
Bene János
Szükségből erény. Strandfürdő a Sóstón

Nyíregyháza egyik gyöngyszeme a Sóstó. Gyógyvizű, összefüggő vízfelületű, délről 
és nyugatról erdőkkel szegélyezett tavát már az I. katonai felmérés térképén is 
láthatjuk a Kemecsére menő országút bal oldalán, mely út a tavat az Igritz mo-
csártól választja el. 1826-ban a nagyjából 25 katasztrális hold területű sziksós 
víz gyógyhatásának kihasználására a város 8 fürdőszobából álló fürdőházat és 
vendéglőt építtetett.

A XIX. század közepén, Fényes Elek az alábbiakat írta a fürdőről: „…az erdő 
alatti Sóstó nyugoti partján, egy kies regényes vidéken elegendő vendég- és fördő-
szobákkal, táncz- és tekéző-termekkel is kényelemig ellátva, melly távol vidékről is 
sikerrel látogattatik beteg és egyébb mulató vendégek által” Hozzátette még Fényes 
Elek, hogy a tó vize csúz-köszvény és bőrbetegségek gyógyítására hasznos.1

A város vezetése mindig is szem előtt tartotta a Sóstó ügyét. Fokozatos fejlesz-
tésekkel, építkezésekkel, újabb beruházásokkal 1912-től már 40 kád és 120 m² 
vízfelületű közös medencéjű kádfürdő, 16 szobás szálloda-vendéglő és a Svájci lak 
állt a közönség rendelkezésére. Ezeken kívül a személyzet részére külön épület, az 
egyszerűbb vendégek részére egy másik szálláshely, mely az I. világháború utolsó 
évétől csendőrségi laktanyaként üzemelt, gépház és víztorony állt a fürdőtelepen. 
Az épületekkel határolt 4 hold és 1000 négyszögölnyi területen a város díszkertet 
létesített és az úgynevezett Blaha-domb2 körüli 5 hold 1040 négyszögölnyi szálerdő-
ben sétányokat alakított ki. Közben, 1882-ben a Nyírvízszabályozó Társulat a tavat 
lecsapoltatta, s a város a régi tófenéken egy kb. 16–18 000 m³ víz befogadására 
szolgáló körgyűrű alakú vízgyűjtő medret kotortatott.

A régi nagy tó visszaállítása azonban folyamatosan foglalkoztatta a város ké-
sőbbi vezetőit.

A városi képviselet az 1925. február 27-én tartott rendes közgyűlésében döntött 
a Sóstói tó medrének kitisztításáról és a vízállás biztosításáról. A határozat szerint 
a tó medrét legalább 130 cm mélységre lemélyítik (12 000 m³ föld kiemelésével), 
a medret már szinte ellepő sást és nádat kitisztíttatják.3

A munkálatokról Nagy Elek műszaki tanácsos és Hunek Emil építési ellenőr 
1925. július 11-én számoltak be Bencs Kálmán polgármesternek: „1925. február 
20-án kezdődött a munka a kazánok felszerelésével. Március 2-án jött működésbe 
1. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára II. kötet. Pesten, 1851. 152. old.
2. A Blaha-domb a strandfürdőhöz vezető út bal oldalán található, szemben a Krúdy vigadóval. Tövében 

áll a Fenyves turistaház. 
3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatának Levéltára (a továbbiakban: SzSzBMÖL.) V.B.72. 

Kgy. 21/1925.
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22 Bene János

a szivattyú és 11-én láttak munkához a kubikosok. A földkiemelés 60–110 emberrel 
kedvező időjárás mellett folyt és április 11-én befejezést nyert. Április 25-én a vízzel 
való megtöltés is befejeződött és az átlagos vízállás 187 cm volt.

Az előirányzott 12 000 m³ föld helyett 13 719 m³-t emeltettem ki. Ez a többlet 
azért volt lehetséges, mert a művelet végrehajtásának idejében nagy volt a mun-
kakereslet és azért a számított munkabérnél olcsóbb áron is lehetett bőségesen 
munkaerőt kapni.  A munkánál a főgondot a parti nádas kiirtására fordítottam, 
azért nagy földtömeg esik a meder szélesbítésére. A mélyítés a meder különböző 
pontjain különböző, mert a régi tófenék igen egyenetlen felület volt. Egyes helyeken 
150 cm-nyi mélységet kellett kitermelni, míg más helyeken csak 30 cm-t. A gyűrűs 
medencében pedig 70 cm.

A tófenék ma egységes sík, mely a keleti oldalról a nyugati felé lejt úgy, hogy 
a nyugati nagy medence ismét délről észak felé lejt. A legmélyebb pont tehát az 
északnyugati sarokban van ott, ahol a szívócső lenyúlik. A legnagyobb vízmélység 
220 cm, a legkisebb 130 cm.” A munka költségei 300 316 716 koronát tettek ki.4

Az 1930. augusztus 11-én megtartott felülvizsgálati jelentésből az is kiderül, 
hogy a tavat csak az Igrice felduzzasztásával sikerült megtölteni, ami azonban 
azzal járt, hogy a csatorna felső szakaszán a felduzzasztott víz az ottani birtokokat 
és legelőket is elöntötte, s az így okozott károkért a városnak kellett kártérítést 
 zetnie.

