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1 Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1903. évre.
2 keszler Antal kéziratbanmaradtműve,mely aScrutinium Physico-Medicum Principiorum

Virtutum in Aquis Mineralibus Inclyti Comitatus Gömöriensis címetviseli,1769.szeptember
13-ánlátottnapvilágotrozsnyón,azelsőrégiónbelülszületett,csakGömörásványvizeittag-
lalóforrásmunkánaktekinthető.in:keszlerAntalmegyeiphysikusásványosvizeinekössze-
írása1769.évből.államiTerületilevéltárBesztercebánya(áTlB).Fond:Gömörmegye.leltári
szám:1783,dobozszáma:136.

ABánréve–dobsina-vasútvonalmenténfekvővadregényestájolásúfürdőrozsnyópüs-
pökiszékvárostólmintegy15percnyisétára,2kmtávolságrafeküdt,fenyveséslomb-
erdőközöttelterülve,azordészakiésészaknyugatiszelektőlvédve.Tánnemavéletlen
műve,hogyabalneológiaiszakirodalombantöbbszerzőtismegihletettepáratlan,vas-
bányákkalkörülövezetttermészetikörnyezetszépsége.Egy1903-banmegjelenőrek-
lámhirdetésromantikusvonalakbanígyjellemezteafürdőt:„Gömörvármegyénekleg-
szebb,legregényesebbvidékénasajó-völgyneklegszebbpontjánfekvőrozsnyóváros-
tól észak-keletre, a Pozsáló hegység aljában huzódó csucsomi-völgyben fekszik. A
fürdőmegyeitermészetűszépségekésérdekességekturisztikaiközpontja.lombosés
fenyveserdőségtőlövezve,csobogócsermelyekkel,pompásvizűforrásokkalgazdagít-
va, ózondús, pormentes levegővel, kellemes és nagykiterjedésű sétautakkal bír.”1
vérképzőklímájánakköszönhetőenerdeiéshegyiklimatikusgyógyhelykéntegyaránt
közkedveltcélpontnakszámítottahelyipolgárságkörében.

Apüspökiuradalmiforrásésamarkó-kút

Arozsnyóiforrásokróla18.századutolsóharmadábanjelentekmegazelsőgömörifel-
jegyzések.2 Az országos propagandában tapasztalható viszonylagos perifériára való
helyezése ellenére a csucsomi-völgyben több vasszulfátos forrás is fakadt, melyek
közülegyikfürdésre,amásikivásravoltalkalmas,némelyikazonbanavasércbányá-
szatfolytatásasoránelapadt.(Hohlfeld1898,138p.)Aszőllőmálhegyoldalábanfaka-
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3 ArozsnyóiTakarékpénztárészálogházrt.Böckháltalkészítettszakértőijavaslataafürdő
védterületének megállapítása ügyében. kelt rozsnyón, 1907. szeptember 24-én. magyar
országos levéltár (mol). rimamurány-salgótarjáni vasmű rt. okmánytár (z 366). 81.
csomó,2345.okm.szám,126.oldal.

4 PillmannkéziratbanmaradtRelatio de Examine Aquarum Mineralium in Comittus Gömör c.
összegzőmunkája1793.november24-énkészültel,melybenleírjaazegyesforrásoktermé-
szetikörnyezetét,fizikaiéskémiaiösszetevőjüket,valamintazegyesforrásokgyógyhatását.
in:JelentésGömörmegyeásványosvizeirőlaz1769.és1793.évekből.áTlB,Fond:Gömör
megye.leltáriszám:2113,dobozszáma:256.

5 Rozsnyói Híradó,1875.október21.
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dóforrásokközülészakrólhaladvaelőbbaDolinka nevűédesvizűforrásvolttalálható,
lejjebbamagánkézbenlévőMarkó-féle forrásfakadt,tőledélrepedigapüspökifürdő
vasasforrása–ezutóbbiképezivizsgálódásunkfőtárgyát.mindkétforrásvízfelülete
1,5–2métermélyen a felszín alatt feküdt. A fürdő forrása felett a hegyoldalban az
Anna-,afürdőalattimalommalszembenpedigaMargit-forrás csörgedezett,valameny-
nyierősenvasasvizű,hőmérsékletük6–14celsius-fokközöttmozgott.3

rozsnyóesetébenahidegszulfátosásványosvizekrefókuszálunk.(Boleman1896,
123.p.)lengyeldánielfürdészetikötetekonkrétanhárombővizűásványforrásrólszá-
moltbe,melyekabányafúrásoknakköszönhetőentörtekfelszínre:azegyikezekközül
egyrégibányaöbölbenfakadt,amásodikfürdőkhözhasználtatott,afürdőforrásnevet
viselve,aharmadikpedigmintegy300lépésrefeküdtabányavárostólegymagánlak
kertjében.(lengyel1853,310.p.)mindeztmegerősítvénBoleman1884-esés1887-
esfeljegyzései,valamintchyzer1885-ösmunkájaegyarántarrólszámolnakbe,hogya
városhatárábantöbbvasasvíz-forráslétezett.Ezekegyikeazottanipüspökiuradalom-
hoz tartozott, amely a kis püspöki fürdőháznak biztosította a vizet, a másik pedig
magántulajdontképezett.mígapüspökifürdőforrásarégebbivizsgálatszerintvasgá-
licosvízkéntlettkimutatva,addigazutóbbiforráségvényes(lúgos)vasassavanyúvíz-
kéntváltismertté.Eforrásokkristálytiszták,színtelen,szagtalan,jóízű,gyorsgyógyha-
tásúéskönnyenemészthető tulajdonságokkalbírtak,melegítveazonban feloldódott
bennükadúsvastartalom,erősenvörösessétéveavizet.(Rozsnyófürdő 1918,6.p.)
lengyelugyanakkoraztismegjegyezte,hogyazerősentintaízűvízaszabadlevegőnek
kitéve nagy mennyiségű rozsdás csapadékot rak le, (lengyel 1853, 310. p.) míg
Wachtelarramutatottrá,hogyaforrásfelszínenyugodt,télensárgarétegetképez,a
lakmuszpapírtpedigpirosraszínezi.(Wachtel1859,214.p.)

ApüspökiuradalomhoztartozóforrástelsőkéntPillmannistvánelemeztea19.szá-
zadküszöbén,4 akiszerint–kitaibeltidézve–avasasvízivásaegyfajtabódultállapo-
tot eredményezett az embernél, fürdő formájában viszont igen jelentős és sokrétű
gyógyhatássalbírt.(kitaibel1829)Párévvelkésőbb,1813-banarozsnyóiszármazású
marikovszkyGyörgymegyeifőorvosvetettegórcsőaláaforrást–immárgyógy-ésfür-
dővízként, ami egyértelműen valamilyen kezdetleges fürdőintézet meglétére utal.5
vizsgálatai eredményét a már több ízben emlegetett Physische und analytische
Beschreibung aller Mineralquellen des löbl. gömörer und Klein-Honther Komitats c.
munkájábanpublikálva,amelyszerintavízhőmérséklete12,5celsius-fokos,„aránysú-
lya 1,004,míg vastartalmát tekintve 0,444 szemer szénsavas vasélecset, valamint
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6 rozsnyóiHíradó,1902.május4.
7 Rozsnyói Híradó,1880.június18.
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8,000 szemer kénsavas vasélecset mutatott ki”. (marikovszky 1814, 9–48. p.)
Ennélfogvamarikovszkykülönösensemlegesfolyások,vérfolyások,bőrizzadásésmag-
folyásokellenjavasoltaannakvizétfürdőalakbanalkalmazva.(lengyel1853,310.p.)
Avasgálicosforrásvízújabbvegybontásátdr.kissAntalvégezteel1852-ben.(Hunfalvy
1867,191.p.)Ezenelemzésértelmébenapüspökiforrásvizeásványosalkotórészek-
ben ugyan szegény, viszont vassókban gazdagnak bizonyult. „E völgynek jegeczes
agyagpalájaigenterjedelmesvaskőtelepeketfoglalmagában,különösenafürdőmel-
letti régi bányáknak számos gorczai kihányt vaskő-halmokból állanak és az itt folyó
drázuspataknaktalajvizenéhányölnyimélységre ilyvaskőtelepetáztat,melyenkét
kútbólmeríttetikatisztatintaízű,kifolyásábansárgavasélecsvizegyetlerakóásványvíz
azüstbenvalómelegítésre,evíztehátakutakbanvaslugozotttalajvíz,melynekhőmér-
séklete egy éven át havonkénti észlelésem szerint az évnek hőfokával 4,4r. foktól
10,6r.fokig(6foktól13celsius-fokig)változik”(Polónyi1891,40.p.)–állapítottameg
kisselsőkéntmegyeimonográfiában,alkalmazásátpedigmindital,mindfürdőalakjá-
banegyarántmegfelelőnektalálta.Akésőbbieksoránapüspökivasasvízháromforrá-
sát(azAntal-,Amália-ésBánya-forrásokat)dr.mátrayGábororvos,abudapestivegyi
laboratóriumtulajdonosaanalizálta1895-ben,akiegyliterbenmeglepőenmagasvas-
szulfátot állapított meg mindhárom ásványvízben, főleg a Bánya-forrás esetében:
(Boleman1896,126.p.) „1000grammvíz tartalmazgrammokbanvasat (0.05747),
mangánt (0.00413), calciumot (0.00404), magnesiumot (0.00301), kaliumot
(0.00740), natriumot (0.00314), sulfat-maradékot (0.16038), kovasavat (0.01704),
szénsavatésklórtpedignyomokban,találtösszesszilárdmaradék0.25661gramm.”
(Magyar Fürdő Kalauz 1909,227–229.p.)

E forrásokvastartalmúvizétsannakhatásátaközeliés távoli földművesekmár
régótaismerték.Afürdőgyógyhatásairólsokatelárulszámunkraazon„boldogbékebe-
li”bejegyzés,melyszerint„vasárnapreggelenkéntegyikfalusikocsitamásikutánlát-
jukafürdőfelévezetőútonfelfeléhaladni,megrakvaférfiakkalésasszonyokkal,kik
egésznapitttartózkodnakaszabadlevegőn,miutánélveztékavasasvízfürdőerősítő
hatását,csakkésőestetávoznakfelüdülve,felfrissülveotthonukba.”(Polónyi1891,3.
p.)nyilvánvalótény,hogyavasasforrástmozgásszervekmegbetegedése,légútipana-
szok, idültgyulladásokésvérszegénységellenhasználtákaz ide látogatópáciensek,
deagyógyvízidültbélhurut,vérhiány,idegbántalmakésnőiivarszervekbetegségeinél
(méh-éshüvelyhurutoknál),továbbágyengefizikumúgyermekekgyógyulásánálugyan-
úgyhasznossávált.számosesetelőfordultmegbénultbetegek3-4hetiittidőzéstköve-
tőencsodamódravalómeggyógyulásáról.6Avizetbelsőfogyasztásramindigcsakkis
adagokbanalkalmazták,agyógyforrásokközülazAntal-kút,aBánya-forrás,azAmália-
forrásésaszépleány-forrásvizebizonyultakecélraa legalkalmasabbnak.(Rozsnyó -
fürdő 1918,6.p.)

Apüspökigyógyvízmellettazonbanegymásikforrásvízreisfelkellhívnunkafigyel-
met.Avárosfelsőrészén,apüspökifürdőfelettlevővölgybenfakadósszinténvasas
forrássalbíróún.Szegheő-fürdőt 1880júniusábanmarkóAlbertfővárosinagykereske-
dővásároltameg.7A14hőfokoskútvizétazújdonsültforrástulajdonoskérésére1883-
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8Murányvölgye,1912.június16.
9 Haszonbérletiszerződésapüspökiuradalomkormányzóügyvédjeésrozsnyóvárosfőbírájaés
tanácsosaiközöttapüspökiuradalomhoztartozóingatlanokhaszonbérletijogánaktárgyában.
kelt1840.augusztus24-énrozsnyón.kassaiállamiTerületilevéltár(káTl).rozsnyóikihelye-
zettrészleg.Fond:rozsnyóvárosmagisztrátusa1323–1922.v68.számúdoboz

10 Vasárnapi Ujság,1864.június26.
11 Fürdői lapok,1873.július13.i.évf.8.sz.
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bankalecsinszkysándor,aföldtanitársulatkémikusaelemezte,akiegyliterforrásvíz
alapján 0,26937 gramm félig kötött szénsavat, illetve 1,00923 fajsúlytmutatott ki.
(Boleman1887,297.p.)Egyértelműsikerkéntkönyvelhetőel,hogyevasasforrásvízaz
1885. évi országos gazdasági kiállításon Budapestenmind az általános ásványvízi,
mindpedigamattoniésWillemagánpavilonjábankiállításrakerült.(Bernáth1885,14.
p.)Amagántulajdonbanlevőforrásköré,amelyMarkó-kútja névalattvált ismerttéa
környéken,markóAlbertkúttulajdonosépíttetettegykisfürdőházatéskét,sajátcélra
használatosnyaralót,amelyabudapestinagykereskedőéscsaládjaszámáraamolyan
nyárirezidenciakéntfunkcionált.(Boleman1884,180.p.)

