot megszünteti. A 

                                                 
880 Brázay Kálmán Sósborszesz-, Kozmetikai Cikkek és Szappan-Gyárának Árjegyzéke [191?, 192?] 14. 
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szervezetre általában üdítő és élénkítő hatást gyakorol. Néhány cseppjét egy darab cukron 

elfogyasztva, a legkiválóbb mentapasztillát pótolja, amely a gyomornak is 

megbecsülhetetlen szolgálatot tesz. Használati utasítás minden üveghez mellékelve van.”881 

 

„Brázay sósborszesz-vazelin 

A sósborszesz vazelin kiváló tulajdonságait elsősorban annak köszönheti, hogy a vazelin 

előállításához szükséges legjobb anyag mellett Brázay sósborszeszt is tartalmaz s ennélfogva 

páratlan hatású, úgy, hogy mellette másféle vazelin szóba sem jöhet. 
 

Savak és egyéb ártalmas vegyiszer hozzáadása nélkül a leggondosabb eljárással készült, 

feltétlenül tiszta s a benne levő sósborszesz – amellett, hogy megóvja az elromlástól vagy 

megavasodástól – még fertőtlenítő hatást is kölcsönöz neki. 

A legjobb bőrápoló és bőrfinomító szer. Sósborszesz-tartalmánál fogva a bőr nemcsak 

megedződik, hanem sima és ruganyos felületet is nyer általa. 

A kicserepesedett, szél által kifújt, megfagyott, lobos bőrfelületek gyógyítására s az ezekkel 

járó fájdalmak megszüntetésére megbecsülhetetlen szert képez. 

Az égés, vágás, zúzódás által okozott sebek, valamint feldörzsölések, horzsolások, 

bőrsérülések stb. kezelésénél rendkivül jó hatása van: a sebeket fertőtleníti, a lobos 

fájdalmakat enyhiti, a gyógyulást s az uj bőr képződését hathatósan elősegíti.  

A fejbőrt erősíti és tisztán tartja, a hajat puhává, ruganyossá és fényessé teszi, a 

korpaképződést, hajkihullást megszünteti. Csecsemőknél és gyermekeknél a gyakori 

bőrvörösödéseket, bőrlobokat, nedvesség folytán keletkezett kiütéseket és a fejbőrön fellépő 

ótvaros sebeket gyorsan gyógyítja. 

Az egyes bőrbántalmakkal járó viszketést enyhíti és rendszeresen alkalmazva elősegíti a 

sebeknek az összeforradás minden nyoma nélkül való begyógyulását.  

Állandó kezelés mellett csökkenti az izzadó testrészek izzadási hajlamát, meggátolja az 

izzadás okozta kellemetlen szagot, kipállást, kisebesedést stb.”882 

 

  

                                                 
881 Brázay Kálmán Sósborszesz-, Kozmetikai Cikkek és Szappan-Gyárának Árjegyzéke [191?, 192?] 15. 
882 Brázay Kálmán Sósborszesz-, Kozmetikai Cikkek és Szappan-Gyárának Árjegyzéke [191?, 192?] 16. 
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Képmelléklet 
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           1. kép: Rózsa János ruhatisztító intézete – hirdetés 
 

 
Forrás: Somogyvármegye 1906. május 1. 7. 

 
 

 
 

2. kép: Vasalópaszta hirdetése Kaposváron 
 

 
Forrás: Somogyvármegye 1908. október 2. 7. 
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3. kép: Gőzmosoda hirdetése Kaposváron 

 

 
        Forrás: Somogyvármegye 1908. november 10. 

 
 

 
4. kép: A Schicht szappan hirdetése Kaposváron 

 

 
Forrás: Somogyvármegye 1908. október 1. 11. 
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5. kép: Tichy Aladár vízvezeték szerelő hirdetése a Somogyvármegye hasábjain 1908-ban 

 

 
               Forrás: Somogyvármegye 1908. május 26. 16. 

