
feleség és Barta Wanda, az önkéntes
titkárnõ. A köztük fennállt viszony-
latrendszerre Gajdó Tamás utószava
vet fényt, felvázolva a vélhetõ indo-
kokat, s szembesítve azokat a kortár-
sak és az utókor véleményével. A le-
velekbõl például nem derülnek ki a
Fedák�Molnár házasság mindkettõ-
jük számára elõnnyel járó következ-
ményei, de a Barta Wanda életét és
halálát kísérõ körülmények sem. En-
nek az utószónak, valamint a kötet
egészének is egyik legnagyobb eré-
nye, mindezek bemutatása mellett,
hogy kérdõjeleket tesz az íróról ko-
rábban kialakult, változtathatatlan-
nak látszó megállapítások mellé: fõ-
leg életfordulatainak megokolását il-
letõen. És nem is lehet másképp:
megkérdõjelezi a rá vonatkozó emlé-
kezések bizonyos részleteit is. Két kri-
tikus pont ragadható meg Molnár
Ferenc és Darvas Lili életében, az
egyik a szülõföldtõl, a másik pedig az
Európától való elválással áll kapcso-
latban � mindkettõ életpályájuk egy-
egy szakaszának lezárását is jelentet-
te. A levelek, az értelmezõ jegyzetek
és az utószó fõvonalként természete-
sen e kapcsolat folyamatos rajzát ad-
ják, a háttérben mindig magyarorszá-
gi korrajzzal, de a fõ téma azért a
színház maradt, a férj bemutatói, a fe-
leség szerepei és az elõadások létreho-
zása. Világosan érzékelhetõvé válik
mûvészet és valóság különbözõsége,
ahogyan a házasság szokatlansága is:
a kölcsönös ragaszkodás mellett a sa-
ját életpálya autonómiájának védel-

me. S a rendelkezésekre álló keretek
között a szövegközlés és a kommen-
tár egy differenciáltabb Darvas Lili-
kép megteremtésére is kísérletet tesz,
többek között szerepeinek teljes körû
közlésével, illetõleg a róla fennmaradt
fényképfelvételekkel.

A kötet a tudományos kritériu-
moknak is megfelel: a fõszöveget
magyarázó jegyzetek egészítik ki, s
több szempontú mutatórendszer te-
szi lehetõvé a tematikus keresést.
Mindez példásan dokumentálva le-
velek, táviratok, képeslapok és egyéb
iratok hasonmásaival. A tipográfiai
igényességet � és a kiváló nyomdai
munkát �, amely még a jegyzetek in-
dexeire is kiterjed, csak dicsérni le-
het. Az illusztrációkat tekintve a ki-
adó kimondottan reprezentatív ki-
adványt hozott létre.

Darvas Lilinek hosszú életet adott
a sors, Makk Károly filmjébõl még so-
kan emlékezhetnek rá. Kár, hogy ezt a
könyvet már nem veheti a kezébe.

BUDA ATTILA

(Petõfi Irodalmi Múzeum � Argumentum
Kiadó, Budapest, 145 oldal, 
ármegjelölés nélkül)

CSIFFÁRY GABRIELLA: 

RRééggii  mmaaggyyaarr  ffüürrddõõvviilláágg  

Csiffáry Gabriella Régi magyar für-
dõvilág címû színes és színvonalas
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könyve a minõségi ismeretterjesztés
legszebb hagyományait követve
egyszerre tanítja és szórakoztatja ol-
vasóját.

A Helikon Kiadó új sorozatá-
nak, a Palettának elsõ köteteként
megjelent munka röviden, de lelkiis-
meretesen mutatja be a magyar für-
dõkultúra sok évszázados történetét,
melyet a gondosan válogatott kép-
anyag, a történelmi Magyarország
legkülönbözõbb vidékeirõl szárma-
zó korabeli képeslapok tesznek még
élvezetesebbé és élményszerûbbé.

A római történetírók leírásai,
valamint a töredékeiben is lenyûgö-
zõ ókori és kora középkori mozai-
kok tanúsága szerint az antik kultú-
rában kiemelkedõ szerepe volt a víz-
nek és a fürdõzésnek. Elõkelõbb
házak természetes tartozéka volt a
fürdõ, a kerteket pedig a legtöbb he-
lyen kutak és csobogók díszítették
és tették otthonosabbá. Minden va-
lamirevaló városban, még a legeldu-
gottabb, Isten háta mögötti provin-
ciákban is ott volt a városháza, a
szentély és a piactér szomszédságá-
ban a közfürdõ, amely egyszerre kí-
nálta a szórakozás, a gyógyulás, a
tisztálkodás és a megtisztulás lehe-
tõségét. A rómaiak által ámulatba
ejtõ precizitással megtervezett és
megépített csatorna- és vízvezeték-
hálózatot az utódok elhanyagolták;
a higiénia hiánya miatt a középkor-
ban, de még az újkorban is szinte ál-
landó volt a járványveszély. Magán-
fürdõk híján a közfürdõk biztosítot-

ták a lakosság számára a tisztálkodá-
si lehetõséget, a vízzel való érintke-
zés antik öröme pedig már nem volt
jellemzõ a középkori népekre és em-
berekre.