Abányavárosgyógy-ésnyaralótelepe

„Amodern kor két veszedelmes betegsége: az idegesség és a vérszegénység ellen
rozsnyófürdő pazar természeti fekvésével, idillikus nyugalmával s vasas forrásaival
csodásgyógyhatássalbír.Afáradtmodernembermekkájaezatátraaljigyógy-ésüdü-
lőtelep”–olvashatóegy1912-bőlszármazóreklámhirdetésben.8

Harozsnyófürdőről beszélünk, egyértelműen a püspöki fürdőre kell gondolnunk,
amelynekelsőírásosemlítése1840-retehető.Feltételezhetőenmárkorábbanisléte-
zett egyfajta kezdetleges fürdő a környéken, amint arra amarikovszky-féle vizsgálat
során–kissközléseialapján–hivatkoztunk,anevezett1840.évbőlazonbanfennma-
radtegyhaszonbérletiszerződésapüspökiuradalomésrozsnyóvárostanácsaközött,
melynek tárgyát egyebek közt a püspöki fürdőbérbevétele képezte.9A szakirodalom
ezzelellentétbenavasasfürdőtörténeténekkezdetétaz1850-esévektájáneredezte-
ti. (Rozsnyófürdő 1918, 3. p.) Wachtel elsősorban marikovszky és kiss vizsgálatait
helyezielőtérbe,akkéntnyilatkozotta8szobás(16–20forint/nap)és12káddalfel-
szereltfürdőházról,melyetötévvelazelőttépítettekarozsnyóipüspökségáltal,megje-
gyezvénazt is, higy a földszinti szobákmeglehetősennedvesek, sötétek, piszkosak,
ráadásulhiányosanfelszereltek.(Wachtel1859,215.p.)Ugyanerreamegállapításra
jutott aVasárnapi Ujság ismeretlen szerzője, aki az 1860-as évek elején a rozsnyói
fürdőállapotárólakövetkezőketkonstatálta:„Gyógyhatású,vasastartalmúvizemiatt
sokanlátogatják.állandóvendégenemigenvan,talánéppenazért,mertazitttartóz-
kodásraérdemeslakásokbannagyhiánytszenvedsafönnállóépületekcsakisalegel-
kerülhetetlenebbszükségnekfelelnekmeg.”10 AkissAntalméréseirealapulóHunfalvy-
félevármegyeimonográfiaszerintapüspökiuradalombirtokátképezővasgálicosfor-
rás közelében 1866-ban 9 fürdővel és 11 lakszobával ellátott fürdőtelep alakult ki,
melyet„vidékihírnévnekörvendő”fürdőintézetkéntkönyveltel.(Hunfalvy1867,191.
p.)1872-benmármintegy65állandóvendégfordultmegafürdőben.11 Ennekellenére
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12Rozsnyói Híradó,1873.július20.
13Rozsnyói Híradó,1882.május7.
14Rozsnyói Híradó,1875.május30.
15Rozsnyói Híradó,1884.április27.
16 chyzerigenkezdetlegesfürdőkádakrólszámolbemunkájában.(chyzer1885,98p.)
17 Rozsnyói Híradó,1884.március9.
18Rozsnyói Híradó,1887.szeptember11.
19Rozsnyói Híradó,1886.április25.
20Rozsnyói Híradó,1887.november20.
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arozsnyóiHíradó1873.július20-iszámánaktárcacikkében12 felszólalónévtelenszer-
zőkendőzetlenülbemutattaafürdőéskörnyékéneklepukkant,szerencsétlenállapo-
tát,melyetmégtetőzöttatelepenrendszerestehén-éssertéscsordanapiátvonulása,
istállószaggaltelítvemegalevegőt–akárcsakcsízfürdőesetében.Bár1882tavaszán
a tulajdonosmegyéspüspökkisebb-nagyobb javításokathajtatottvégrea telepen,a
fürdőelőttimocsarastérségcsónakázhatótóvátétele,aterasznakfedéllelvalóellátá-
sa,apavilonnaküvegablakokkalvalóberakása,asétányokrendbetételeésújfákkal
való beültetése azonbanmég várakozólistán hevert.13A vendéglátás hiányosságaira
pedigtovábbiolvasóibeszámolóisrávilágított„akiszolgálat»amolyan«...”14jelzőhasz-
nálatával.

Amindezideigtisztánhelyiérdekkelbírófürdőbenaz1880-asévekbenindulhatott
befokozatosanafürdőzés,azelsősajtóbanmegjelenőreklámhirdetésugyanis1884.
április25-rőlszármazikifj.mojsesJózsefvendéglős-bérlősajánlásával.15Ezidőtájt16
káddalfelszereltfürdőházés8szobávalellátottfogadóházvártaavendégeket–kora-
belibeszámolókszerintváltozatlanulelhanyagoltállapotban.16ARozsnyói Híradó folyó
évbenkülöntárcacikkbenfoglalkozottaparlagonheverőpüspökivasasfürdővel,mely-
nekneveamegyehatáraintúlmárismeretlenülcsengett,holottarégióvidékeinmég
aföldművesekisnagyonjólismertékakitűnőéghajlatúkörnyéketésavértadóvízcso-
dás gyógyerejét: „voltak esetek, hogymagával tehetetlen beteget hoztak ide, kinek
bajávalmárkifáradtakazorvosok,kocsirólkellettleemelni,amintmegjött.Afürdőnek
két-három heti használata után pedig teljesen felépülve,megerősödve hagyta el az
áldásosforrást.Afürdőelőnyeimegbecsülhetetlenek,melyeketmégsemfordíthaszná-
raésélvezetéreamagyar,hanemhagyjaaztazégmadarainakésavizekhalainak.
Angolországbanréghíresüdülőgyógyhelylenneaz!”17Bolemanisosztozottevélemé-
nyen: „A szép völgy és az ásványvíz ismegérdemelnék, hogy nagyobb gondozásban
részesülneafürdő.”(Boleman1884,213.p.)

rövidideigúgytűnt,kéthelybeliorvosbérbevételévelafelvirágoztatásútjáraterelik
aszánalmassorsbantengődőfürdőtelepet.18némihaladásnakbizonyultavendéglátás
terén pozitív visszhangokat kiváltó bérlőcsere, melyet 1886-ban a Betlérbe távozó
mojseshelyettTomalekAndrásvettát.Aközönségelismerőlegnyilatkozottazújbérlő
gazdálkodásáról,akikellőfelügyeletettartottafürdőházfelett,boraéskonyhájapedig
kifogástalannakbizonyult.19Arozsnyóipüspökifürdőtésazahhoztartozóregale-jogot
akövetkezőévadbanWanszákJánoshelybelibirtokosvettebérbe.20nemkellettsokáig
várni,apüspökifürdőhőnvártfelvirágoztatásamáraz1888.éviszezonbanbekövet-
kezett. A pozitív változásokhoz nagyban hozzájárult a fürdő gondozásának kérdése,
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21Rozsnyói Híradó,1888.február19.
22Rozsnyói Híradó,1888.március4.,április1.,május13.
23Közegészségügyi Kalauz,1888.május15.10.évf.10.sz.
24 Rozsnyói Híradó,1888.július7.
25Rozsnyói Híradó,1888.július15.
26Rozsnyói Híradó,1888.július29.
27 Rozsnyói Híradó,1888.október28.
28Gömör-Kishont,1889.március31.
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amelyfolyóévfebruárjábanmarkóJózsefbérlőkezébekerült.21Atervekközöttafürdő-
épületekátalakítása,afelsőteraszmegnagyobbítása,kuglizólétesítése,szökőkútfel-
állítása,azivóvízkútjafölésvájcistílusúgloriettemelése,aközelitómegnagyobbítása,
atelepparkírozása,azutakkijavítása,gyalogossétautakmegépítéseakálvária-hegy
alattsakörnyéken lévődolinka-forrásig, illetveamarha-éssertéscsordákszámára
valóújerdeiútkiépítéseszerepelt,melynekmunkálataimára tavasszalkezdetüket
vették.22schopperGyörgyrozsnyóimegyéspüspökisbeláttaegyújfürdőházésegyúj
lakóépületfelhúzásánakégetőszükségétagyógytelephírnevéneknövekedéseérdeké-
ben.23A nagy átépítés évében a szezont rendhagyómódon – nagyszámú érdeklődő
jelenlétében–csakjúlius15-évelnyitottákmeg,ekkoradtákátaközhasználatnakaz
újonnanlétesítettfürdőépületet,24ugyanakkorahivatalosceremóniaelőttmárameg-
nyitásheténtöbbenigénybevettékafürdőkezelőségengedélyétegy„próbafürdésre”.25
Azátalakításfelettébbkedvezettafürdőrenoméjának,anyitásnapjátólkezdvevendé-
gektucatjaárasztottaelatelepet,afőszezonbanteltházzalbírt,közkívánatrapediga
kettős fürdőmedencék használati díja is leszállításra került.26megyénk alispánja az
elkövetkezőévadrakubinyiGézarozsnyóijárásbelifőszolgabírót(későbbországgyűlési
képviselőtésfőispánt),valamintdr.maurerArthurfőorvostneveztekifürdőbiztositiszt-
ségbe.27

Azígéreteshaladásellenére1889tavaszánahelyisajtóhasábjainmégisolymeg-
nyilvánulásokláttaknapvilágot,melyekszerintapüspökségabirtokábanlevőgyógyfür-
dőeladásátfontolgatja,avevőfélpedignemmás,mintarozsnyóiTakarékpénztár.A
tárcafejtegetéseialapjánamennyibenarészvénytársaságmegvásárolnáapüspökifür-
dőtelepet, ezzel egyenes út vezetne rozsnyófürdő korszerűsítéséhez ésmind széle-
sebbkörbenvalómegismeréséhez,abefektetésekkelidevonzottbetegekmellettpedig
nemutolsósorbanazebbőlfakadójövedelemgyarapodássaljelentősenelőmozdítanák
a bányaváros jobb anyagi helyzetét is. A magát megnevezni nem óhajtó szerző
ótátrafüredésAlsótátrafüredpéldájábólkiindulvagondolkodott,minthogyazelőbbia
lőcseinépbank,utóbbiakésmárkiTakarékpénztártulajdonakéntjelentősberuházá-
sokatfelmutatva6-7esztendőleforgásaalattmodernésországszertekeresettfürdők-
késerkentek.28Amintlátjuk,csízfürdőhözhasonlóan,arozsnyóiakisrészvénytársaság
átvételében láttáka fürdő jövőjénekmegalapozását,amelyazonban–arima-völgyi
fürdőteleppelellentétben–lehetőségeinekkiaknázásátkevésbéterjesztettekiaváros
határaintúlra.Afürdőfolyóévőszénmégsemkerültvéglegeladásraanevezettrész-
vénytársaságnak, mint ahogy a kiépítés is elhalasztódott. A fürdőügy a tulajdonos
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29Rozsnyói Híradó,1889.április7.
30Gömör-Kishont,1889.augusztus29.
31 Gömör-Kishont,1890.augusztus14.
32Gömör-Kishont,1890.november6.
33Rozsnyói Híradó,1891.május24.
34Rozsnyói Híradó,1890.november2.;1891.április19.
35Rozsnyói Híradó,1891.július12.
36Rozsnyói Híradó,1891.szeptember13.
37 Rozsnyói Híradó,1891.szeptember20.
38Rozsnyói Híradó,1892.január24.
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megyés püspök leköszönése folytán ismét zátonyra futott,29a folyamatot a folyó év
szeptemberétőlfennállóregále-váltság30ismegakasztotta.

Avasasfürdőtörténetébenóriásimérföldkőnekszámítottaz1890.év–schopper
Györgyrozsnyóipüspökaugusztus1-jévelvégreeladtaafürdőtamarkóJózsefeddigi
bérlő,markóAlbertbudapestikereskedő,valamintFlütschGyulaéskálmánrozsnyói
polgárokból álló társaságnak,31az adásvétel feltételeibe pedigmég folyó év őszén a
minisztériumisbeleegyezett.32Azúj tulajdonosokkalújvendéglőibérlős isérkezetta
fürdőbePfeilerJózsefszemélyében.33Anagyáttöréspedigmáraküszöbönkopogtatott.
Folyóévőszénésazelkövetkezőévtavaszánafürdőjelentősátalakításonesettát:az
újtulajdonosokmajunkeésmitterdorferműépítészek,továbbászilvássynándorépítő-
mesterterveialapjánelbontattákarégifürdőépületeit,arégipavilont,akuglizótésa
kocsmát,amostanilakóépületetátalakították24szobásra,aföldszintenegynagyte-
remmelésavendéglősnekalkalmaslakással,megkezdtékafürdőparkírozását,afür-
dőn keresztülvezető utat pedig a porcelángyár zúzómalma felett vezettették el. 34Az
1891-ben,újkülsővelmegnyílottfürdőbeafürdőigazgatóságmégegybudapestimasz-
szőrtisszerződtetett,35ráadásulszeptember15-tőlmindenvasárnapéshétfőnbiztosí-
tottaamelegvasasfürdőhasználatátegésztélenát.36Afürdőteraszésagőzfürdő,illet-
veamárványkádak lecserélése, valamintegyújkuglizómegépítéseazonbanméga
jövőbelitervekközöttszerepeltek.37

1892. január 12-án a markó Albert és a Flütsch testvérek vezette formációhoz
Feymann Gusztáv is csatlakozván rozsnyói székhellyel megalapították a „Rozsnyói
fürdő és nyaralótelep részvénytársaság”nevűvállalatotazoncélból,hogyújbefekteté-
sekkel,továbbiépítkezésekkelésberendezésekkelfejlesszékatelepetaközönségigé-
nyeinekmindenbenmegfelelő klimatikus gyógyfürdő és üdülőhellyé alakítván azt. A
részvénytársaság120.000 forintalaptőkével indult,mely600darabegyenként200
forintrólésbemutatóraszólórészvényreoszlott,enneknyilvánosjegyzésétahelybéli,
közügyértlelkesedőférfiakéstestületekkörébenmégfolyóévbenmegkezdték.Atár-
saságjövőbeliterveiközöttszerepeltegyúj,37-szobásfőépületfelemelése,új–tánc-
teremnekismegfelelő–gyógyterem(kursalon)ésétteremlétesítése,kávéházésját-
szóteremkialakítása,gőzgéppelfelszereltkényelmesfürdőépületbiztosítása,hidegvíz-
gyógyintézetalapítása,kétúj–30lakószobás–villaépületfelhúzása,megfelelőirodai
helyiségekmegépítése,pihenőhelyekplanírozása,nemutolsósorbanpedigaforrások
szakszerűkezelése.38
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39Orient et Occident,1893.május15–31.2.sz.
40Rozsnyói Híradó,1891.június14.
41 Gömör-Kishont,1892.szeptember8.
42 Fürdő és Turista Ujság.1892.május15.2.évf.8.sz.;Orient et Occident, 1893.május15–