 
 
 

 
 

6. kép: Lefkovics Adolf hirdetése a Tolnai Világlapjában 1911-ben 
 

 
Forrás: Tolnai Világlapja (1901-1951). 1911. 100. 
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                       7. kép: Hugo Meinau kozmetikai laboratóriumának hirdetése 1911-ből 
 

 
                                 Forrás: Tolnai Világlapja (1901-1951). 1911. 100. p. 
 
 
 
 

8. kép: A Yes szépítőszerek reklámja 1913-ból 
 

 
            Forrás: Tolnai Világlapja (1901-1951). 1913. 110. p. 
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9. kép: Schiffer villa, fürdő előtér 
 

 
Forrás: http://www.nav.gov.hu/gallery_4811155.html Letöltés: 2013. január 29. 

 
 
 
 

10. kép: Kovácsoltvas mosdóállvány 1880 k.                              

 
Forrás: http://www.btm.hu/kisc/fooldal/kiscell.htm Letöltés: 2013. január 29. 
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11. kép: Mosdókancsó 1900 körül 

 
Forrás: Saját fotó (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár, Üveg, kerámia gyűjtemény 

ltsz.: 75.37.1) 
 
 
 

12. kép: Mosdókészlet 1920 k. 

 
Forrás: Saját fotó (MNM Történeti Tár, Üveg, kerámia gyűjtemény ltsz.: 72.208. 1-5.) 
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12/1-5. kép: Mosdókészlet 1920 körül 
 
 

                            
                          Szappantartó                                                      Mosdótál 
 

                         
                            Mosdókancsó                                                   Fogkefetartó 
 

 
Éjjeliedény 

 
 

Forrás: Saját fotó (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár, Üveg, kerámia 
gyűjtemény ltsz.: 72.208. 1-5.)
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13. kép: Mosdómedencék öntöttvasból 
 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 548. 
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14. kép: Mosdómedencék „fayance-ból” 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 566. 

 
 
 

15. kép: „Fayance” fali mosdómedencék 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 568. 
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16. kép: „Fayance” mosdóasztalok 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 372. 

 
 
 

17. kép: „Fayance” mosdóasztalok 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 373. 
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18. kép: „Márta” mosdóasztal oszloppal 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 598. 

 
 
 
 

19. kép: Teuton mosdóasztal 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 600. 
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20-21. kép: „Fayance”árnyékszékek 

               
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 678-679. 

 
 
 
 
 

22-23. kép: Árnyékszék berendezések 

                     
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 703-704. 
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24. kép: Árnyékszék vonókészülékek 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 736. 

 
 

25. kép: Árnyékszék ülésdeszkák keményfából 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 740. 

 
 

26. kép: Árnyékszékpapír-tartók, árnyékszékpapír, árnyékszékzár, árnyékszékkefe-tartó, 
árnyékszékülés-tisztítókészülék 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 743. 

 



 271 

 
 
 
 

27. kép: Öntöttvas, belül zománcozott vizeldék 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 745. 

 
 
 

28. kép: Fayence vizeldék 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 748. 
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29. kép: Fürdőszoba a századfordulón. A korabeli fésülködőasztalon „cold cream” 
tégelyek, növényecetes üvegcsék, rizsporok és pamacsok 

 

 
Forrás: Rousso 2001: 90. 
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30. kép: Ülőkádak 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 430. 

 
 

31. kép: Gyermek fürdőkádak 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 438. 
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32. kép: Fürdőkádak 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 448. 

 
 
 
 

33. kép: Fürdőkádak 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 456. 
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34. kép: „Artesia” körülmelegítő fürdőkályha 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 442. 

 
 
 
 

35. kép: „Aspasia” 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 458. 
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36. kép: Fürdőkád állványcsaptelepek 

             
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 475, 479. 

 
 
 

 
 

37. kép: Modern fürdőkádtelep 

     
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 480, 488. 
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38. kép: Fürdőkályhák 

 
   Forrás: Ulrich B.J. 1914: 772. 