A tó egyik felének kikotrásával azonban a másik rész, a „gyűrűs medence” 
ügye még nem oldódott meg, annak közepén egy hatalmas sziget terpeszkedett, a 
vízmélység pedig alig tett ki egy métert.

4. SzSzBMÖL. V.192. IV. 11. dob. A nyaláb.
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23Szükségből erény. Strandfürdő a Sóstón

Ekkoriban érték el a várost a nagy gazdasági világválság hatásai is, sőt itt foko-
zottabb mértékben, hiszen az 1920-as évek második felétől a trianoni béke miatt 
a centrumból a perifériára sodródott város számtalan megoldatlan problémával 
szembesült már korábban is, melyek egyike, s éppen a legfontosabbika az egyre 
fokozódó munkanélküliség, az elszegényedés. Sem egyéni, sem központi építkezés, 
nagyobb beruházás nem történt, hacsak kivételként a honvédkincstár Damjanich 
laktanya építkezését nem tekintjük, ám ott is csak elenyésző számban dolgoztak 
helyi iparosok. Az 1929. évi július 12-i rendes városi közgyűlésen „Elnöklő pol-
gármester a munkanélküliségről megemlékezve a következőket jelenti be: Munka-
nélküliség szakadt rá a városunkra, kétségtelen, hogy legjobban az építőiparosok 
érzik a munkahiányt, hiszen a legtöbb iparnak ez a szakma adja a foglalkozást.” 
A képviselőtestület elfogadta dr. Bencs Kálmán polgármester azon előterjesztését, 
miszerint kérik, hogy a kormány a tervbe vett építkezésekből a vidéknek is juttas-
son, így enyhítve a gondokon.5 

A munkanélküliség megoldására a város – más lehetőséget nem igen találva 
– az ínségmunka-akciók bővítésével próbált választ adni. Az ínségmunkák közül 
a képviselőtestület a legfontosabbnak a Sóstó fejlesztésével kapcsolatos terveket 
tekintette, nevezetesen a tavak rendbetételét és egy szabadtéri strandfürdő kiala-
kítását. 

Az 1930. október 31-i közgyűlésen jelentette be a polgármester, hogy a belügy-
minisztérium 170 000 pengős támogatást ítélt meg a város számára, mely összegből 
a repülőtér víztelenítésére 80 000, a strandfürdő létesítésére pedig 90 000 pengős 
költséget engedélyezett.6

1930. november 25-én a városi szakosztályok együttes ülésén tárgyalták meg 
a fenti rendeletet, s azzal együtt már a strandfürdő megvalósíthatóságáról is 
döntöttek. Több terv került a szakosztályok elé, közöttük Szesztay Sándor tervező 
mérnöké és a városi mérnöki hivatalé. „Szesztay Sándor tervező mérnök a tómeder 
megnagyobbítását és a víz szaporítását az Ér csatorna vizének a Hímesből való 
bevezetésével, az árterület 60 centiméteres elárkolásával, a mérnöki hivatal pedig 
az árterület szükséges részének leásás útjáni mélyítésével oldja meg. A Szesztay 
féle tervezetnek előnye, hogy a vízellátás jobban van megoldva az által, hogy a 
víznek folytonos felfrissítése, ha nyáron ugyan csekély mértékben is, de mégis 
biztosítva van az Ér csatorna vizének keresztülvezetésével, hátránya, hogy arány-
talanul költségesebb megoldás, a minisztérium által engedélyezett 90.000 pengőből 
csak az Ér csatorna bevezetése volna megoldható, ez azonban nem vinné előbbre 
a Sóstó fejlesztését és a strandfürdő létesítését. A tervezet elárasztaná az egész 
árterületet, aminek következtében a városnak el kell vezetni az Igricze medrét és ki 
kellene sajátítani a pazonyi határból kb. 12 magyar hold területet. A 80 centiméteres 
vízállás alacsony és elnádasodásra és elzsombékosodásra vezetne. Az Ér vizének 
keresztül vezetése pedig a sziksó lassú kipusztulását vonná maga után. A mérnöki 
hivatal tervezete szerint az árterületének csupán szükséges részének leásásával 
mélyülne a tómeder, amely időnkint az Ér csatornának felduzzasztásával lenne 
megtöltve, talajvízzel és csapadékkal a vízmennyiség szaporítva. Másfél méteres 
vízállása az elzsombékososádt és elnádasodást megakadályozná és a sziksó 
mennyiségét is jobban konzerválná. A tervezett strandfürdő létesítése esetében az 
így megnagyobbított tómeder vize biológiailag annyira meg fog tisztulni, hogy az a 
kádfürdőkben akadálytalanul használható lesz és e tekintetben a város a jelenlegi 
5. SzSzBMÖL. V.B.72. Kgy. 590/1929.
6. SzSzBMÖL. V.B.72. Kgy. 921/1930.
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25Szükségből erény. Strandfürdő a Sóstón

állapotnál hátrányosabb helyzetbe nem fog kerülni. Hogy a kádfürdő közönségének 
a vízzel szemben netalán támasztható előítéletének eleje vétessék, a mederben egy 
gát tartandó fenn, amely a két vízterület tükrét elválasztja…” 