31.2.sz.
43Rozsnyói Híradó,1893.május28.
44Egészségügyi Értesitő, 1894.április15.ii.évf.8.sz.87.p.
45A „Fürdőirodalmi Könyvtár” értesitője, 61.p.
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Aszázadfordulóneszközölt radikális változások folytána fürdőkomplexum igazán
ígéretesfejlődésnekindult,afürdőpüspökiuradalomalólimegváltásaahaladásútjára
terelteatelepet,számospozitívvisszhangotkeltveaközéletben:„Jelentéktelenhelyze-
téből,régielhagyottállapotábólPhöenixkéntmegújulva,ottállmostmárazújfürdőház
azújemeleteslakóházazerdőmélyébenozondús,üdítőlevegővelkörbevéve.”(Polónyi
1891,1.p.)Afürdőmáraz1891.évbenújonnanátalakíttatottéskiterjesztetett,vala-
mintújéscélszerűberendezéssel láttatottel. „A fürdőépületbenmárványkáddalés
zuhannyalellátott30fürdőszobaállavendégekrendelkezésére.Afürdőépületközvet-
lenközelében,lomboserdőalján,virágosteraszoktólkörülvéveállalakóház,kényel-
mesenberendezettszobákkal”39–állazOrient et Occident c.országosfürdészetiköz-
löny hasábjain. A munkálatokat a betléri kastélyból érkező gróf Andrássy Gézáné
kaunitz Eleonóra is megtekintette, aki a legnagyobb megelégedéssel konstatálta a
telep korszerű felszereltségét.40A forgalomnak végül az 1892. évadban adatott át a
mintegy60.000forintbakerülőúj,37-szobásfürdőtelep,azeredménypediglassacs-
kánalátogatottságimutatókonismeglátszott.41olyannyiranagyjelentőségretettszert
ezazújítólépés,hogymégazországosérdekeltségűbalneológiaiszaklapok–mintaz
Orient et Occident vagyaFürdő és Turista Ujság –hasábjairaisfelkerültannakmeg-
nyitása.42Ugyanakkorafürdőfellendülésesokatköszönhetatelepszomszédságában
sorra felépülő nyárimagánvilláknak,melyek zömében a rozsnyói vagyonos polgárok
jóvoltábólépültekki, felvirágoztatvánezzelmagátagyógytelepet is. (Boleman1896,
126.p.)Afürdőrőlírtpropagandaszerűtárcákbanelőszeretettelhelyeztékahangsúlyt
pontezennyárilakoképítéséneklehetőségére,mondván:aklimatikuséghajlatideális
avagyonosabb–akárszékesfővárosi–polgároknyárirezidenciájánakfelállítására.43

A Fürdőirodalmi Könyvtár értesítője alapjánaz1893.évbenmármintegy50vendég
látogatottelafürdőbe,33állandóbelföldipáciens–3férfi,26nő,4gyermek44–és
17 ideiglenes vendég. A gyógy- és zenedíjakból befolyt összeg a nevezett évben 87
forintotszámlált.Akövetkezőévbenavendégekszámamegduplázódott,sezazilleté-
kekbőlbefolytösszegen–180forint–ismeglátszott,afürdőtmár110vendéglátogat-
tameg:87állandó,32ideiglenesés2külföldibeteg.45Báravendégektúlnyomórészét
aboldogbékeidőkbenGömöradta,ugyanakkoraszomszédosBorsod,nógrád,Heves,
Abaúj-Torna, zólyom, de a távolabbi zemplén Győr, vas, somogy, Ung, szabolcs,
szatmár, csongrád, Hajdú, Bihar, Temes, Arad, szilágy és más – főleg alvidéki –
magyarországivármegyék,sőtszépszámmalBudapestszékesfőváros,amonarchián
belül Bécs, zágráb, de ugyanakkor Berlin, new york világvárosok, vagy szilézia,
Bulgária,Angliaéssvájcisképviseltettékmagukatalátogatókközött,avendégszapo-
rulatpediglassan,debiztosalapokonállvaévrőlévrenövekedett,átszővekliensekkel
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46 Arozsnyónmegjelenőregionálissajtóban(Sajó-Vidék,Rozsnyói Híradó)közreadottvendég-
listákalapján1894és1914között.Sajó Vidék, 1901.július21.;Sajó Vidék,1907.július11,
25.augusztus1.

47 Nemzetközi Fürdő-Lapok, 1899.augusztus1.iv.évf.13.sz.
48Rozsnyói Híradó,1907.augusztus1.
49Rozsnyói Híradó,1903.július19.
50Gömör, 1894.július29.
51 Rozsnyói Híradó,1894.június17.
52Dobsina és Vidéke,1911.július16.
53móriczzsigmondállítólagtöbbszörisfelkerestearozsnyóigyógyfürdőt,feleségerévénugyan-

is rokoni szálak fűzték a püspöki székvároshoz. Elsőszülött kisfiuk, Bandika 1906-ban
rozsnyónhunytel,sírjamaisállavárosiköztemetőben.(kovács2008,98p.)

54Gömör, 1894.május27.
55Rozsnyói Híradó,1895.április25.
56Gömör-Kishont,1894.július5.
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azegészországot.46Afürdőkurlistái,bárléteztek,sajnosnemmaradtakfennazutókor-
nak;soványvigasztnyújtanakaregionálissajtóbanrendszertelenüléshiányosanmeg-
jelenővendéglisták,amelyekalapjánavendégektársadalmiösszetételérekövetkeztet-
hetünk:arisztokraták,polgárifoglalkozástűzőértelmiségiek,művészek–közöttükgróf
vaysándoríró47vagyrónaJózsefszobrász48–,kereskedő-iparosok,gyárigazgatók,vidé-
ki földbirtokosok, (fő)városi banki, miniszteri tisztviselők – mint dr. Emich Gusztáv
miniszterititkár49vagykeletikárolyminiszteritanácsosözvegye50–,egyháziméltóságok
–többekköztmeszlényiGyulaszatmárimegyéspüspök51

–, honvédtisztek és főhadnagyok egyaránt megfordultak rozsnyófürdőn. Arra is
akadtpélda,hogyarozsnyónkorábbanvendégszereplőszínművészek–tánagyönyö-
rűtájbaninspirálódván–azegykoripüspökifürdőtválasztottáknyaralásukszínhelyé-
vé,mint1911júliusábankomlóssyEmma,Papírsándorésneje,valamintGyőzőlajos
Budapestről.52 A hagyomány szerint még a pszicholanalízis atyja, sigmund Freud
(cmorej–Potočná,2012,56.p.)ésírónk,móriczzsigmond53isgyógykezeltettékmagu-
katavasasfürdőben.

1894-reafürdővillaszerű,kényelmesenberendezettújnagyszállójamár45szobá-
valfogadtalátogatóit,melyekheztágaséttereméselegánstáncteremispárosult–vele
szembenavárosiasanberendezett,márványkádakkalfelszereltvasasfürdővel.Afür-
dővendégekgyomrárólProschingerrozsnyóiszállodás,apénztárcabarátárakrólpedig
mindavendéglős,minda tulajdonosFlütschcsaládgondoskodott.541895májusára
elkészültaz ígértgőzgépfelszerelése is.55A fürdőévadrólévadranépszerűcélponttá
vált a püspöki székváros polgárainak körében, naponként sokan kisétáltak ide friss
levegőt szívni: kocsin, szekéren, gyalogosan.minden igyekezet ellenére a vármegyei
közlöny hasábjainGömöri fürdőink címszó alatt megjelent cikk ismeretlen szerzője
mégis a „pangó fürdők” kategóriájába sorolta rozsnyót.56sajnos megerősíthetjük a
tényt,melyszerintafürdőtelepetmégarenoválásutániscsakalegnagyobbjóakarat-
tallehetettvalódifürdőneknevezni,kényelmiszempontbólugyanisszámoskívánniva-
lóthagyottmagaután.minttudjuk,apüspökséghajdanvajmikevesetfektetettbelea
telepkorszerűsítésébe,sőtinkábbnyereségretettszertabevételekből,majdmagán-
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57 Sajó Vidék, 1902.június5.
58Rozsnyói Híradó,1897.július11.
59 lukácsGézavármegyeifőjegyzőáltal,abelügyminisztériumtólkézbesítettrendeletmásolat-

banrozsnyóvárospolgármesterének,FlütschGyulaéskálmánrozsnyóifürdőtulajdonosok-
nakleendőkézbesítésvégettavasasfürdőminősítésénektárgyában.kelt1896.augusztus
17-énrimaszombatban.káTl,rozsnyóikihelyezettrészleg.Fond:rozsnyóvárosmagisztrá-
tusa1323–1922.114.számúdoboz.485.sz.irat.

60Gömör,1895.február10.
61Nemzetközi Fürdő-Lapok, 1898.március.iii.évf.49.sz.
62Rozsnyói Híradó,1898.május23.
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kezekbe kerülvén több ezres befektetések árán – hiányzó reklámhadjárat és kellő
mennyiségű tőke híján57 – sem térült meg a haszon, így rendre kudarcba fulladt
rozsnyófürdőfelvirágoztatásánakügye.

AmillenniumévébenpiacradobottBoleman-félefürdőkötetmára37vendégszobá-
valésvendéglőihelyiségekkel felszereltúj fürdőszállót,valaminta20fürdőszobával
rendelkezőmodernfürdőházatpropagáltalapjain.(Boleman1896,126.p.)Ezidőtájt
mindkettőtkertésvirágosteraszvettekörül,melybőlsétautakvezettekaközelierdő-
be.A20.századküszöbénvalóbanfellendülnilátszottarozsnyóifürdőélet.Asajtóban
tapasztaltfürdőibeszámolókalapjánahelyiközönségszabadidőbenmárszívesebben
kijártafürdőbeüdülni,cigányzenéthallgatni,finomételtészamatosbortfogyasztani:
„Azújvendéglősnekpárjátritkítóellátásanagytársaságotvonzodanemcsupánváro-
sunkból,deakörnyékrőlis,vasárnaponkénttelevananagyétteremésateraszven-
dégekkel.”58Az1896.évegymásikszempontbólismérföldkőnekszámítottafürdőtör-
ténetében, a nevezett évben kapott ugyanis a belügyminisztériumtól hivatalosan is
„gyógyfürdő”minősítést.591898-banújból gazdát cserélta fürdő:eddigi tulajdonosai
folyóévfebruárjábanegybudapestiházbirtokosnakadtákel,akiatelepetegyrozsnyói
konzorciumnakadtatovább,sújtulajdonosaimégugyanazonévadtavaszánnagysza-
básúépítkezésekbekezdtekegyháromévvelkorábban felötlött60esetlegeshidegvíz-
gyógyintézetlétesítésénektervétfontolgatva.61mindatulajdonosok,mindahelyieka
csaknem50.000forintosbefektetéstőlavármegyeelsőszámúmoderngyógyfürdővé
válásátremélték:villanyvilágítással,telefonnalellátva,újkuglizó,nőkszámárakötélen
függőgolyóskuglizó,hinta,táncpavilon,krikett-ésteniszpályalétesítésével,szökőkút-
tal,újfedettsétánytlétrehozvaéserdeisétautakatvágvaavölgyben.Újtulajdonosaia
fürdő konyháját Pfeilermiskolci főpincérnek és nejének adták át, a fürdőépületben
pedigabudapestirudasfürdőmasszőrjei,szalayéshitveseálltakavendégekrendel-
kezésére.62A várva várt siker nemmaradt el, sőt, a fürdőmég az országos jellegű
Nemzetközi Fürdő-Lapok hasábjaira is felkerült: „Az esővel fenyegető égborulatnak
dacáraolyannagyésdíszestársaságrándultkiezalkalombólafürdőtelepre,amilyet
alighalátottmégegyüttilyenkorejobbsorsaisérdemes,kiesésegészségesgyógyhely.
Avendégek–BerkyBertalanzenekaránakjátékátélvezve–megtekintettékazújonnan
létesített átalakításokat, építkezéseket, a villanyvilágítási munkálatokat, s örömmel
értesültekarról,hogyAltstockEde,azújtulajdonos,nemriadvisszaaköltségesbefek-
tetésektőlsem,hogyaközönségmoderngyógyhelyet,kényelmetésszórakozástleljen
ehelyen.Azújhidegvíz-gyógyintézetépületealapzatánaklerakásáhozishozzáfogtak,
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63Nemzetközi Fürdő-Lapok, 1898.május10.iii.évf.54.sz.
64Gömör-Kishont,1898.június2.
65Sajó Vidék,1898.május2.
66Sajó Vidék,1899.június20.
67Sajó Vidék,1899.június20.
68Gömör-Kishont,1899.április6.
69Rozsnyói Híradó,1898.július17.
70Rozsnyói Híradó,1879.augusztus10.
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svalószínű,hogyavillanyvilágítástnemcsakafürdőtelepre,hanemaszomszédosnya-
ralókbaiskivezetik.”63különférfi-ésnőiosztállyalrendelkezőhidegvíz-gyógyintézetét,
valamintbennelévőgőzfürdőjétmégfolyóévjúlius1-jéntombolahúzássalegybekötött
ünnepélykeretébenadtákátaközhasználatnak.64Anevezett1898.évadbanafürdő
összeshelyiségeellettlátvavillamosárammal,valamintbekötésrekerültatelefonis,
amiafürdőtelepésapüspökiszékvárosközöttbiztosítottaatávközlést.65Aszerencsés
tulajdonosváltástkövetőenafürdőmindenkövetmegmozgatottahelyistávolifürdő-
vendégekmegnyeréseérdekében,ennekellenérearozsnyónmegjelenőSajó Vidék c.
folyóiratmégis elégedetlenségről számolt be hasábjain, ami jelen kivételes esetben
nem a fürdőnek, hanem a rozsnyói polgárok figyelmetlenségének címeztetett:
„rozsnyónaknincsenmegazalokálpatriotizmusa,melymásvidékenmindenkultúrin-
tézménnyel ellátott városokat varázsol elő. Ha más városnak ilyen fekvése, folyója,
hegyei,hegyilevegője,forrásaiésfürdőjevannak:azilyenvárosbólésfürdőjébőlfarag-
navalamit.shamártávolividékeknagyobbszámúfürdővendégeineknyáronátállandó
otthonáulnemisszolgál,legalábbarozsnyóiaküdülő,nyaralótelepelenne.”66

Acikkismeretlenszerzőjeegyértelműenpozitívumkéntkönyvelteelazutóbbiévek-
benvégbementkorszerűváltozásokat,s jóízűenkonstatáltaafürdőkedvező irányba
valófordulását:„mérsékeltárak,pompásjókonyha,megbízhatópince,kitűnőzene,a
vezetőségrészérőlfigyeleméskörültekintés.”67Atulajdonosokmellettazérdemegyér-
telműenkijártTurkovicsnándorbudapestifőpincérnekakifogástalankiszolgálásért,a
muzsikátilletőenpedigaputnokiruszó-félezenekarnak.68Tánaházirendhiányalehe-
tettaz,amitmégkivetnivalónak találhatottaközönségegymásnyugalmának,avagy
nyughatatlanságának megőrzése érdekében, ugyanis az összes vendég – betegek,
gyermekek,mulatnivágyók–egyetlenlakóépületbenkerültekelszállásolásra.69

Egyedüliégetőkérdéskéntarozsnyórólavasasfürdőhözsonnananyaralótelep
mellettcsucsomközségbevezetőútkiépítésemaradttovábbraismegoldatlan.Afürdő
egyik legfőbb problematikáját hűen megvilágosítja az alábbi, 1879-ből származó
bejegyzés aRozsnyói Híradó lapjairól: „Találkozik ottminden ami amulatni vágyót
elébbkeresztülvisziahalálfélelemnehézkínjain.sikátor,aholkétkocsicsaktengely-
törésselférmegegymásmellett,–kátyú,melybőlcsakostornyéllellehetkimozdítania
lovakat,–Bella-part,hováarozsnyóiomnibusztrendesenakocsiközönségesegítifel,
lévénaz istentelenülkövesésmeredek,–vanmégottolydrázuspart,aholhakét
járműmellőzniakar,azegyiknekmenthetetlenülapatakbakellbekocsikázni,–svégre
mégazutolsómalomtólkezdveagyönyörűfasor,melyalattakalapnélkülihölgyeket
csakasűrűnapernyőmenthetimeganapszúrásfájdalmaitól.”70sbár1892nyarána
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71 Rozsnyói Híradó,1892.augusztus14.
72Rozsnyói Híradó,1895.június2.
73Gömör-Kishont,1898.július7.
74 Arozsnyóifürdőigazgatóságkérelmeavárositanácshozfürdőisétánykiépítésetárgyában.

kelt1899.március14-ánrozsnyón.káTl,rozsnyóikihelyezettrészleg.Fond:rozsnyóváros
magisztrátusa1323–1922.119.számúdoboz.227.sz.irat.Azerdeibizottságleveleavárosi
tanácshoz fürdői sétány kiépítése tárgyában. kelt 1899. március 28-án rozsnyón. káTl,
rozsnyóikihelyezett részleg.Fond:rozsnyóvárosmagisztrátusa1323–1922.119.számú
doboz.227.sz.irat.