 
 
 
 
 

39. kép: Fali légszesz fürdőkályhák 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 773. 
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40. kép: Tükrök 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 530. 

 
 
 
 

41-42. kép: Szappantartók, szivacstartók, fürdőhőmérők, fürdőszobamérleg 
 

                
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 525-526. 
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43-44. kép: Pohár, szappan- és fogkefetartók 

 
 

      Forrás: Ulrich B.J. 1914: 662-663. 
 
 
 

 
 
 

45. kép: Ruhafogasok 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 527. 
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46. kép: Felfújható ruggyanta fejpárna, kádülés, fürdőruha-tartó 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 529. 

 
 
 
 
 
 

 
47. kép: Ruhakosarak, ruhamelegítők, fürdőkádbetét 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 532. 
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48. kép: Támaszrúd, parafaszőnyeg, fürdőkád-ülőkék, fürdőkád-szőnyeg 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 533. 

 
 
 
 
 
 

 
49. kép: Faliszekrények, fürdőszoba-ülőkék 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 534. 
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50. kép: Üvegpolcok 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 654. 

 
 

 
 
 
 

51. kép: Törölközőtartók 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 672. 
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52. kép: Törölközőtartók 

 
Forrás: Ulrich B.J. 1914: 673. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. kép: Fürdőszoba a füzérradványi Károlyi-kastélyban 
 

 
Forrás:http://www.szepmagyarorszag.hu/magyar/oldalak/a_reneszansz_szellem_kastelya_a
_radvanyi_erdo_fai_kozt/ Letöltés 2013. február 5. 
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54-55-56. kép: A betléri Andrássy kastély fürdőszobái 

                      
Forrás: Basics, 2005. 124-125. 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás:http://www.rozsnyovidek.sk/hu/23/galeria/902/betler/1/30753/betleri_andrassy_kast
ely Letöltés 2013. február 5. 
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57-58. kép: Fürdőszoba a tatai Esterházy kastélyban 

           
Forrás 59: http://www.szem.eoldal.hu/fenykepek/bemutatkozik-a-tatai-esterhazy 
kastely/tataikastely/hollandi-csempes-furdoszoba.html Letöltés 2013. február 5. 

 
Forrás 60: http://www.nagykar.hu/kepnezo/1912/4.html Letöltés 2013. február 5. 
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58-60. kép: cégek hirdetései 

 
 
 
 
 
 

 
 

Forrás: IV. 1411.b. 164. 906/1885 Blazovich 
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61. kép: Rózsa János tisztítóintézete – hirdetés 1906. 

 
 

Forrás: Somogyvármegye 1906. május 1. 7.  
 
 

62. kép: Rózsa János tisztítóintézete – hirdetés 1908. 

 
 

 Forrás: Somogyvármegye 1908. július 18. 7.  
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63. kép: Hattyu-gőzmosóda – hirdetés 1908. 

 
Forrás: Somogyvármegye 1908. november 10. 7. 

 
 

64. kép: A Klein szappangyár „névjegykártyája”  

 
Forrás: Molnár 2001. 122. 
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65. kép: A Savoly Parfüméria és szappangyár hirdetése 
 

 
Forrás: Molnár 2001. 43. 

 
 
 

66. kép: A Savoly híressé vált fogkréme, a Thymol 

 
Forrás: Molnár 2001. 43. 

  



 290 

 
 
 
 

67-68. kép: Kielhauser illatszerhirdetései 1904-ből 

 
 

 

 
Forrás: Molnár 2001: 17. 

 
69. kép: A Kielhauser féle Pariser Damen Pulver néven ismert rizspor, 

vagyis hölgypúder 

 
Forrás: Molnár 2001: 18. 
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70. kép: A Brázay féle Najád krém 1900-ban 

 
Forrás: Molnár 2001: 38. 