Ezen a szakosztályi ülésen elmondták azt is, hogy a mérnöki hivatal tervezete 
nem zárja ki egy későbbi lehetőségét annak, ha a város jobb kondíciókba kerül, 
akkor a Szesztay-féle tervezet szerint gondoskodnak a tó vízellátásáról. A döntésben 
fontos tényezőt jelentett, hogy a tervezett beruházásnak hamar meg kell térülnie, 
jövedelmet kell hoznia, s ezért döntöttek a városi mérnöki hivatal terve mellett, 
melyet a polgármester a soron következő közgyűlés elé terjesztett, támogatva azt.7 
Ez 1930. november 28-án a rendes közgyűlésen meg is történt, s a közgyűlés is a 
városi mérnöki hivatal terve mellett foglalt állást, s fogadta azt el.8 

Az 1930-ról szóló polgármesteri jelentés szerint év végén 15 000 pengőt a mi-
nisztérium ki is utalt, s így a munkálatok már december elején megkezdődtek.

Az 1931. március 27-i rendes közgyűlés a strandfürdő földmunkálatainak meg-
változtatásáról döntött. Az új terv szerint a strand és kádfürdők víztükrét elválasztó 
földgátat kiemelik, így egyetlen víztükrű tómeder keletkezik. A döntést azzal indo-
kolták, hogy az uralkodó széljárás a Sóstón az észak-keleti, s így a víz a kádfürdők 
felől hullámzik a strandfürdő felé és a nagyobb vízfelületen való hullámzás mellett 
a víz biológiai megtisztulása a gátmederrel szemben sokkal kedvezőbb.”9

 Az 1931-ben elvégzett munkákról a polgármesteri jelentésben találunk adato-
kat: „A sóstói strandmedence földkiemelési munkái a népjóléti minisztérium által 
ínségmunka céljaira kiutalt 90 000 pengő keretében (1931) január 12-én kezdődtek 
meg. A munka május 13-ig kézi erővel, talicskázással, május 13-tól kezdve pedig 
iparvágányon, billenőkocsikkal való szállítással folyt. A földkiemelést augusztus 
22-én fejeztük be, azontúl október 27-ig lecsökkentett létszámmal a terepet rendez-
tük. A földkiemelés 28 465 munkanap alatt, a tereprendezés 358 munkanap alatt 
fejeződött be. A munkaidő alatt a legkisebb munkáslétszám 50, a legnagyobb pedig 
340 volt. A kiemelt földmennyiség 85 960 köbméter, a munkálatokkal járó kiadás 
89.382 pengő. 1 köbméter föld kiemelése és a depóniába10 szállítása tehát 1,03 
pengőbe került. A munkálatok helyszíni vezetésével Kovács Tibor mérnök, az állandó 
ellenőrzéssel Kindl Ferenc műszaki tiszt volt megbízva, míg az államépítészeti hivatal 
részéről Schedelbauer Tivadar főmérnök ellenőrizte a munkálatokat.”11

Nagy Elek műszaki tanácsos 1936. március 7-én az ínségmunkák összesítéséről 
szóló jelentésében olvashatjuk, hogy ez a hatalmas földmunka nemcsak a tavat, 
hanem a vele szomszédos rétet is érintette, összesen 8 katasztrális hold területen 
dolgoztak.  „…A földkiemelést akkordban12 végeztettük s a 100 m-nél nagyobb 
szállítási távolságra kikölcsönzött iparvágányt fektettünk, a földet billenőkocsikkal 
szállíttattuk s így minden  llér az ínségeseknek jutott… 1 munkás naponként átlag 
2.40 P-t keresett. A kiemelt földtömeg egy részét a 2 holdnyi kiterjedésű strandfürdő 
területére, más részét az Igrice parton töltés és körsétány készítésre használtuk fel. 
Ezzel a munkával 10 hold szikes, még nyárközépen is legtöbbször pocsogós, hasznot 
nem hajtó rétet szüntettünk meg.”13

 7. SzSzBMÖL. V.B.77. III. 653/1923.
 8. SzSzBMÖL. V.B.72.Kgy. 963/1930.
 9. SzSzBMÖL. V.B.72. Kgy. 156/1931.
10. Depónia: a kitermelt föld tárolóterülete.
11. SzSzBMÖL. V.B.72. Polgármesteri jelentés az 1931. évről.
12. Akkordmunka, vagy szakmány: egy bizonyos munka átalány díjért való elvégzése, itt a kitermelt föld 

köbmétere után kapták az ínségmunkások az előre meghatározott bért. 
13. SzSzBMÖL. V. 192. IV. 11. dob. D nyaláb.
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1932-ben már a strandfürdő kiépítéséről tárgyalt a város. Január 27-én ter-
jesztette be Nagy Elek műszaki tanácsos és Kovács Tibor mérnök a sóstói strand 
beruházásának költségelőirányzatát az alábbi létesítményekkel és számokkal:

Cukrászda               5 779,60 pengő
Terasz 1 875,20
Szekrényes öltöző a cukrászdánál 6 815,60
Szekrényes öltöző a másik oldalon  12 199,55
Két darab közös öltöző 6 787,68
Kabinok  21 000,00
Különfélék (betonjárda, betonlépcsők, zuhanymedencék, pergola, 

léckerítés, zuhany- és klozettberendezés, emésztő, kútfúrás, trambulin, híd, gyep-
téglázás, két pénztárbódé) 13 675,80

Strandhomok 10 000,00 
Szekrények és padok 3 600,00
Zenepavilon 2 000,00
Összesen        83 ezer 733 pengő 43  llér.14

Ugyanők 1932. április 26-án a polgármester szóbeli utasítására a terveket is 
benyújtották „A terv szerint a strand-fürdő északnyugati sarkára kerülne a cukrász-
da épület, melynek mindkét oldalán kb. 100–100 személy részére szekrényes közös 
öltözők építtetnének. Ezen épület park felé néző oldalára egy terasz terveztetik. A 
strand délnyugati sarkára a cukrászda épülettel egyező nagyságú épület terveztetett, 
azzal a különbséggel, hogy ebben a cukrászda helyére szintén szekrényes öltöző 
kerülne, úgy, hogy ezen épületben kb. 300 személy nyerhetne elhelyezést. A kabinok 
a bitumenes út felőli oldalon részben az ott lévő 4 m koronaszélességű töltés tetején 
egysoros kivitelben, részben magán a strandon… 2 soros kivitelben készülnének. 
Ezen kívül a gyermekek és tanulók részére egy női és egy fér  közös öltöző tervez-
tetett egyenként 100-100 személy részére, melyeknek berendezése csak padokból 
és ruhatárfülkékből állana. A kabinokat egymással és a kijáratnál lévő terasszal 
egy 60 cm széles betonjárda köti össze, melyek mentén 4 db kis betonmedencével 
bíró zuhany nyer elhelyezést… A strandfürdő két oldala és homlokzata keményfa 
pergolák között alacsony lécráccsal keríttetnék el, amely kerítésbe illeszkedik mint 
bejárat a két kis pénztárbódé… Terveztetett ezen kívül még egy zenepavilon és egy 3 
m széles híd is. Az összes épületek favázon, hajópadlóból készülnének és műpalával 
fedetnének be.” Mindezekre a korábban már leírt 83 733 pengő 43  llért irányoztak 
elő. Ez a tervezet tartalmazta a jegyárak, a tervezett bevételek kiszámítását is.15

1932. április 25-én a Sóstót bérlő Papp Lajos és neje, született Horváth Ilona 
megjelentek a polgármesteri hivatalban és ajánlatot tettek a strandfürdőn építendő 
cukrászda és hideg büfé bérletére. A terveket már látták és céljaikra alkalmasnak 
találták. Ajánlatuk 6200 pengőt tartalmazott az öt fürdőidényre, melyet a polgár-
mester elfogadott, s a bérletet megkötötték.16

Az 1932. május 3-i rendes közgyűlésen tárgyalta meg a képviselőtestület a 
strandfürdő terveit és a költségvetést. A testület elfogadta a terveket, mert „...A 
sóstófürdő rentabilitása, a közszükséglet és a munkanélküliség szükségessé teszik, 
hogy az ottani strandfürdő mielőbb és teljes egészében felépíttessék, tekintettel 
azonban arra, hogy a tervezet azonnali és egész végrehajtása 83 733 pengő 43 
 llér költséggel járna, amelyre a város ezidő szerint fedezettel nem rendelkezik, az 
14. SzSzBMÖL. V.B.77. III. 653/1923.
15. SzSzBMÖL. V.B.77. III. 653/1923.
16. SzSzBMÖL. V.B.77. III. 653/1923.
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építkezést csak részletekben hajtja végre…” A döntés szerint 1932-ben felépítik a 
cukrászda épületét az előtte lévő terasszal, a cukrászda melletti közös öltözőket, 
azon kívül 110 kabint, az illemhelyeket, a két méter széles hidat, elkészítik a 
járdákat, a lépcsőket, a zuhanyozókat, kutat fúratnak, berendezik az öltözőket, 
talajegyengetést végeznek, tehát minden olyan alapfeltételt megteremtenek, melyek 
meglétével a strandfürdő megnyílhat, s ezen költség 38.300 pengőre rúg csak. E 
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munkák fedezetéhez a vármegyei ínségalap 12.000 pengővel járul hozzá, a város-
nál is maradt még 2000 pengő, a Sóstót bérlő Papp Lajos és neje a cukrászda 
költségeinek megfelelő 6200 pengőt  zet, s így 5 évre jogot is kapott a cukrászda 
bérletére. A város tárgyalt a Nyíregyházavidéki Kisvasutak üzletvezetőségével is, s 
abban állapodtak meg, hogy a vasút várható forgalomnövekedéséből 25 százalékot 
utal a városnak, előlegképpen pedig 2500 pengőt  zet. A város az építkezésekhez 
szükséges keményfát és használt téglát ad 2000 pengő értékben. A további fa és 
tetőanyagot hitelezés mellett Gotteszmann Hermann fakereskedőtől rendelték meg, 
részlet zetési szerződéssel. A kútfúrás és vízvezetékszerelési munkákra a város 
Bászler Béla kútfúróval kötött szerződést, 1600 pengős költséggel, szintén részlet -
zetésre. „Ezekkel a sóstói strandfürdő építkezésének folyó évbeni kivitelezésére kerülő 
munkálatainak költségei biztosítva vannak, ezeket házilag helybeli munkásoknak és 
kisiparosoknak foglalkoztatásával mint ínségmunkálatokat azonnal meg kell kezdeni 
és május hónap folyamán végre kell hajtani úgy, hogy a strandfürdő június hónap 
elejével üzembe helyeztessék. A képviselőtestület egyben hozzájárul, hogy a strand-
fürdő területén magánosok is építhessenek kabinokat a város terveinek megfelelően, 
melyek bizonyos használati idő elmúltával a város tulajdonába mennek át…” 