75Rozsnyói Híradó,1899.június11.
76 Rozsnyói Híradó,1905.május22.
77Rozsnyói Híradó,1902.július20.
78Rozsnyói Híradó,1903.június21.
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polgármesterkezdeményezéséreazutatátmenetilegrendbehozták,711895nyarána
fürdőbenmegtartottmegyei orvos-gyógyszerész egylet közgyűlésén újból napirendre
kerültannaksiralmasállapota,olyannyira,hogyagyűlésegyiktagjaazalábbitanáccsal
láttaelafürdőtulajdonosokat:„ültessékreáomnibuszokraavárosielöljáróságnakleg-
tekintélyesebbtagjait,vitessékfelazokatafürdőbe,haezafelmenetelelégnemlenne,
hajtassanakvelökazonnalleavárosba.nincsesetreá,hogyeztkiálljáksesküvelfog-
jákpecsételniabbeliigéretüket,hogyazútjavításáhozazonnalhozzáláttatnak.”72Hogy
megtörtént-eezatragikomikuseset,nemtudjuk,azviszontbizonyos,hogyazúttár-
gyábanvégül1898júliusábantartatottalispániközgyűléskeretébenhatároztak:akir.
államépítészetihivataláltalkészítettköltségvetésszerintazútelsőszakaszbanvaló
kiépítése a fürdőig 5400 forint összköltséget jelentene, a javítás pedig évről évre
továbbterjeszkedvehaladnaelőre.Aköltségeketilletőenazalispánihivatalszázalékos
hozzájárulásokatszabottmegrozsnyóvárosa(20%),csucsomközség(10%),afürdő-
igazgatóság(25%),arozsnyóipüspökség(20%),grófAndrássyGézabányatulajdonos
(7%), miller bányatulajdonos (10%), az államkincstár mint bányatulajdonos (3%), a
concordia vasgyár és bányatársulat (3%), valamint a nyaralótulajdonosok (2%) felé,
ugyanakkor a vármegyei hatóság részéről is számítottak anyagi fedezetre.73
mindamellett a fürdői sétány kiépítésénekügyében is kedvezőhatározat született a
rákövetkezőévben:azúj,358ölhosszúsétaútterveavárosierdőőrilaktóladrázus-
patakmentén,azún.szerecsen-kertfelettierdőrészenáthúzódottegészenagőzfür-
dőig.74Azidőmúltávalazonban,látszólagoseredményeknélkül,afürdőiúttovábbrais
„függőben lévő”ügyétvégülmagaa járási főszolgabíróvettekezelésbe,sAlitiszPál
járásiútbiztosfelügyeletealatt1899nyaránhozzáfogtakazátmenetiátépítéshez.75„Az
útolyannyomorúságosállapotbanvan,amilyenbenmégsohasemvolt.Testiépségét
kockáztatjaaz,akieztazutatkocsinteszimeg!”76–figyelmeztetettahelyisajtóazútvi-
szonyokra,amelyafürdőjóhírénekisártott,mégsemtörténtradikálisváltozássema
vármegyeihatóság,semavároselöljáróságarészéről.voltpéldaarra,hogyegyelőkelő
úriember,akielvoltbájolvaakörnyéknagyszerűségévelsszívesenjöttvolnaidenya-
ralni,azútonmegtettelsőbenyomásaután lemondottakörnyékésa fürdő további
élvezetérőléstávozott.77Azsemhasznált,hogyarákövetkezőévbenazalispánelren-
delteafürdőiútkiépítésétavárospolgármesteréhezésajárásfőszolgabírájáhozkia-
dott határozatával.78Az évek teltek, nemmeglepően kézenfekvő eredmény továbbra

FÓ
R

U
M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
 S
ze
m
le
, 
XV
II.
 é
vf
ol
ya
m
  
2
0
1
5
/4
, 
S
om

or
ja



79Rozsnyói Híradó,1905.június11.
80Rozsnyói Híradó,1905.július9.
81 Sajó Vidék,1912.június27.
82 A szepesiglói bányakapitányság levele a rimamurány-salgótarjáni vasmű rt.

Bányaigazgatóságáhozarozsnyóivasasfürdővédterületénekmegállapításatárgyában.kelt
iglón,1908.november10-énmol,rimamurány-salgótarjánivasműrt.okmánytára(z366).
81.csomó,2345.okm.szám,142.oldal.

83 Azózdibányaigazgatóságlevelearimamurány-salgótarjánivasműrészvénytársasághoza
fürdő védterületének megállapítása tárgyában. kelt ózdon, 1908. szeptember 3. mol,
rimamurány-salgótarjánivasműrt.okmánytára(z366).81.csomó,2345.okm.szám,138.
oldal.

84 ArozsnyóiTakarékpénztárészálogházrt.szakértőijavaslataafürdővédterületénekmeg-
állapításaügyében.keltrozsnyón,1907.szeptember24-én.mol,rimamurány-salgótarjáni
vasműrt.okmánytára(z366).81.csomó,2345.okm.szám,126.oldal.

85Magyar fürdők lapja, 1905.
86Sajó-Vidék, 1899.június29.
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sem született, a rázós útszakasz az elkövetkezőkben is „rozsnyófürdő fekete foltja-
ként”csorbítottaagyógytelephírnevét.Amikor1905júniusábanarimaszombatiállami
építészetihivatalmérnökehivatalosküldetésbenjártacsucsomiútmegtekintésére,a
kocsinvalómegérkezéseutána fürdőbenelsőútjaamasszőrhözvezetett.munkája
végeztével aktáját – a püspöki székhely szégyenére – az alábbi felirattal látta el:
Rozsnyó rendezett tanácsú város utcája és gyógyfürdőjébe vezető útja a XX. század-
ban. Ilyen úton vihették hajdanában a boszorkányokat égetni!79némiképpfelcsillanni
látszott a reménysugár 1905 nyarán, amikor Bornemisza lászló alispán személyes
látogatásaalkalmávalazonnalelrendelteannakkijavíttatását,sprovizórikuseredmé-
nyeketvégülissikerültelérni.80Bármineműhatározatellenéreazonbanateljesésala-
posmunkálatokkalmégaz1912.évadbansemkészültekel.81Egyedülaz1908.esz-
tendőhozotteredményeselőrehaladástafürdőszámáragyógyforrásavédterületének
megállapításaügyében,melynekégetőkieszközléseelsősorbanakörnyezőbányafúrá-
sokmiattváltszükségessé.ArozsnyóiTakarékpénztárrt.mintfürdőtulajdonoskérel-
mezésére a magyar kir. belügyminisztérium 1896. augusztus 11-én kelt 72796/vi.
számúrendeletévelgyógyforrásnakminősítettrozsnyóivasasforrásvizéreavízjogitör-
vény16.§-aszerintvédterületetengedélyezett.82Avasasgyógyfürdőjavasoltvédőterü-
leteésgeológiaitérképenevezettévszeptemberébenkészültelabeadványcsatolmá-
nyaként dr. Böckh Hugó selmecbányai bányatanácsos, főiskolai tanár szerkesztésé-
ben.83Anagyobbterületű,szabálytalansokszögetalkotókülsővédterületenkívülamin-
tegy115métersugarúbelsővédőkörfokozottabbvédelemalákerült,ezenbelülaföld-
felszínnek harmadik személy által történő bármiféle megbolygatása csak hatósági
engedélymellettvolteszközölhető.84

Azelsővilágháborútmegelőzőévtizedbenmindapozitív,mindanegatívhatások
mellettésellenéremár38kényelmesvendégszobaés24káddalfelszereltfürdőszoba
kecsegtettea látogatókat.85A20.századküszöbénavasas fürdő igazgatóságameg-
nyertegondnokulmarkómiklósrozsnyóihírlapírót.86Afürdőiéletekkorramárigencsak
beindult,melynagybanköszönhetteélénkségétatelepújvendéglősének.Az1900-as
évadbanschuszter zsigmond rozsnyói korcsmáros, avagybecenevén „anagyzsiga”
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87Nemzetközi Fürdő-Lapok, 1900.május10.iv.évf.5.sz.
88Rozsnyói Híradó,1900.augusztus19.
89Rozsnyói Híradó,1902.július27.
90Rozsnyói Híradó,1904.május8.;Rozsnyói Híradó,1904.június12.
91 Sajó Vidék,1906.augusztus9.
92Rozsnyói Híradó,1906.április22.
93Rozsnyói Híradó,1907.április14.
94Rozsnyói Híradó,1904.július17.

124 kerényi Éva

kaptamegafürdővendéglőjénekvezetését,87aki„kéklajbis”alakjávalazegyiklegköz-
kedveltebbfigurájalettavasasfürdőnek.Avendégekszívesenlátogattákavárosfeletti
fürdőhelyetzsigabácsijóízűkonyhája,hamisítatlanitalaiéspontos,gyorsfelszolgálása
végett–éssajnosatolvajokisráharaptak,akiknevezettévaugusztusábanegyéjjel40
csibéjétől „szabadították meg.”88 A látszólagos haladás és vendégszaporulat ellenére
azonbanafürdőtovábbraisastagnálásállapotábantoporgott–amintarraegy1902júli-
usábannapvilágotlátotttárcaiskíméletlenülrávilágítottFürdőnk jövője címmel.Amagát
álnévmögé rejtő szerző a fürdő egyedüli kiugrási esélyét a regionalitás talajából egy
magastőkehozammalmegáldottkonzorciumbanlátta,amelykellőképpeneltudnáadni
rozsnyófürdőt „kifelé”.89Utólag tudjuk, hogy ezen óhajt félig-meddig siker koronázta,
hiszenpárévvelkésőbbmárarozsnyóiTakarékpénztártulajdonábanláthatjukGömöre
becseskincsét,desajnosvizsgálttárgyidőszakunkegészidőtartamaalattnemsikerült
magátfeltornázniacsízfürdőországospopularitásánakszínvonalára.

1904tavaszánafürdőtörténetébenismétegymérföldkőnekszámítólépéskövetke-
zettbe:BokorJánosfürdőtulajdonosnemtörődömségeésadósságairévénarozsnyói
Takarékpénztáráltalazegésztelepzárlatalávétetett.Azárgondnoksággalazeddigifür-
dőigazgató, Feymann lászló bízatott meg, míg fürdőorvosi minősítésben továbbra is
Hajcsimaradtaposzton,afürdőgondnokiteendőketpedigBranszkyGyulára,majdegy
hónappalkésőbbAlitiszAladárrabízták.90Afürdőismétegy–tulajdonosváltáskormeg-
szokott–villámgyorskarbantartásonátesvénnyitottamegkapuitaközönségszolgála-
tárakészen.mégfolyóévbenújvendéglőskerültavasasfürdőbeschitterAndrássze-
mélyében, ez a választás azonbanegyáltalánnembizonyult szerencsésnek, nevéhez
ugyanisjópárkellemetlenincidenskapcsolódott.Afürdőközönségrészérőlannakízet-
lenésdrágakonyháját,valamintlassúkiszolgálásátértetöbbesetbenéleskritika91–a
sorsiróniájakéntsajnoskétévvelkésőbbújbólschittertlátjukmajdafürdőivendéglős
posztján,változatlanulpocsékminősítésben,92mígnemarákövetkezőévbenegyHajdú
nevűmiskolcifőpincérátnemvesziafakanalat.93Alátogatottságennekellenéreszépen
íveltfölfelé,alakószobáknagyobbrészeaszezonközepénelvoltfoglalva,afürdőven-
dégekszámátpediga városlakókki-kiránduló csapata isnövelte–utóbbiesetbena
fokozottérdekeltségelsősorbanateniszpályaésakuglizószámlájáraírható.Aföllendü-
léshezazúj vezetés is érdemben járult hozzá:1904-benállították fel a fürdőtelepen
Andrássy Franciska grófné szobránakmakettjét, a felső teraszon pedig két ívlámpát
helyeztekel,estisétáraisalkalmassátéveasétányokat.Folyóévbenafürdősikerein
felbuzdulvakapottlángraismétazoneszme,melyszerintafürdőből–atakarékpénztár
gondokságából kiindulva –minél hamarább részvénytársaságot kellene alapítani,94 a
megvalósításfeléazonbannemtörténtekkonkrétlépések.
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95 Vasárnapi Ujság,1904.51.évf.23–24.sz.
96 Az 1900. évadban például augusztus 30-ig 1124 fő nyaralt. (Nemzetközi Fürdő-Lapok,

1900.szeptember1.v.évf.16.sz.
97 A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet XXXIV... 1905,36p.,54p.1905-benrozsnyón

65állandópáciensüdült.(A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség
évkönyve az 1905. és 1906-ik évről.1907,95p.)Ugyanebbenazévbenasajtó53állandó
pácienstjegyzettaz1905.évadra.(Gömör-Kishont,1906.július29.)