A középkori és az egyre népe-
sebb újkori városokban a tiszta ivó-
víz drága kincsnek, a tisztálkodás pe-
dig ritka szertartásnak számított.
Minden város, így például Pest-Bu-
da esetében is jól megfigyelhetõ,
hogy az elõkelõbb városrészek a fo-
lyón mindig feljebb épültek, hiszen
itt mindig bõségesebb és fõleg tisz-
tább volt a víz. A középkorban az
egyház által fenntartott kórházak-
ban közfürdõket hoztak létre, ahol a
legfontosabb szolgáltatás a gyógyí-
tás volt. Az újkorban egyre inkább
elterjedtek a városi hatóságok által
bérbe adott fürdõházak, ahol a kö-
pölyözés, az érvágás, a hajvágás és a
borotválkozás mellett fiatal, csinos
lányok más jellegû szolgáltatásait is
igénybe lehetett venni, akik megfe-
lelõ fizetség fejében szívesen vállal-
koztak a lelki sebek gyógyítására is.
Évszázados, meg-megújuló és nem
minden alapot nélkülözõ az a vád,
hogy a járványok kitöréséhez a für-
dõházak, valamint a fürdõházakban
alkalmazott �alternatív gyógymó-
dok� is nagyban hozzájárultak.

A fõúri családok levelezésében
és a külföldi utazók leírásaiban fellel-
hetõ szórványos adatok tanúsága
szerint a vizekben és gyógyvizekben
gazdag Magyarországon is hosszú
hetek teltek el két �feredõzés� kö-
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zött, a haj tisztítására pedig több hó-
napos szünet után is csak nehéz szív-
vel, általában orvosi felszólításnak
engedelmeskedve vállalkoztak. Eu-
rópa más országaihoz hasonlóan ha-
zánkban is a felvilágosodás termé-
szettisztelete és az orvostudomány
gyors fejlõdése vezetett a fürdõkul-
túra kiteljesedéséhez.

A reformkor legismertebb für-
dõhelye a postakocsival és hajóval is
megközelíthetõ, legendák és titkok
övezte Füred volt, de a Déli-vasút
megépítése, majd nem sokkal ké-
sõbb Siófok kiépülése a feltörekvõ
pesti polgárok számára is elérhetõvé,
megközelíthetõvé tette a Balatont.
A 19�20. század fordulójától a sza-
badidõ intézményessé válásával a ro-
hamosan kiépülõ fürdõhelyek már
kereskedõket, iparosokat és értelmi-
ségieket is vendégül láttak. A gyó-
gyítást pedig egyre inkább háttérbe
szorította és felváltotta a mind nép-
szerûbb szórakozás, a nyaralás.

Aki Csiffáry Gabriella könyvét
olvasva vagy lapozgatva kedvet kap-
na a magyar fürdõkultúra tanulmá-
nyozásához, annak Kósa László
alapvetõ munkáját, a Fürdõélet a Mo-
narchiában címû kötetet, illetve a fi-
gyelemre méltóan alapos és gazdag
Magyar Fürdõalmanach címû kiad-
ványt ajánlhatjuk jó szívvel.

SZELKE LÁSZLÓ

(Helikon Kiadó, Budapest, 2004, 
144 oldal, 2990 Ft)

BENCE OTTÓ � HERMANN ILDI:

LLááttvváánnyy  kköörrúútt
Budapest az ezredfordulón

Még csak nem is kerületrõl kerület-
re, de � sokszor zsebkendõnyi � vá-
rosrészrõl városrészre haladva kalau-
zolja olvasóját Pestbudán a Látvány
körút szemlélõjét a szerzõpáros,
Bence Ottó és Hermann Ildi. Né-
meth Gábor találó kifejezéseivel (a
könyvészetileg egyébiránt remek
munka hátsó borítóján): �a manie-
rista szóképész� és a �minimalista
fényírónõ�. Azért nagyon találó ez a
megközelítés, mert valóban mintha
a tárcaíró és a fotográfus egyaránt
fölvételeket készítene a városról.
Hozzá olyanokat, melyekkel úti-
könyvek, kalauzok, programaján-
lók, menetrendek, s mindezek egy-
ben sem vehetik föl a versenyt. Per-
sze nem is célja e kötetnek, hogy
azokkal �konkuráljon�; egészen
másról van itt szó. Bence és Her-
mann azért tud egyszerre közelség-
be kerülni a megfogalmazottal és a
megfogalmazottak olvasójával, szem-
lélõjével, mert léptékük, egészen
szimplán fogalmazva: emberi. Va-
gyis követhetõek. Egyikük sem
használ nagytotált. Nüansznyi, rez-
dülésnyi állandóságokat, elmozdu-
lásokat ábrázolnak, mely állandósá-
gok, elmozdulások egy tulajdon-
képpen folyvást változóban lévõ
természeti, építészeti, kulturális, s
eltelt hosszú évszázadaira vissza-
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