A mérnöki hivatal jövedelmezőségi számítást is végzett a három nyári hónap: jú-
nius, július és augusztus forgalmára. Számításaik szerint a 92 napból kedvezőtlen 
időjárásra 20 %-ot számítva, marad 74 fürdőnap, melyből 13 ünnepnap. Hétköznap 
100 felnőttre és 100 gyermekre, ünnepnap viszont 800 felnőttre és ugyanannyi 
gyermekre számoltak. A felnőttekre átlagban 30  llérrel, a gyermekekre 15  llérrel 
számítottak, s így a jegyekből 7860 pengő a lehetséges bevétel. Számba vették a 
kabinokat is: ünnepnap mind a 110 foglalt, hétköznap csak a fele. Átlagban 40 
 llérrel a befolyt összeg 1790 pengő. A kisvasút forgalomemelkedését is kiszámol-
ták, abból 3370 pengő bevételt gondoltak, s így a nyári összbevétel 13 000 pengőre 
becsülhető. A kép teljességéhez kiszámították a kiadásokat is: úszómester  zetése 
450 pengő, pénztárosé 300 pengő, villanyáram 150 pengő, nyomtatványok 500 
pengő, előre nem látható kiadások 2600 pengő, összes kiadás tehát 4000 pengő, 
a nyár tiszta bevétele 9000 pengő. Ezt a számítást a testület is reálisnak tartotta, 
s a jegyárakat a következőképpen állapította meg:

„Strandjegy szekrényhasználattal felnőtteknek 40  llér, iskolás gyermekeknek 
30  llér, 10 éven aluliaknak 20  llér; Egy kabin napibére 50  llér; 20 darabos 
jegyfüzet felnőtteknek 6 pengő, gyermekeknek 3 pengő; Kabinbérlet egész idényre 
20 pengő; A Kisvasutak által kibocsátandó 80  llére kombinált menetjegyben a 
strandjegy és a szekrényhasználat díja is benne foglaltatik.

Ezt a határozatot a testület egyhangú »igennel« szavazta meg.”17

A strandfürdő szabályzata részletesen kitér a személyzetre is, mely az úszó-
mesterből, két pénztárosból, felügyelőből, jegyszedőkből, csónakmesterből és a 
kabinosokból áll.

A Nyírvidék 1932 áprilisában foglalkozott a sóstói beruházással. Terjedelmes 
cikkben ecsetelte a készülő létesítmény szépségeit, vonzerejét. „Kovács Tibor mérnök 
olyan lelkesen beszél a strand tervéről, hogy képzeletben ott járunk a Sóstón. Olcsón 
jutottunk ki. Egy pengőbe kerül a jegy oda-vissza és ez a jegy szól a strandra is. 
A bejárat a Kisvasutak sóstói állomásával szemben van. Ízlésesen kiképzett, egy-
szerű kapu a pergolakerítésben. Betonútra lépünk, ez visz a pompás homokplázs 
felé, amelyen sok száz ember élvezi a napot, a Sóstó üdítő, csodatevő levegőjét. 