98 Rozsnyói Híradó,1906.augusztus1.
99 Rozsnyói Híradó,1907.június23.

100 Rozsnyói Híradó,1906.május20.
101 Rozsnyói Híradó,1907.augusztus16.
102 Rozsnyói Híradó,1909.február14.
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Afürdőújkezekbekerülésealátogatottságimutatókoniséreztettehatását.Afür-
dőtulajdonosokmég a kor legrangosabb képes családi lapjában, aVasárnapi Ujság
1904-es évfolyamának több számán keresztül is hirdették Gömör e gyöngyszemét,
főlegafővárosiklientúrátmegszólítván.95löcherervármegyeifőorvoselismerőszavait
idézverozsnyófürdő„kád-,kő-,ésgőzfürdői,valamintkönnyenemészthetővastartal-
mú forrásai, ivó és fürdőkúrája éventemintegy 200 tartós beteget vonzottak oda.”
(Borovszky1904,310.p.)Azigazsághozhozzátartozik,hogybárazösszesvendégek
számajócskán1000főfölöttmozgott,96azállandóvendégeklétszámaennekellenére
az1903.,1904.és1905.évivármegyeistatisztikákalapjánméga100főtsemérte
el.97konstatálhatjuk,hogyanagyátalakításokéstulajdonoscserékutánsemtudotta
fürdőzöldágravergődni,pedigmindenszezonmegkezdéséttatarozás,följavításimun-
kálatok,alkalmasintgépezetcsereelőztemeg.„lakikbenneegypár fürdővendég,de
ritkán van rá eset, hogy ugyanazon vendég kétszer ismeglátogassa” – olvasható a
Rozsnyói Híradó 1906. évi egyik számában.98A probléma forrását további síkon is
kereshetjük.Úgylátszik,akorábbanmáremlítettkritikánalulivendéglátásmelléújabb
–valósvagykreált–panaszokistársultakaközönségoldaláról:ezúttalagőzfürdőben
tapasztaltrendéstisztasághiánya,ill.afürdőszolgamagaviseletevoltakazonténye-
zők,melyekújabbrönkötállítottakafürdővezetőségútjába,annakhevestiltakozását
kiváltva: „közegészség szempontjából is lehetetlen állapot az, hogy hetenkint csak
szerdánésszombatonbocsássákleamedencevizét,holottavilágonmindenüttállan-
dóbe-éslefolyásavanaközösmedencéknek.Afürdőkonfidensalkalmazottjánakama
kijelentése,haleszvendég,lesztisztavíz,egyáltalánnemalkalmasarra,hogyvendé-
getcsalogasson.”99Tánezentényezőkisközrejátszhattakabban,hogy1906májusá-
banrozsnyóvárospolgármestere,sziklayGézalemondottfürdőbiztosiposztjáról,sazt
Fáyistvánrendőrkapitányvetteát.100Az1907.évifürdőévadnakazévszakhozképest
zordéshidegidőjárássemkedvezett,augusztusderekánagyengelátogatottságmiatt
mindacigányzenekart,mindpincéreiegyrészétkénytelenvoltvendéglősünkelbocsá-
tani.101sbárarozsnyóiTakarékpénztárrt.sokanyagiáldozattaljárulthozzáavasas
fürdőnekakorigényeiszerintiátváltoztatásához,csakaz1909.évben15.000korona
befektetésteszközöltahidegvíz-gyógyintézetre,mégishiányzottamegfelelőreklámpro-
pagandaésakézhezvalóprospektusok.102Afürdőhírnevétráadásul1911nyaránújból
csorbította–mintegyvisszatérőátokként–azújabbvendéglős-mizéria,melysorána
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103 Rozsnyói Híradó,1911.június18.
104 Sajó Vidék, 1911.augusztus3.
105 Rozsnyói Híradó,1912.május26.
106 Murányvölgye,1912.június30.
107 Gömöri Ujság,1912.július14.
108 Gömör-Kishont,1912.szeptember1.
109 Gömöri Ujság,1913.július20.
110 Sajó Vidék,1914.július9.
111 Rozsnyói Híradó,1914.június7.
112 Rozsnyói Híradó,1911.július23.
113 Sajó Vidék,1912.június6.
114 Rozsnyói Híradó,1912.május26.

126 kerényi Éva

vendégekkelszemben tanúsítottgorombaviselkedésmódés lassúkiszolgáláskövet-
kezményekéntaligmásfélhónappalaszezonnyitásutánkabinaEdevendéglőstafür-
dőtulajdonosok kénytelenek voltak meneszteni, és a konyha vezetését dicker
Józsefnek,amiskolciAbbáziakávéházfőpincérénekátadni.103Acserevégreprosperált
afürdőnek,afolyóévadbanigencsakmozgalmaséletrekészülhettekfel,aszobákra
naponkéntérkeztekelőjegyzések,avezetőségrészérőlaszomszédosvillákszobáinak
kibérléseisfontolórakerült.Amintlátjuk,javuláscsupánaz1910-esévekbenadódott,
amikornapi80–100vendégjelentetteazátlagosforgalmat104–1911-benkonkrétan
450állandóvendégfordultmegrozsnyón.105Az1912.évadbankiadottelsőhivatalos
kurlistamár 139 fürdővendéget jegyzet lapjain,106 július derekánmármintegy 2000
látogatórólszámoltbe,107aszezonvégérepedigelérteabűvös6000-eslétszámot108–
emutatókvalószínűlegnemcsupánazállandóvendégek,hanemazátutazópácien-
sek-nyaralókszámátegyarántközvetítették.Arákövetkezőévadotmárafürdőeddigi
legélénkebbszezonjaként illettéka lapban.109Anagyháborúkitörésénekévében–a
fürdőtörténetébenelőször–márjúniuselejénteltházathirdettek,sőtszálláselhelye-
zésügyébenmégakörnyékbelimagánvillákatis„felkellettkínálni,”110fontolórakerült
akáravárosiszobabérléslehetőségeis.111

Azújításoka világégéstmegelőzőévekben fokozottabbütembenhaladtak.1911
nyaránavendégekkényelméreakávéházataparkranézőablakokeltávolításávalés
svájcistílusúdekorációvalteraszszerűétteremméalakítottaátavezetőség,112akövet-
kezőévbenakárpátegyesületrozsnyóiszakosztályávalkaröltveadrázus-patakmenti
erdeiutatisrendbehozták,akálváriánátvezetőhegyisétánytpedigföltiszították.113„A
parkbangyönyörűorgonabokrokbódítóillatátélvezhetjük,gyönyörködhetünkagondo-
zottsétányoksazújjávarázsoltparkezerszépségében”114–olvashatjukasajtódicsérő
soraitazújköntöstkapottfürdőről,melynekráadásulsikerültmegnyernieavendéglősi
szerepkörre reinberger Józsefnek, a székesfehérvári vasúti vendéglő éttermének
főpincérét,akiatátraifürdőkbenszerzetttapasztalataivalnevesbítetteagömörifürdő
jóhírét,nemmelleslegpedigavároskereskedelmiforgalmát.Azeredményesévadok
arraindítottákafürdőigazgatóságát,hogyaz1913.éviszezonramégtöbbmodernújí-
tástéstechnikaireformoteszközöljenekatelepen:„Aszállodaföldszintiszobáiújon-
nankipadlózva,afolyosókkifestveésdélszakinövényekkeldekorálva,azemeletiszo-
báka luxuskényelemszerető fővárosiember igényeit is teljesenkielégítőmodern,új

FÓ
R

U
M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
 S
ze
m
le
, 
XV
II.
 é
vf
ol
ya
m
  
2
0
1
5
/4
, 
S
om

or
ja



115 Murányvölgye,1913.május4.
116 Rozsnyói Híradó,1913.május4.
117 Sajó Vidék,1913.június5.
118 Sajó Vidék,1911.augusztus3.
119 Dobsina és Vidéke,1912.június19.
120Murányvölgye,1912.augusztus4.;Gömöri Ujság,1913.június15.
121 Gömör-Kishont,1913.június1.
122Murányvölgye,1913.május11.
123 Gömör és Kishont vármegyei naptár... 1905,41.p.
124 1911-benafürdőévadmájus15.ésszeptember15.közötttartott. (Gömöri Ujság, 1911.

június 4. később a világháború éveiben a fürdőszezon kezdete június 1-re tolódott.
(Rozsnyófürdő, 1918,1p).

Fürdőélet a 19. századi Gömörben, 7. 127

bútorokkalfelszerelve,atársalgóésolvasóteremízlésesenberendezvefogjaabizonyá-
raszépszámúközönségetfogadni.Aparkbancsodaszépvirággruppokatkészíteneks
japánernyősasztaloktarkálnakmajdazenyherozsnyóinapfényben.Avasasfürdőüze-
mébenlényegesátalakításokfolynak,újgőzkazánnalszerelikfel,melyamodernfürdő-
üzemnekmintájárafogjaafürdőnekagyógyvizetszolgáltatni.Afürdőfelévezetőutat
isrendbehozzáksazigazgatóságegyhatüléses,könnyűjárásúwaggonettkocsitvásá-
rolt,melypontosmenetrendszerintfogafürdőésavárosközöttközlekedni.Amegszo-
kott figyelemés előzékenység ezidén sem fog elmaradni a fürdő vendégeivel szem-
ben.”115Ezidőtájraafürdőmárakkorahírnévretettszert,hogyigazgatóságamegen-
gedhettemagánaktöbbfővárosivendéglősajánlatánakmellőzését,sfürdőivendéglő-
jénekéskávéházánakhazaikézbevalóbérbeadásátróthzsigmondrozsnyóivendég-
lősszemélyében.116Bónuszkéntaközönségnekisszokatlangesztussalkedveskedett:a
megnyitáselsőhetébenmindenfürdőjegyetváltóvendégegyszínesfürdőiképeslapot
kapottajándékba.117

A feljegyzések szerint rozsnyó a világháború küszöbén egy modern, életképes
gyógyfürdőnívójánállott,aföllendüléspedignagybanköszönhetővoltkozmaFerenc
takarékpénztári igazgatónak.118 „modern fürdővé lett, az emberi kéz megteremtette
mindazt,amitegykultúremberfejdődöttigényemegkíván”119–nyugtáztaasajtó.Tény,
hogy a fürdő vonzereje a látogatottsági statisztikáknak köszönhetően emelkedett, a
helyisajtóismegelégedésselnyugtáztaafürdőhelyzetét:„rozsnyófürdőkiemelkedett
azaprófürdőksorából,amegyeiéshelyihírnévhatáraiból,selőnyös,jónevetvívottki
magánakahazaivasasfürdőkközött.”120mindehhezhozzájárultafürdőpropaganda-
hadjáratais,mellyelaregionálissajtótermékekenkeresztül„Gömöragömörieké!”jel-
szóalattszálltsíkraahonfitársakkülhonifürdőlátogatásaivalszemben,serkentvéna
helyi–értsdrozsnyói–balneológiaiértékekelőnybehelyezését.121

„Gömörgyöngye”

Ekedveskedő jelzővel illetteabányavárosgyógy-ésnyaralótelepétegy1912-benott
időzőismeretlenírónő.122vajonigazalehetett?Acsízfürdőhözhasonlótömegeslátoga-
tottságelmaradásaellenéreapáciensekamájus1-tőlszeptember30-ig123–majdaz
első világháború előtti évekbenmájus 15-től szeptember 15-ig124– tartó fürdőidény
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125 Gömöri Ujság,1912.július7.
126 Gömör-Kishont,1893.augusztus31.
127 Sajó Vidék,1898.május2.
128 Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1903. évre.
129 Sajó-Vidék,1910.május5.
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alatt klimatikus gyógyhelyként, hidegvíz-gyógyintézetként vagy tengeri fürdőt követő
utókúraként125egyarántszívesenfölkerestékafürdőt, lévénkitűnőüdülő-ésnyaraló-
hely.„Aholamegfeszítettidegeknyugalmattalálnak,fáradtemberekpihenéstlelnek,
anagyvárosiporraltelitüdőkkitisztulnak,gyengélkedőkerőhözkapnak,sápadt,városi
gyermekekarcárapirosrózsákatvarázsolatisztalevegőcsodálatosereje.Amegteste-
sültnyugalom,azemberiidegetlágyanmegzsongítóbékességezafürdőhely,nemlár-
más,forgatagosvilágfürdő(…)apihenésutánsóvárgóférfiak,azideges,vértelennők,
ésavékonycsontú,haloványgyermekek fürdője,aholnincshivalgás, lárma,divatés
öltözködés,dedisztingváltcsend,otthonosfesztelenség,egyszerűségésolcsóság...az
utóbbitényezőnekköszönhetőenafürdővendégeinekszámaazutolsóháromévalatt
megháromszorozódott, különösen a hivatalnokok, tisztviselők családi fürdőtelepévé
lett, hogy egy olyan évről évre visszatérő törzsközönséget nevelt magának, mely a
rajongásigmenőszeretettelüdvözlinyárrólnyárraakedvencpihenőhelyét”(Rozsnyó -
fürdő 1918,4.p.)–olvashatjukeköltőifrázisokkaltelítettsorokatrozsnyófürdőhábo-
rúséveibenpiacradobottkalauzában.