 
 
 
 
 

71-72. kép: Gyöngyvirágparfüm 1900 körül 

      
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár, Üveg, kerámia gyűjtemény ltsz.: 79.1.186 
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73. kép: Parfüm a századforduló időszakából 

 
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár, Üveg, kerámia gyűjtemény ltsz.: 79.1.31 

 
74. kép: Parfümszóró 1890-1910 között 

 
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár, Üveg, kerámia gyűjtemény ltsz.: 94.14.2 

 
75. kép: Eau de Cologne 20. sz. eleje 

 
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár, Üveg, kerámia gyűjtemény ltsz.: 90.3.3 
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76. kép: „Arcz” kenőcs 1910-es évek 

 
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár, Üveg, kerámia gyűjtemény ltsz.: 2004.4.4 

 
77. kép: Balla féle Ibolyka krém 1900-1920 között 

   
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár, Üveg, kerámia gyűjtemény ltsz.: 

77.137.1 
 

78. kép: Kenőcsös tégelyek 1900 körül 

 
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár, Üveg, kerámia gyűjtemény ltsz.: 

79.1.38.1-2 
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79-80. kép: Pot-pourri szobrocskák 

   
Forrás: Molnár 2001: 13. 

 
 
 
 
 

81. kép: Eau de Pins  /légillatosító / 

 
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár, Üveg, kerámia gyűjtemény ltsz.: 79.1.32 
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82. kép: Cecil Booth porszívó lovaskocsija 

 
Forrás: 

http://www.veszpreminapilap.hu/cikk/Tobb_mint_ketszaz_eve_porszivozunk/136162 
2013. augusztus 11. 

 
 
 
 

83. kép: Nagymosás a századelőn 

 
Forrás: Burucs 1995: 14. 
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84. kép: Kézikaros mosógép (1800-as évek második fele) 

 
Forrás: Ecker (előadás) 2011: 12. dia 

 
 
 
 

 
 

85. kép: Szekrénymosógép az 1850-es évekből  

 
Forrás: Ecker (előadás) 2011: 8. dia 
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86 – 87. kép: „Volldampf” 

      
 
Forrás (88. kép): Vámos (előadás) 2011: 6. dia; (89. kép) Ecker (előadás) 2011: 14. dia  
 
 

 
88. kép: „Thor” (1910 körül) 

 
Forrás: http://www.oldewash.com/cf/detail_report.cfm?machine_num=552 2013. augusztus 
11. 

http://www.oldewash.com/cf/detail_report.cfm?machine_num=552
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89. kép: Gömbmosógép 

 
Forrás: Vámos (elősadás) 2011: 9. dia 

 
 
 

 
 90. kép: „Mosómedve”, vákumos mosóharang, abroncsozott fadézsa 

 
Forrás: Ecker (előadás) 2011: 10. dia 
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91. kép: Mángorlók 

 
Forrás: Ecker (előadás) 2011: 13. dia 

 
 
 
 
 

92-93. kép: Fogkefetartók 1900 körül 

   
Forrás: (93.kép) Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár, Üveg, kerámia gyűjtemény ltsz.: 
80.4.1 (94. kép) Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár, Üveg, kerámia gyűjtemény ltsz.: 

76.11.1 
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94. kép: Fogtisztító szer hirdetése a Somogyvármegye hasábjain 1908-ból 
 

 
Forrás: Somogyvármegye, 1907. június 2. 11. 

 
 
 

95. kép: A Savoly híressé vált fogkréme, a Thymol 

 
 

Forrás: Molnár 2001: 43.  
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96. kép: Otthoni zuhanytípusok 

 
Forrás: Rieder 1923: 162. 

 
 
 
 

97. kép: Összeszerelhető szobazuhany 

 
Forrás: Rieder 1923: 164. 
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98. kép: Összerakható gőzszekrényfürdő 

 
Forrás: Rieder 1923: 189. 

 
 
 