17. SzSzBMÖL. V.B.72. 307/1932.
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Erdei homok, valamikor a víz munkájának ereje hozta ide a nyírségre, ahol erdőt 
termő humusz képződött felette. Jobbról, balról kabinok vannak. Százhúsz kabin, 
aki külön öltöző kényelmére számít, vált kabinjegyet, de mi a baloldali közös öltö-
zőbe megyünk. Ide is érvényes a jegyünk. A strandterület bejáratánál balra, ahol 
a kerítés megtörik, a bitumes út felé, kényelmes cukrászda van, ahol hűsítő italok, 
fagylalt, sütemények, hideg ételek kaphatók. Ebbe a cukrászdába bemehet az is, 
aki nem lép a strand területére. Kívülről is van bejárata és errefelé körös terasz 
nyílik, amely szép kilátást nyújt a csolnakázó tóra. Aki itt lép be a cukrászdába, 
nem mehet be a strand területére, de a strandkosztümös közönség sem jöhet ide 
át a cukrászda másik terméből. A cukrászda egyik oldalán a hölgyek, a másikon 
az urak közös öltözője van. Minden öltöző  ókot kap, semmi sem veszhet el. Színes 
strandkosztümök virágos kertje színesedik a sárga homok plázson, amelyen át a 
csillogó víztükörhöz sietünk. Frissülő vizű hatalmas tó, maga a ’kisvíz’ megjelölésű 
része széles, nagy vízterület, s még nagyobb a ’mélyvíz’, ahol pompás úszóver-
senyeket rendezhetnek a nyíregyházi sportegyesületek. A csolnakázó tavon is új 
élet indul meg. A csolnakok számát szaporítják. Ebből a tóból senki sem mehet át 
a strandokhoz, de innen sem mehetnek át a csolnakosokhoz. Sport és higiénia, ez 
a város védőszárnya alatt megnyíló gyönyörű strand alapgondolata. Az ifjúság, 
a gyermekvilág egészsége, ereje, úszósportja, csolnakázó kedvtelése lendül itt, 
az egészséges, szép erdei strandon, melyhez hasonló nincs ma a vidéki városok 
egyikében sem. A kabinokhoz vezető betonút mentén zuhanyozók lesznek, hogy 
a vízből kijövő az öltözőbe menet felfrissüljön a vízsugárban. A gyermekek és az 
ifjúság részére alacsonyan megszabott belépődíjak lesznek. Aki kerékpáron, kocsin, 
gyalog megy ki a Sóstóra, az mérsékelt árú belépőjeggyel mehet a strand területére. 
Kovács Tibor mérnök terveken mutatja a strand képét, amely ma még csak rajz, 
a mérnöki hivatal szakavatottságának jele, holnap azonban már valósággá lehet, 
amely eleven életet varázsol a Sóstó csendjébe, fellendíti városunk idegenforgalmát, 
úszósportot teremt. A megépítés késedelmeskedése kárt jelentene. Nem hisszük, 
hogy illetékes helyen ne készülnének a megoldásra, amely takarékosságot jelent 
és kenyeret nyújt.”18

A Nyírvidék 1932. június 25-i, szombati száma címlapon adta hírül, hogy aznap 
délután 5 órakor ünnepélyes keretek között átadják az „amerikai tempóval” felépí-
tett strandfürdőt. Az ünnepségen Bencs Kálmán üdvözli Erdőhegyi Lajos főispánt, 
aki megnyitja a fürdőt és átadja azt a közönségnek. Utána a katonazenekar ad 
hangversenyt és a meghívottak megtekintik a fürdőt. A közönségnek június 26-án, 
vasárnap nyitják meg a strandot.19

Szintén címlapon közölte a Nyírvidék június 28-i száma a strandfürdő meg-
nyitását, az ott elhangzott beszédeket. „… Nem akarunk részletes ismertetést 
adni a fürdőtelepről, mert úgysem tudnánk eléggé szemléltető képet adni róla, ezt 
meg kell néznie mindenkinek. Aki pedig egyszer látta, az meg is állapíthatja, hogy 
Csonkamagyarország egyik legszebb üdülőhelye épült fel néhány hét alatt, bo-
szorkányos gyorsasággal, a megnagyobbított sóstói tó partján. Az egész építkezést 
az esztétikai ízlés, modern hygiénia s a közönség kényelmének legmesszebbmenő 
kiszolgálása jellemzi. A bejárat két tornya, a monumentális főépület, amelyben a 
női és fér  közös öltözőn kívül cukrászda, büffé, konyha, fedett terasz van, az íz-
léses kabinépületek, a szökőkutak, a hatalmas vendéglői terasz színes ernyőivel, 
a torna és játékszerek, zuhanyozók, a víz mélységfokait jelző bóják, az új híd és a 
18. Nyírvidék, 1932. ápr. 23. 3.  
19. Nyírvidék, 1932. jún. 25. 1.
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csónakkikötő, az újonnan létesített sétányok és virágágyak, zöld gyepszőnyegek, 
a loggiaszerű kerítés, a pompás süppedő tiszai föveny, a hatalmas állóóra és sok 
minden itt fel nem sorolt dologból áll a strandfürdő, jelezvén a mindenre kiterjedő 
aprólékos  gyelmet és gondosságot. A medence partszegélyét fűzfasövénnyel vették 
körül, részint azért, hogy a partrongálást megakadályozzák, részint a békák miatt, 
amelyek – nem tudván partra mászni – kénytelenek lesznek a régi tó északi részén 
meghúzódni. A megnyitó ünnepség szombaton délután fél hatkor kezdődött. Már 
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fél öttől kezdve zsúfolt vonatok vitték ki a közönséget. A katonazenekar Kiss János 
karnagy vezényletével hangversenyt adott s ezalatt gyűlt egybe a résztvevők nagy 
tömege, díszes és előkelő közönség, hölgyek és fér ak, hivatalok, intézmények, 
szervezetek vezetői, képviselői. Az ünnepséget Bencs Kálmán dr., m. kir. kormány-
főtanácsos vezette be…”20  