Afürdőnegatívumaiközétartozottazállandófürdőorvoshiánya,alkalmifürdőorvo-
sitisztségetbetöltőmedikusaiazonbanavasasvízgyógyhatásaitésalkalmazásimód-
ját kiválóan ismerve hetenként legalább két alkalommal, igény szerint viszont akár
naponta is lejártak a fürdőbe.126A 20. század küszöbén orvosi felügyelet alatt álló,
különférfi-ésnőiosztállyal rendelkező,hidegvíz-gyógyintézetként isműködőfürdőa
modernhidroterápiaelveialapjánlettfelszerelveésberendezve.Ahidegvíz-gyógyinté-
zet,amelyAltstockEdekezdeményezésére1898júniuselsejévelnyitottamegkapuit,127
egynagyobbmedencefürdőbőlállt,melybenavíztetszésszerintgőzáltalvoltszabá-
lyozható, továbbá gőzkamra-, zuhany- és masszázsszobából. (Magyar Fürdő Kalauz
1909,227–229.p.) Avízgyógyászatiprocedúrákatcsakisfürdőorvosirendeletrelehe-
tettigénybevenni,afürdőpedigskótzuhannyal,gőzkamrával,hidegésmelegmeden-
céveldiszponált,aszokásosgyógymódokközépedigafél-ésteljesfürdők,különféle
öntések,ledörzsölések,zuhanyok,bepakolásokésmasszázsféléktartoztak.(Rozsnyó -
fürdő 1918,7.p.) Ahelyisajtóbanmegjelentreklámokbantej-éssavókúrátisgyakorta
hirdettekaszázadelőn.1281913nyarátólvezettékbeújabbgyógymódgyanántaradio-
aktíviszapfürdőket,(Rozsnyófürdő 1918,8.p.)amiegyértelműenazigényekfokozásá-
raésalátogatókszámánaknövekedéséreutalt.mindezafürdőún.extragyógymódjai
közétartozott,ezekskálájaafürdő1918-bankiadottkalauzaszerintdietetikuskúrák
fajtáinkeresztül–soványítóéshizlalókúrák,tejkúrák,fekvőkúrák–azoertl-féleséta
„terrain-kúráig”terjedt.(Rozsnyófürdő 1918,8.p.)Avendégekkiszolgálásáraférfiés
nőifürdőszolgákfelügyeltek,későbbiskolázottmasszőrtésmasszírozónőtisbiztosítot-
taka fürdővendégekszámára,akikegyszersmind tyúkszem, láb-éskézápolás terén
egyarántszolgálatbanálltak.129
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130 Fodorszerintgyógy-észeneilletéketmindazonvendégekfizettek,kikháromnapontúlidőz-
tekagyógyhelyen.(Fodor1903,85.p.)

131 Orient et Occcident,1893.május15–31.2.sz.
132 Arozsnyói vasasGyógyfürdő ésHidegvízgyógyintézet jelentése a rozsnyói polgármesteri

hivatalnak a fürdők összeírása tárgyában. kelt 1911. május 18-án rozsnyón. káTl,
rozsnyóikihelyezettrészleg.Fond:rozsnyóvárosmagisztrátusa1323–1922.197.számú
doboz.1617.sz.irat.

133 Rozsnyói Híradó,1884.május18.
134 Rozsnyói Híradó,1898.május8.

Fürdőélet a 19. századi Gömörben, 7. 129

lássukazonbanazárakat!Az1918.évifürdőbrosúraszerintmindenvendég,akileg-
alább7napig130afürdőbentartózkodott,gyógy-észenedíjatfizetett,melynekösszegea
fürdőszépítéséreéskorszerűsítésérefordíttatott.míga19.századvégénezazösszeg5
forintra rúgott,131a századelőna gyógydíj személyenként egyhétre2 koronába, (Fodor
1903,85.p.)azegészidényrepedig6koronábakerült(három-vagytöbbtagúcsaládok
12koronátfizettek),azigénybevettelsőorvosirendelésárapedig5koronavolt.(Fodor
1903,85.p.)zenedíjcímenazilletőpácienshetenként2koronaösszegetvoltköteles
befizetni(többtagúcsaládokesetébenezheti4koronáraszűkült),10évenaluligyermek-
ekagyógy-észeneilletékfelétfizették.(Rozsnyófürdő 1918,8.p.)

Aszázadfordulónfénykorátélő,erkéllyeldíszítettfürdőinagyszállóalegmodernebb
komforttal vártaa látogatókat, vízvezetékkel, telefonnalés villanyvilágítással ellátva,
valamennyiföldszintiésemeletiszobájapedigerdőretekintő,napsütésesvolt.Anagy-
szállónapiszobaárai1-ágyasszobánál60–80krajcár,2-ágyasszobaeseténpedig20
krajcártólkezdődtek,(Polónyi1891,59.p.)később1korona20fillérés5koronaközt
mozogtakaszobafekvéseszerint,132melybőlelő-ésutóidényben25-30%kedvezményt
nyújtottak. (Rozsnyófürdő 1918, 15. p.) „Egy szoba ára a főévad alatt június 25. –
augusztus25.között1korona20fillértől2korona40fillérig,kétággyalpedig2koro-
na40fillértől2korona80fillérigterjedt”(Fodor1903,85.p.)–írtaaFodor-féleorszá-
gosfürdőismertetőkiadványaz1903.évben.Akiszolgálásésvilágításszemélyenként
ésnaponként20fillérbe,10évenaluligyermekekezenösszegfelétfizették,(Magyar
Fürdő Kalauz 1909,227–229.p.)különágypedigegyéjjelre60–80fillértszámlált.
(Rozsnyófürdő 1918,15.p.)

A fürdőn túl feküdt a rozsnyói vagyonosabb polgárok nyaralótelepe. „dr. maurer
Arthurrozsnyóvárosiésfürdőorvosvoltazelső,akiezenhelynekklimatikuskitűnőjó
hatását,testedző,ozonduslevegőjétfelismerve,nyárilakástépíttetettmagaéscsaládja
számáramárévekkelezelőtt,sazótaaligtavaszodikazidő,mármájuselejénkiköltözik
egészcsaládjávalscsakakésőőszideresnapokhozzákbeismétavárosfalaiközé.
Példáját csakhamar követték a legelső családok, többek között schlosser Albert és
markóAlbertnagykereskedőBudapestről,villákatépítetteksazegésznyarat itt töltik
családjaikkal együtt” (Polónyi 1891, 2. p.) – hirdeti Polónyi fürdőkalauza. s valóban,
markó 1880-ban és schlosser 1884-ben133emelt nyári villájamellett az 1898. évtől
megkezdettfürdőbelipozitívváltozásokatkövetőfellendüléskövetkeztébenanyaralóte-
lepisújabbmagánvillákkalbővült.közvetlenülafürdőifelsőteraszfelettHeneszépítész
nyaralójaésFeymannlászlókereskedővillájaépültfel,mígGálmiksanagytőzsdeitulaj-
donosavárosierdőmesterlakásafelettirépászky-féletelketvásároltameg.134Avendé-
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135 Rozsnyói Híradó,1903.május31.
136 Orient et Occcident,1893.május15–31.2.sz.
137 Orient et Occcident,1893.május15–31.2.sz.
138 Rozsnyói Híradó,1903.május31.
139 Sajó-Vidék,1910.május5.
140 Murányvölgye,1913.július6.
141 Rozsnyói Híradó,1912.július7.
142 Gömöri Ujság,1913.július6.
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gekrészéreszámoskiadószobaéslakásrendelkezésreálltafürdőtelepezenmagán-
villáibanis,mintamaurer-nyaraló,aPauchly-villák,aschlosser-villa,aviktória-nyaraló,
a Gintner-villa, szilvássy nándor rozsnyói építész és téglagyár-tulajdonos híres
szilvássy-kastélya,vagyavárosierdészlak.Afürdővendégeknekugyanakkorateleptől
mintegy2kilométerrefekvőrozsnyónisalkalmuknyíltcsinoslakásokatbérelni.

kezdetbenazélelmezésnapidíjafejenként20krajcárbakerült,(Polónyi1891,59.
p.)későbbazétlapszerintiválasztásmellettanagyszállóvalösszeköttetésbenállófür-
dővendéglő gondoskodott heti 24 koronás penziórendszer (reggeli, ebéd, vacsora)
bevezetésével,melyrendszerintafürdőigazgatóságáltal jóváhagyottétel-és italjegy-
zékszerintállítódottössze.135Afürdő1918-bankiadottkalauzábólismeretes,miszerint
ahizlaló,fogyasztóésdietetikaikúráttartóbetegekkülönrendszerszerintétkeztek,a
déliésestiétkezésafürdőtágasteraszánvagypedigazétterembentörtént,akávéházi
étkezéspediga fürdőüveges, svájci jellegűkávéházaibanszolgáltatott fel: a reggeli
általábanegycsészekávé,illetvetej,vagyteavajjaléskaláccsal,melyháromfogásos
ebéddel–leves,hús,főzelékéspecsenyevagytésztábólállónégytálételből–folyta-
tódott,avacsorapedigsültbőlállt.(Rozsnyófürdő 1918,10.p.)Afürdőteljespenzió-
áraiegyhétre,melyekmagukbafoglaltákaszobaárat,étkezést,kiszolgálástésvilágí-
tástidénytőlfüggően20–25forint,136később5,50és7koronapernapközöttmozog-
takegyszemélyre,kétszemélyrepedig9,50és11koronaközt,míga10évenaluli
gyermekekazösszegfelétfizették.Az1909.éviMagyar Fürdőkalauz ateljesellátás
(lakás,világítás,kiszolgálás,gyógy-észeneilleték,reggeli-ebéd-vacsora)hetidíját38
koronátólhirdette.(Magyar Fürdő Kalauz 1909,227–229.p.)

mígegykádfürdődíjaaszázadfordulón40krajcártólindult,137későbbafürdőárak
szolgáltatásonkéntakövetkezőképpenalakultak:vasasgyógyfürdőlepedővel1koro-
na,gőzfürdőruhával1korona,félfürdőruhával1korona,iszapfürdő2korona,iszap-
borogatás,ill.tagfürdő1korona,10vasasvagygőzfürdőjegyelőreváltva9koronába,
egylepedőpedig20fillérbekerült.Akedvezményesgyermek-gőzfürdőjegyáratízalka-
lomra3korona60fillértszámlált,138anyilvánosjellegűiskolák,intézetekésegyesüle-
tekrészérepedigafürdőjegyekárából20%-oskedvezménytnyújtottak.139Amianemek
közöttielosztástilleti,agőzfürdőésahidroterápiáskamranapontadélelőtt11ésdél-
után1között,valamintegészpéntekdélutánkizárólagahölgyvendégekrendelkezésé-
reállt.1401912nyaránafürdőigazgatóságvasárnapdélutánonkéntazún.zónafürdést
is bevezette szimbolikus 50 fillérért, hogy amodern gőzfürdőt a szegényebb nép is
igénybevehesse.141

Ahelyisportszolgáltatásokáraitilletőenaz1913-tólmárversenypályaméretekkel
üzemelőteniszpálya142ésaz1898-banfelállítotttekepálya143használataszemélyenként
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143 Sajó Vidék,1898.május2.
144 Sajó-Vidék,1913.június26.
145 Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1903. évre.
146 Rozsnyói Híradó,1883.május20.
147 Rozsnyói Híradó,1884.október19.
148 Balneológiai Értesítő,1900.július15.
149 Rozsnyói Híradó,1888.július15.
150 Atársaskocsinlehetőségnyíltfürdőjegyetisváltani,fürdőjeggyelkombinálvaamenettérti

jegyára60krajcárbakerült.(Rozsnyói Híradó,1892.július24.)
151 Rozsnyói Híradó,1898.május22.
152 menetrendje,amelyévadonkéntváltozott,anevezettszezonbanpéldáulakövetkezőképp

alakult:rozsnyórólafürdőbede.9és12,du.3,félhatés7órakor,afürdőbőlavárosba
pedigde.8és11,du.2,5ésfél7órakor.(Sajó Vidék,1912.június27.)

153 Sajó Vidék,1913.június5.
154 Gömöri Ujság,1913.június8.
155 Murányvölgye,1912.június9.
156 Rozsnyói Híradó,1913.április20.
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ésóránként40fillérttettki.(Rozsnyófürdő 1918,16.p.)Ugyanakkorateniszpályára
10koronás idényjegyeket is kibocsátott a fürdő,melyekellenébenapályabármikor
használhatóváltváltfürdővendégeknekéskirándulóknakegyarántsamelyekfelmuta-
tásamellettatársaskocsin30filléresmenettértijegyetkaptakazaktívteniszezők.144

Továbbiszolgáltatásoktekintetébenafürdővasúti,posta-éstávírda-állomása,vala-
mint gyógyszertára a városban üzemelt az érdeklődők számára.1451883. június 1-től
lépettéletberozsnyófürdőnazomnibuszvonat,azideváltott„tourésretour”jegyek33%
árengedménnyel kerültek árusításra,146majd az 1884. évi vasúti menetrend szerint
naponta két oda-vissza alkalommal közlekedett személyvonat- és omnibuszvonat-járat
rozsnyó városába a dobsina–Bánréve közötti vonalon.147Budapestről miskolcon vagy
Fülekenátlehetettmegközelíteniagyógyfürdőt,személyvonattal10,gyorsvonattalpedig
8órahosszáttartottazutazás.(Rozsnyófürdő 1918,5.p.)Az1900.évimenetrendsze-
rintelőbbivonalrólöt,utóbbiiránybólpedigháromszerelvényközlekedettakeletipálya-
udvarésrozsnyóközött.148Apüspökiszékvárosbaérkezvénazonbanmégnegyedórányi
kocsiútvezetettafürdőtelepre.Azelsőomnibuszrozsnyóvárosaésafürdőközött1888.
július15-énindultmegaFeketesasszállóelőttitérrőlnapontakétalkalommal,reggel8
ésdélután2órakor,1491892-tőlmárnapontanégyalkalommal–reggel7,délelőtt10,dél-
után3és5órakor–segyóraifürdőbenvalóidőzésutánvissza,150majd1898májusától
mármindenórábanszemélyenként20fillérért,amiahelyipolgárokegyregyakoribbláto-
gatottságáróltanúskodik.151későbbatársaskocsiavárosésafürdőközöttegésznapköz-
lekedettegyútra30fillérdíjszabás,menettértijegy50fillér,este8utánpedig2korona
díjfejében,152fürdőjeggyelkombinálvarozsnyóraésvissza1korona40fillérbekerültaz
út.153Afürdőfejlettségéttükrözteaz1910-esévekbenfenntartottéjjeliomnibuszjáratok
biztosításais.154Arozsnyóivasútipályaudvarról2-3koronaviteldíjellenébenbérkocsival
lehetettmegközelíteniafürdőtelepet,(Magyar Fürdő Kalauz 1909,227–229.p.)apogy-
gyászdarabonként20fillérbekerült.Avilágháborúelőtt,1912-benfelmerültegyesetle-
gesautójáratelindításánakagondolata,155ahatüléseswagonettkocsitmárakövetkező
évbenforgalombahelyeztékafürdőésavárosközöttiútszakaszon.156
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157 Vasárnapi Ujság,1864.június26.
158 Berki Flóris a kor számos jelentős személyisége és uralkodója előtt is megcsillogtatta

tehetségét,többekköztiii.sándororoszcárelőttisjátszott.(kovács2008,99.p.)1895-
benbekövetkezetthalálakorahelybélifiatalságsíremlékénekköltségeifedezéséretom-
bolával egybekötött táncmulatságot rendezett a vasas fürdőben. in: Rozsnyói Híradó,
1895.június9.