A hűvös idő ellenére is sokan keresték fel a strandot a megnyitás után. Papp 
Lajos vendéglőjében a strandmenü ára 1 pengő volt. Ízelítő az árakból: Egy adag: 
sonka 1,20 pengő, szalámi 80  llér, virsli tormával 60  llér, sonkás-szalámis 
zsömle 50  llér, rántotta 14  llér, szardínia 30  llér, szardella gyűrű 20  llér, 
jégbehűtött író 6  llér. Egy pohár sör 32, korsó 54, egy üveg világos sör 70  llér. 
Egy liter bor 1 pengő, fröccs 24  llér, egy pohár szóda 8  llér, a málnaszörp 30 
 llér, ugyanannyi a limonádé is. A fekete kávé 40  llér, pohár csokoládé 60  llér, 
ugyanannyi a kelyhes fagylalt is. A tölcséres fagylalt 10-20  llér, a zserbó 40, a 
minyon 16, a tortaszelet 40  llér. A villamosjegy 80  llér, együtt a strandbelépővel 
és az öltöző árával.21

A forgalom fellendülésének a július eleji 30 Celsius fok feletti hőség sokat segí-
tett. Július 3-án vasárnap mintegy 2000 látogatója volt a strandnak. A Kisvasutak 
járatain 1600 ember utazott a Sóstóra. 

A Nyírvidék július 5-i száma már arról számolt be, hogy a napokban Nyíregyhá-
zán járt az Országos Testnevelési Tanács és a Magyar Úszó Szövetség kiküldöttje 
Matyók Aladár mérnök, aki a strandot alkalmasnak találta úszóversenyek lebo-
nyolítására. Ennek tudatában alakította meg a NyKISE az úszószakosztályt, de a 
sportevezés gondolatával is foglalkoztak.22

A hosszan tartó meleg óriási módon fellendítette a strand forgalmát. Sokszor 
kettős vonatjáratokat indított a Kisvasutak, hogy a szokatlanul nagy forgalmat le 
tudják bonyolítani. A strand vezetősége július 16-tól egy igen életrevaló intézkedést 
léptetett életbe, megszüntette a borravalót, helyette mindenki 6  lléres borravaló 
jegyet kapott, kivéve a 10 éven aluli gyermekeket. A sóstói vendéglő forgalma is 
megnőtt, a péntekenkénti halvacsorákra szokatlanul nagy volt az érdeklődés.23

Újra címlapra került a Sóstó a városi közgyűlés kapcsán. 1932. július 22-én 
rendes közgyűlését tartotta a város, ahol dr. Szentpétery Endre pénzügyi tanács-
nok a sóstói elszámolást terjesztette elő. Az építkezés összesen 51 631 pengőbe 
került, mely az előirányzottnál 13 331 pengővel több. A túllépés a kabinok, a két 
pénztárfülke és a 8 zuhany megépítéséből származott. Ezzel szemben viszont a 
látogatottság a vártnál nagyobb lett. Naponta átlagban 250, ünnepnapokon viszont 
1600 jegyet adtak el. A közgyűlés időpontjáig a bruttó bevétel 5742 pengőt tett 
ki, a kiadás pedig egy szezonra a béreket is beszámítva 4000 pengő, a városnak 
tehát nyereséges a beruházás. A testület a polgármester javaslatára Kovács Tibor 
mérnöknek elismerését fejezte ki, és a strand közös öltözőjének megépítését, mely 
9500 pengőbe kerülne, a következő év tavaszára halasztotta el.24

Július 31. igazi strandnap volt élénk forgalommal, több mint háromezer fürdőző-
vel a Sóstón, a bujtosi és a borbányai ököritói strandokon. Elkészült a zenepavilon, 
s előtte kőlépcső épült a csónakázó tó és a tóparti sétány közönségének.25

20. Nyírvidék, 1932. jún. 28. 1–2. 
21. Nyírvidék, 1932. jún. 29. 3. 
22. Nyírvidék, 1932. júl. 5. 3. 
23. Nyírvidék, 1932. júl. 15. 1. 
24. Nyírvidék, 1932. júl. 24. 1. 
25. Nyírvidék, 1932. aug. 2. 3. 
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A Nyírvidék az augusztus 7-i számában már arról írt, hogy Nagy Elek korszakos 
jelentőségű terve alapján egységes fürdőteleppé alakítják át a Sóstót. Ennek elő-
feltétele, hogy a Sóstót kettészelő Igricét26 el kell vezetni, a síneket át kell helyezni. 
Az elvezetett Igrice medrét a sziget földjével töltik majd fel, a villamos állomását 
lebontják és áthelyezik. A szőlőtelepre vezető síneket a terv szerint felszedik, s így 
egységes keretbe foglalható a Szeréna lak, a Svájci lak, a Blaha-domb.27

A Nyírvidékben szeptember 30-án jelent meg az a hír, mely szerint az őszi és téli 
ínségmunkát ismét a Sóstóra koncentrálja a város. Legfontosabb feladat az Igrice 
elterelése, s még egy fontos felvetés a Sóstóra vezető út, mely most még csak a ko-
csiút, ami igen poros. Modern, bitumenes út kell építeni, szélén kerékpárúttal.28

A városi mérnöki hivatal 1932. október 12-én részletes költségtervezetet készített 
az elkövetkező ínségmunkákra. Javaslatuk szerint olyan munkákat kell végeztetni, 
ahol sok embert lehet foglalkoztatni, s ez a földmunka. Így került a középpontba 
ismét a Sóstó, pontosabban a nagy sziget, melynek az előterjesztés szerint 400–500 
ember állandó foglalkoztatása melletti „…kiemelésével oly nagy vízterületet kap-
nánk, hogy annak öntisztulása a strandfürdő vizének frissen tartását hathatósan 
előmozdítaná, addig az Igrice csatorna medrének áthelyezése mentesítené a Sóstói 
park belterületét a stagnáló víz bűzös kigőzölgésétől és a tó tekintélyes mennyisé-
gű vizének elszívásától…” A tervezet szerint a sóstói sziget kiemelése és az Igrice 
csatorna áthelyezése 69 319 pengőbe kerülne.29