159 Rozsnyói Híradó,1884.április27.
160 Sajó Vidék,1898.május2.
161 Rozsnyói Híradó,1904.július10.
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művelődésésszórakozásafürdőben

márWachtel1850-esévekbenmegjelentbalneológiaikötetébenarrólszámoltbe,hogy
afürdőgyakortaotthonakülönfélezeneirendezvényeknek,környékbelikirándulóhelye-
it pedig a későbbi két fürdőkalauzhoz hasonlóan részletesen is felsorolta. (Wachtel
1859,215.p.)AVasárnapi Ujság 1864.júniusiszámaúgyszinténelismerőhangnem-
bennyilatkozottazakkormégkezdetlegesállapotúfürdőről,amelyhiányosságaielle-
nére a rozsnyói lakosság kedvenc mulatóhelyéül szolgált, s az idelátogató vendég
napontakellemestársaságraleltahűslombokölén,állandócigányzenekarralbiztosít-
vánakifogástalanhangulatot.157„Afürdőnekkényelmesenberendezetttársalgóterme
van,zongorája,olvasója,melybenazösszeshazainapilapok,hetilapokésszámoskül-
földiujságésképes laptalálható.vanfedettkuglizó,kitűnőenkiépített tennis-pálya,
gyermekjátszótér.napontaelsőrendűcigányzenekarjátszikagyógyházelőttiteraszon,
hetenkintpedigtombola,hangverseny,kabaré,kertiünnepélyekéstűzijátékokrendez-
tetnek.számoskirándulóhelyéstermészetilátványosságfelégondossétautakfutnak
–aHármas-bükk,azÖkörhegycsúcsa,aGyuri-tanya,a35évenkintmegnyílótenger-
szem, a Brindzarka kolyiba, a szadlovszki tető, az odenthál-féle antimónbánya, a
csengő-bánya,adolinka-forrás,azárpád-szikla,vagyaHidegkút–,melyeklátogatott
kirándulóhelyei a fürdővendégeknek” (Rozsnyófürdő 1918, 11. p.) – sorolja a fürdő
háborús évjáratú kalauza, melyet az áhítatosabbak kedvéért azon információval is
kiegészít,miszerintaz1910-esévekbenafürdővendégekszámára4-féleistentisztelet
(napontarómaikatolikuséságostaihitvallású,vasár-ésünnepnaponkéntpedigrefor-
mátusésizraelita)látogatásáraegyarántmódnyíltaközelirozsnyóvárosában.

Arról,hogyansmilyenmódonszórakoztakafürdőbenaboldogbékeévekben,leghi-
telesebbenahelyisajtóbeszámolóibanolvashatunk.Etudósításokmintegynaplósze-
rűenadjákvisszarozsnyófürdőbáljainak,táncosmulatságainakészenés-szórakozta-
tó rendezvényeinek hangulatát. Az alkalmi fürdővendégek mellett a Tornallyay,
szontágh,soldos,Pazár,maurer,osváth,Pósch,langhammeréstovábbihelyiéskör-
nyékbeliúricsaládokszórakozásitörzshelyénekegyarántbátrantekinthetjükevasas
fürdőt,ahonnétazelmaradhatatlancigányzenesemhiányozhatott:az1880-asévek-
benahíresrozsnyóicigányprímás,BerkiFlóris158 zenekarahúztahetentekétalkalom-
mal,159aszázadfordulónaputnokiruszórudibandájasarozsnyóiaknagykedvence,
BerkyBerci,160majdarimaszombatioláhGyulacigányprímás161éskalocsailajosban-
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162 Rozsnyói Híradó,1908.június28.
163 Rozsnyói Híradó,1905.május14.
164 Rozsnyói Híradó,1906.április15.
165 Gömöri Ujság,1913.június1.
166 Sajó Vidék,1899.június20.
167 Rozsnyói Híradó,1910.június12.
168 Rozsnyói Híradó,1895.június30.
169 Rozsnyói Híradó,1899.június25.
170 Rozsnyói Híradó,1911.július9.
171 Rozsnyói Híradó,1900.augusztus12.
172 Rozsnyói Híradó,1898.augusztus14.
173 Gömöri Ujság,1912.augusztus18.
174 Rozsnyói Híradó,1894.augusztus12.
175 Rozsnyói Híradó,1894.július29.
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dája,162Palóczék,163a danyi testvérek,164végül az 1910-es években Bari Ernő tíztagú
zenekaramuzsikáltelő-ésutóidénybenvasárnaponként,afőszezonbanpedignaponta
délután5és7óraközött.165Alkalmankéntkatonazenekaris játszott166–mintpéldául
1910nyarána rozsnyóikereskedelmialkalmazottakegyletikönyvtárukalapja javára
rendezettnépünnepélyen,melyenatalpalávalótamiskolci65-ikgyalogezredzenekara
szolgáltatta.167Azigényesebbkulturálisélvezetekrepertoárjátgazdagítottákakülönféle
vendégszereplések:1895júniusábanHamzsanáczinépzenészmuzsikáltittzenekará-
val,168négyévvelkésőbbigaziritkacsemegébenlehetettrészükavendégeknekamis-
kolci 5-ik gyalogezred koncertjével,1691911 júliusában pedig díjtalan hangversennyel
kápráztatta el a közönséget a fürdői parkban a diósgyőri vas- és acélgyári
„Jószerencse”dal-ésönképzőkör170tagja.170A20.századbeköszöntévelegyregyak-
rabban találkozunk a rögtönzött hangversenyekkel, amelyek során a fürdővendégek
soraibólülteka zongoramögé, vagy ragadtakvonótaközönségszórakoztatására.171
olykorspontántáncmulatságkeretébenszórakozottafürdőivendégsereg–mint1898
augusztusában a rozsnyói fiatalsággal karöltve172–, leggyakrabban azonban konkrét
eseménykeretébenroptákatáncot.173Egy-egyzenés-táncosmulatságalkalmávalrend-
szerintahelyszínisfeldíszítésrekerült,többnyireazalkalomhozillődíszekkel,lobogók-
kal,fenyőgallyakkal,feliratokkal.174

A rendezvényeket leggyakrabbankísérőprogramokkal is csábították,mint a világ-
posta,atombola,atűzijátékvagyakonfettidobálás,abevételpedigjobbárakaritatív
célravándorolt.

AzAnna-bálhagyományarozsnyófürdőnisvirágzott.AklasszikusAnna-napimulat-
ságonrendszerintnemcsakafürdővendégek,hanemarozsnyóiésakörnyékbelielő-
kelőcsaládokisösszegyűltek,gyakranbizonyafürdőtánctermeisszűknekbizonyult.
ilyenesetfordultelő1894júliusában,amikoraközönségegyrészeaszűköstáncpar-
kettnakköszönhetőenkényszerültazétterembe,175vagypedig1906júliusában,amikor
a négyeseket táncoló mintegy 30 pár jó néhány táncost kiszorított a teremből.
kárpótlásként, a helybéli fiatalokból verbuválódott rendezőbizottság a jó hangulatot
schitter vendéglős konyhájával és pincészetével, valamint a danyi testvérek kiváló
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176 Sajó Vidék,1906.augusztus2.
177 Sajó Vidék,1900.augusztus2.
178 Rozsnyói Híradó,1903.július19.
179 Rozsnyói Híradó,1903.augusztus2.
180 Rozsnyói Híradó,1905.július28.
181 Gömör-Kishont,1911.július16.
182 Sajó Vidék,1912.július25.
183 Gömör-Kishont,1912.augusztus18.
184 Rozsnyói Híradó,1913.augusztus31.
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muzsikájával biztosította.176Hosszú hallgatás után a bűvös 1900. évben rendeztek
ismétpáratlansikernekörvendőAnna-báltrozsnyófürdőn,amulatságonanagylelkű
vezetőséga teljes jövedelmet–182korona–ahelybélinőegyletszámáraajánlotta
fel.177Három évvel később falragaszok útján hirdették a bált papír alapú meghívók
helyettarozsnyói fiatalságrendezésében,melyhezafürdőigazgatóságkésődélutáni
térzenével, az este folyamán felszolgált ízletes fagylalttal, jegeskávéval, étel-itallal,
éjszakaitűzijátékkal,valamint–afürdőtörténetébenelőször–egészéjjelrekocsi-és
omnibusz-közlekedésfenntartásávaljárulthozzá,178a64korona73fillértisztabevétel
pedigahelybelikorcsolyaegyletpénztárátvolthivatottgyarapítani.179Azidőhaladtával
azAnna-bálokirántiérdeklődéssajnosapadnilátszott,ugyanisaz1905.éviidényben
egyetlen rozsnyóihölgysemvett résztemulatságon, ráadásulagyér létszámravaló
tekintettelazelsőnégyestakorábbanmegszokott30-35párhelyettcsupán10pártán-
colta.180ÚjlendületetazAnna-bálozásésazegyébszórakozásteréncsupánközvetlenül
azelsővilágháborúelőttiévekhoztak.1911júliusábanhangversennyelisösszekötöt-
téke jelesnévnapihagyományt,melynek jövedelmeazújonnanmegalakult rozsnyói
„patronázs-egyesületnek”adományoztatott,181ezazonbanmintegyelőfutáravoltcsak
azonnagyszabásúünnepélynek,amelyreakövetkezőévbenkerültsor.1912nyarán
ugyanis–nagyvárosikertiünnepségekmintájára–rendhagyóAnna-estettartottak:a
fürdővendégei,akikközöttszámosvidékivoltjelen,egyedülálló„garden-partyban”gyö-
nyörködhettek,melyen20fillérellenértékű,120nyereménytárgyastombolávaléstűzi-
játékkalegybekötöttszórakoztatóprogramestenmúlathattaazidőtajapánligetekés
lampionossétányokközönsége.ráadáskéntkülföldivendéglőkcouvert-étkezésirend-
szerenyomán1korona60fillérfejébenkülönlegesAnna-vacsorakerültfelszolgálásra.
AnapfénypontjakéntdélutánioperetthangversenykeretébenadiósgyőriBerkiAndor
észenekarakápráztattaelatársaságothangversenyével,azestpedigcigányzenével
dúsított,reggeligtartótáncmulatsággalzárult.182Anevezettévadigengazdagnakbizo-
nyult szórakoztató műsorszámok tekintetében; mintegy három héttel később a kor
egyiklegkedveltebbműfajával,kabarévalhívtafelmagáraafürdőismétanagyérdemű
közönségfigyelmét.50filléresbeléptidíjfejébenafürdőtársastermébenestehatórá-
tólhelyidilettánsokléptekszínpadra„monológ,színdarab,ének,zongoraprodukciók-
kal”, az este legnagyobb attrakciójaként azonban a 100 nyereménytárgyas tombola
aratottelsöprősikert.183Egyik ilyenkabaré-előadásfolytánaszervezőgárdamégapró
meglepetésseliskészültaközönségnek,egyszálmargarétárafelfűzvehazavihettea
virággalmegegyező produkció dalszövegét.184A fürdőmég bűvészestének is otthont
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185 Sajó Vidék,1911.augusztus3.
186 Sajó Vidék,1913.június26.
187 Sajó-Vidék,1914.július23.
188 Gömör,1895.június30.;murányvölgye,1913.június8.
189 Sajó Vidék,1912.június6.
190 Rozsnyói Híradó,1875.május30.
191 Rozsnyói Híradó,1879.június8.
192 Rozsnyói Híradó,1879.június8.
193 Rozsnyói Híradó,1911.június4.
194 Murányvölgye,1913.június8.
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adott 1911 augusztusában,185 vagy egy remek hangulatú teniszvacsorának, amely
1913 júniusában kerültmegrendezésre nemcsak a fehér sport szerelmesei, hanem
mindenérdeklődőszámára.186Aháborúkitörésénekelőestéjén, július27-én fővárosi
slágereket kántáló kabaréval, valamint tombolával is megfűszerezték az Anna-bált,
melynek szereplői a fürdővendégek és a városi műkedvelők köréből kerültek ki. A
„murin” 1 korona személyjegy és2 koronás családjegymegváltásával lehetett részt
venni:alighanemazutolsóbékebelitáncosmulatságnaklehettektanúiajelenvoltven-
dégek.Aropogóscsárdásokatazéjszakafolyamánlábrakapott,hadiállapototterjesztő
híreksemtudtákfélbeszakítani.187

Avasasfürdőhelyiségeimáraz1860-asévektőlarozsnyóipolgárok,legfőképpen
diákokszórakozásáraegyarántkiválóhelyszínülszolgáltak.évesrendszerességgeltar-
tottákmegittmajális,záró-,ill.nyári„juniális”mulatságukatakatolikusésevangélikus
elemiésgimnáziumoktanulói,végzősérettségiződiákjaiatanárikarralegyetemben.188
majálisünnepségekalkalmávaladiákságmárakorareggeliórákbankivonultdíszlobo-
gók,zászlókalatt,zeneszómellettafürdőbe,adélelőtttöbbnyireversenyjátékokkaltelt
el, a város közönsége rendszerint a délutáni órákban csatlakozott a szórakozókhoz,
részinthogyabbantettlegrésztvegyen,részintpedighogyannaknézésébengyönyör-
ködjön.189rendszerintdíszesközebéddel,fesztelentánccal,hangosmuzsikávalésaz
édesszájúak örömére cukrászdával várva tartották meg a tavasz üdvözlését.190 Az
1879.június3-ánmegrendezettmajálisalkalmávalmégIsten hozott feliratúdiadalka-
puisköszöntötteazünnepségrebetévedtvendégetafürdőelőttiúton,aszabadtéri,
zsúfolásigmegtelt táncterempediggótikusdíszelemekkelésalkalomszerűmondato-
kattartalmazótranszparensekkelvoltfelcicomázvaaközönséglegnagyobbörömére.191
Előfordult,hogyegy-egyilyenmulatságalkalmávalafürdőitakarodóutánnemértvéget
aszórakozás,mintahogyafentnevezettévbentörtént:azifjúságavárosban,atársal-
gásiegyletnyaralójánaktermébenújrakezdteahacacárét,korareggeligfolytatánc,a
teraszokonpediganemtáncolókvidámtársalgásatörtemegacsendet.192Arraisakadt
példa,hogytöbboktatásiintézményközöstavaszvárómajálistrendezett,az1911.évi
majálistazevangélikusfőgimnáziumésapolgárileányiskolaközösrendezésébenmég
„boston-táncverseny”ismegkoszorúzta.193Afürdőöregdiákokérettségitalálkozójaként
isideálisnakbizonyult,mindközülalegemlékezetesebbaz1913.évi40-évesbankett,
melyenvármegyénkalispánja,lukácsGézamintegykorirozsnyóikisdiákisrésztvett.194
ArozsnyóiegyetemiifjúságszámlájáraugyanakkorszámosAnna-bálírható,azáltaluk
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195 Gömör-Kishont,1899.július27.
196 Rozsnyói Híradó,1898.május24.
197 Rozsnyói Híradó,1880.június13.
198 Rozsnyói Híradó,1874.július5.
199 Rozsnyói Híradó,1895.június30.
200 Rozsnyói Híradó,1879.augusztus10.
201 Rozsnyói Híradó,1899.augusztus3.
202 Rozsnyói Híradó,1904.június19.
203 Rozsnyói Híradó,1908.július5.
204 Rozsnyói Híradó,1911.július9.
205 Sajó Vidék,1912.július25.
206 Gömöri Ujság,1913.július6.
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1899.július23-ánrendezettbálonegészenhajnalinégyigmulatottavárosésakör-
nyező vidék intelligenciája. AHámoslászló főispánbájosnejének védnökségealatt
lezajlottstombolávalmegfűszerezettnévnapitáncvigalomközel200forintnyihasznot
eredményezettarozsnyóinőegyletjavára.195

Ahelyiegyletekiskedvüketleltékazegykoripüspökifürdőtermeiben.Azünnepség-
hezhozzátartozottafürdőbevaló„kimenés”rituáléja:atestületekrendszerintatiszt-
viselőségvezetésemellett,egyletiavagynemzetiszínűlobogóalatt,zeneszókíséreté-
benvonultakavasasfürdőbe.Hamáramajálisoknáltartunk,érdemesmegjegyeznia
rozsnyói iparos ifjakönképzőköréneknyárváró táncmulatságait,amelyek–hahihe-
tünkasajtónak–kétségkívülalegjobbakközétartoztakavidéken,anégyeseketrend-
szerint35-40pártáncolta.196 Azifjúságmellettarozsnyóiönkéntestűzoltóegylettartot-
tamegévenkéntnyáriünnepélyét–alkalmankéntmenetgyakorlatát197–avároszajától
távolesőkiesfürdőben,nagypopularitástkeltvearozsnyóiakkörében.míg1874.júni-
us28-ánazegylet180személyesközebéddelelőrukkolósmintegy2000főstáncost
felsorakoztató zászlófelavatási ünnepélyétől visszhangzott a fürdő,198addig 21 évvel
később,1895.júniusábanzászlószentelésiünnepélyéneknemmindennapiévforduló-
játültékezentestülettagjai,aholkétzenekarjátékamellettakésőéjszakábafolyta
népünnepély-számba menő mulatság – Andrássy Géza és dénes grófok is egy-egy
hordóbortajándékozvánazestre.199Újabb igazikuriózumként,1879augusztusában
mintegytizenkétésfélóránkeresztülmulatottaközönségarozsnyóikereskedőifjak
bálján,délutánháromtólmásnapreggelfélnégyig.200Továbbfolytatvaasort,színhelye
voltafürdőarozsnyói jótékonynőegylettomboladélutánjainakis,akikbevételükegy
részéttöbbnyireafürdőéskörnyékénekkarbantartásáraajánlottákfel.2011904júniu-
sábanakatolikuslegényegylettartottaszokásosnagyvisszhangotkeltőtáncmulatsá-
gát saját házalapja javára tombolával és konfettidobálássalmegspékelve2 koronás
személyjegyés4koronáscsaládjegyellenébenagyógyfürdőtermeiben,2021908nyarán
arozsnyóiposta-éstávírdatisztektáncestélyétőlvolthangosafürdő,2031911.július9-
éna rimamurányibányatelepaltisztjeiévoltazeste,2041912 júliusábanaprotestáns
iparosok önképzőköre rendezte meg évenkénti nyári táncmulatságát ugyanitt,205de
érdekesnekígérkezettaz1913.július6-ánarozsnyóiÖnállóiparosokcsoportjaáltala
létesítendőipartestületjavára1koronásbelépődíjmellettmegrendezettkatonazenés
népünnepélyis.206

FÓ
R

U
M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
 S
ze
m
le
, 
XV
II.
 é
vf
ol
ya
m
  
2
0
1
5
/4
, 
S
om

or
ja



207 Rozsnyói Híradó,1891.május31.
208 Rozsnyói Híradó,1911.augusztus13.
209 Rozsnyói Híradó,1913.augusztus10.
210 Rozsnyói Híradó,1913.augusztus31.
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Táncestek,hangversenyek,színdarabok,bankettekésegyébjellegűrendezvények
közkedveltszínterévéváltazévtizedekalattarozsnyóigyógy-ésfürdőtelep.sőt,még
apolitikaisbelopódzottavasasfürdőtágastermeibe,kiváltképpaparlamentiválasz-
tásokidején.1891májusábanAndrássyGézagrófmintarozsnyóiválasztókerületkép-
viselőjelöltjerendezett„uzsonna-bankettet”ahelyifürdőben,melyremeghívtaaváros
ésakörnyékválasztópolgárait.207ritkakabarénak lehettekszemtanúiszinténazoka
vendégek,akik1911egyiknyáriestéjénellátogattakafürdőbeanagyrőceiszínművé-
szekfellépésére:párkupléerejéigugyanisdr.mihalikdezső,nagyrőcepolgármestere
isaporondraállt.208Anemmindennapiműsorszámokközöttszerepeltegyafrikainéger
kabarétársulatszínpadralépése1913nyarán,melyhasonlóvalritkántalálkozhatotta
közönségfürdőhelyen,főlegGömörben.209Folyóévaugusztusánakutolsónapjaibanegy
nappalitűzijátékkalfelvillanyozottkabarébangyönyörködhetettafürdőivendégsereg,
melybentöbbekközta„Bécsiszelet”elnevezésűszíndarabisprezentálásrakerülta30
évmúlvavilágfürdővélettrozsnyófürdőtimitálva.210színészeialighasejtették,hogykét
világháborúismegbélyegzimajdagyógyfürdőjövőjénekalakulását.

mindezekenkívülrozsnyókörnyékénekhegyiklímája,természetiszépségeiéskas-
télyokkalkörbefonttörténelmiemlékhelyeikínáltaktucatnyi lehetőségetagyógyulók-
nak,nyaralóknak,kirándulóknak.Afürdőikalauzakisebbkirándulásokközülakocsin
1óraalattelérhető,sfélnapalattmegtekinthetőúticélokatajánlotta,mintakraszna-
horkaivár,abetlérikastély, vasolvasztóéspark,anadabulairoxer-félepapírgyár,a
horkaicellulózgyár,apelsőcimű-ésfaiparitársulatgyára,azegésznapotigénybevevő
kocsiutakközülpediganagyszlabosipapírgyár,aszádelői-völgy,azAggteleki-cseppkő-
barlang,ill.dobsinaijégbarlangarattákalegnagyobbsikert.

sajnálatostény,hogyafürdőamásodikvilágháborúutánpusztulnikezdett,épüle-
teikésőbbmagánlakásokkéntsegyébvállalkozásokkéntfunkcionáltak.máraazegész
gyógytelepugyanmégépségben–deüresen,küldetésétrégelveszítve–árválkodik,
sokmásgömörifürdősorshozhasonlóanrozsnyófürdőrégifényeiscsupánaszázéves
képeslapokonköszönvissza.

irodalom

államiTerületilevéltár,Besztercebánya.Fond:Gömörmegye.
A „Fürdőirodalmi Könyvtár” értesitője.1895.ii.évf.3–4.sz.Budapest
A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 1891-iki évkönyve 1889.rimaszombat,nyomtatott

rábelymiklósnál.
A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet XXXIV. és a Gömörmegyei Orvos-Szövetség VI-ik

évkönyve az 1903. és 1904. évről 1905.rimaszombat,nyomtatottrábelymiklósnál.
A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet huszonhatodik évkönyve 1895. rimaszombat,

nyomtatottrábelymiklósnál.
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A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség évkönyve az 1905. és 1906-ik
évről 1907.rimaszombat,nyomtatottrábelymiklósnál.

Amagyarorvosokés természetvizsgálókXii. vándorgyűlésének iratai.1867.augusztus12-17.
a/1-11.központiBizottság iratai.1865.október29-énkeltezett levél.semmelweis
orvostörténetilevéltár,Budapest.Fond:orvosokésTermészetvizsgálókvándorgyűlé-
sei(1841–1912).

Balneológiai Értesítő.1900.július15.
Batizfalvysámuel–rózsayJózsef1868.A magyar orvosok és természetvizsgálók 1867. augusz-

tus 12-től 17-ig Rimaszombatban tartott XII. nagygyűlésének történeti vázlata és
munkálatai.nyomtatottEmichGusztávmagyarakadémiainyomdásznál.

Bernáth,Josef1885.Mineralwasser und Badeorte Ungarns.
Bolemanistván1887.Fürdőtan.Budapest,Franklin-társulatkönyvnyomdája.
Bolemanistván1884.A fürdőtan kézikönyve.igló,schmidtJózsefkönyvnyomdája.
Boleman istván 1896. Magyar fürdők és ásványos vizek. Budapest, magyar Balneológiai

Egyesület.
Borovszky samu 1904. Gömör-Kishont vármegye. Magyarország vármegyéi és városai.

Budapest.Apollo.
chyzer kornél 1885.Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei. sátoralja-Ujhely, nyomtatott a

zemplénnyomdájában.
cmorej,Július–Potočná,Eva2012.kúpeleodviatečasom.Poprad,region.
Egészségügyi Értesitő.1894.április15.ii.évf.8.sz.
Fodoroszkár1903–1904.Fürdők és nyaralóhelyek.kiadjaadunántúliközművelődésiEgylet.
Fürdői lapok.1873.július13,i.évf.8.sz.
Fürdő és Turista Ujság.1892.május15.2.évf.8.sz.
Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1903. évre.rozsnyó,nyomtatottGörbicsésBauerki-

adóknyomdájában.
Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1906. évre.rimaszombat,nyomtatottlévaiizsókönyv-

nyomdájában.
Hohlfeldlajos1898.Fürdői almanach az 1898. évre.A„nemzetközifürdő-lapok”kiadóvállalata.
HunfalvyJános1867.Gömör és Kishont leirása.Pest,nyomtatottEmichGusztávnyomdásznál.
kassaiállamiTerületilevéltár.rozsnyóikihelyezettrészleg.Fond:rozsnyóvárosmagisztrátusa

1323-1922.
kitaibelPauli1829.Hydrographica Hungariae.Pest.
kovácságnes2008.Rozsnyó.Pozsony,madách-Posonium.
Közegészségügyi Kalauz.1888.május15.10.évf.10.sz.
lengyeldániel1853.Fürdői zsebkönyv.Pest.
Magyar Balneológiai Értesítő.1911.november.iv.évf.11.sz.
Magyar fürdők lapja 1905.
Magyar Fürdő Kalauz 1909.Tata,magyarFürdőkalauzkiadóvállalat.Englanderéstársanyom-

daiműintézete.
magyarországoslevéltár.rimamurány-salgótarjánivasműrt.okmánytára(z366).
Magyar Fürdő Kalauz 1909.Tata,magyarFürdőkalauzkiadóvállalat.Englanderéstársanyom-

daiműintézete.
Magyar Fürdőkalauz 1910.iv.évf.Tata,magyarFürdőkalauzkiadóvállalat.Englanderéstársa

nyomdaiműintézete.
Magyar Fürdőkalauz 1911. vi. kiadás. Tata,magyarFürdőkalauzkiadóvállalat.Englanderés

társanyomdaiműintézete.
marikovszkyGeorg1814.Physische und analytische Beschreibung aller Mineralquellen des löbl.

gömörer und Klein-Honther Komitats.lőcse.
Nemzetközi Fürdő-Lapok.1898–1900FÓ
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Orient et occident.1893.május15–31.2.sz.
Polónyikároly1891.Rozsnyó. Klimatikus gyógyhely.rozsnyó,kovácsmihálykönyvnyomdája.
Rozsnyófürdő 1918.Fürdőkalauz.Budapest,nyomda:légrádytestvérek.
Wachteldávid1859.Ungarns kurorte und Mineralquellen.oedenburg.

Afelhasználtsajtótermékek

dobsinaésvidéke,1911–1918.
Gömör,1893–1894
Gömör-kishont,1880–1918
Gömöriközlöny.1878
GömöriUjság,1910–13
murányvölgye,1912–14
napiközlöny,1867
rozsnyóiHíradó,1880–1918
sajóvidék,1898-1914
vasárnapiUjság,1864,1904

évA kErényi
liFE in THE sPA rEsorTs oF GÖmÖr in THE 19TH cEnTUry 7.All THE roAds lEAd To rozsnyó

The spa situated only about 15 minutes walk and 2 kilometres far from the
episcopaltownofrozsnyó,inaromanticenvironmentalongtheBánréve–obsina
railway,protectedfromtheroughnorthandnorthwestwindbyforestry.itcannot
beamerecoincidencethatmanyauthorsofspecialliteratureonbalneologyhad
found inspiration from the beauty of this unique natural environment
encompassedbyironmines.Anadvertisementpublishedin1903describedthe
spainaveryromanticway:“hecsucsomivalley,wherethespaissituated,isthe
mostbeautiful,mostromanticspotofGömörcountydrawingnortheastfromthe
townofrozsnyólyingatthefootofthePozsálómountain,inthegorgeoussajó
valley.Thespahasbeencentreofnaturalbeautiesandtouristattractionstypical
fortheregion.Girdledbyhardwoodandpineforests,enrichedbytinklingcreeks
andbrookswithmagnificentwater,thespacanclaimdust-freeairrichinozone
andpleasant,extensivewalkingpaths.”Thankstoitsbloodbuildingclimate,the
spahadequallybeenapopulardestinationofthelocalcitizenryasaforestand
amountainclimatichealth resort. it isa regrettable fact thatafter thesecond
WorldWar, the spabegan to downgradeand its buildings later only served as
private residents and other enterprises. The thermal resort of rozsnyó is still
standingunscathed,but it is empty,having lost itsquest longago,and itsold
splendour,similarlyasmanyotherspas inGemer,hasonlybeenpreservedon
postcardsdatingbackonehundredyears.
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