Kovács Tibor városi mérnök és Nagy Elek műszaki tanácsos az Igrice folyás  
áthelyezésére is elkészítette a terveket, az új meder 1100 méter hosszú lett a tervek 
szerint. Ezzel kapcsolatban a város az érintett tulajdonosokkal 1932. december 
6-án helyszíni bejárást végzett. Az Igrice áthelyezésének szükségességét Nagy Elek 
az alábbiak szerint indokolta 1936-ban: „…Ilyenformán a Sóstó-fürdő lassan-las-
san fejlődött, de a nagyobb arányú fejlődésnek útját állta az a körülmény, hogy a 
fürdőtelepet a Nyíregyházavidéki Kisvasutak Sóstó-szőllőtelepi vágánya, az Igricze 
csatorna, a telepen átvonuló erdei dűlőút s a Kótaji-útból a Kemecsei-útra a telepen 
átvezető dűlőút a telepet apró részekre szaggatták. A városnak az volt a célja, hogy 
egyetlen üdülő helyét úgy fejlessze ki, hogy ott nemcsak a városi és környékbeli 
lakosok, hanem idegenek is szívesen tartózkodjanak.

A NYVKV. 1932-ben a keresk. minisztériumtól engedélyt kapott arra, hogy a 
Sóstó-szőllőtelepi vágányát, melyen a forgalmat utashiány miatt már beszüntette, 
felszedhesse. Ez a körülmény adta azt az eszmét, hogy az így felszabadult terület 
felhasználásával, az Igrice-csatorna és a fürdőtelep közepén átvonuló dűlőutak 
áthelyezésével a telepet összefüggő egységgé kell alakítani, s a kor kívánalmainak 
megfelelően parkírozni. E gondolatnak megfelelően a mérnöki hivatal elkészítette 
a fürdőtelep szabályozási és bővítési tervét.”

A Nyírvidék 1932. december 21-i száma a címlapon közli, hogy hétfőn, azaz de-
cember 19-én megindult a Sóstón az ínségmunka, az Igrice medrének áthelyezése. 
Naponta mintegy 150 munkás dolgozik az 500 méter hosszú csatornaszakaszon. Az 
Igrice új medre 1100 méter hosszúságú lesz, s ez az ínségmunka kisebbik fele. Már 
készítik a pallókat a nagyobb munkához, a sziget földanyagának kihordásához. A 

26. Az Igrice csatorna 1882-ben készült, a Nyírvízszabályozó Társulat VIII. számú főfolyásának 1. számú 
mellékága.

27. Nyírvidék, 1932. aug. 7. 3. 
28. Nyírvidék, 1932. szept. 30. 4. 
29. SzSzBMÖL. V.B.77.  III.602/1932.
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kihordott földdel töltik fel azután az Igrice régi medrét, s megemelik a tótól észak-
keletre lévő vizenyős, szikes rétet is, melyet tavasszal majd parkosítanak is.

 Az 1932-ről szóló polgármesteri jelentés bevezetőjében Bencs Kálmán leírta, 
hogy az az év a város történelmének egyik legnehezebb esztendeje volt, az agrár-
népességet már évek óta sorozatos természeti csapások látogatják, az értékesítési 
válság pedig a csekély megtermelt javakat is eladhatatlanná tette. Ezzel együtt 
járt az ipar és a kereskedelem végzetes hanyatlása is. Ugyanakkor az elmúlt évek 
során összegyűlt adósságok kamatainak  zetése és a hátralékok rendezése a városi 
háztartást is nagy feladatok elé állította. „Mindenekelőtt hozzáláttunk a nélkülöz-
hető kiadások beszüntetéséhez. Sokszor fájdalmas munka ez s amennyi hasznot 
jelent a városi háztartás leegyszerűsítésében, annyi kereseti lehetőséget szüntet 
meg kereskedelmünk, de főleg kisiparunk amúgy is fájdalmas területén. Azután 
hosszú tárgyalásokat kezdtünk hitelezőinkkel, akik nagy részének már évek sora 
óta nem  zettük rendesen kamatköveteléseiket. Hálásan kell itt megemlékeznem 
arról a rendkívül értékes támogatásról, melyet adósságaink rendezésénél a m. kir. 
Belügy- és Pénzügyminisztériumok részéről tapasztaltunk.” – olvashatjuk a jelen-
tésben. Beszámolt a jelentés a sóstói építkezésekről is. Az eredeti 38 ezer pengős 
előirányzat helyett 1932-ben ténylegesen 51 631 pengő 03  llér értékű munkát 
végeztetett el a város. Építettek ugyanis még egy kabinépületet, pénztárfülkéket, 
pergolakerítést, növelték a zuhanyok számát és az erdei homok helyett tiszai ho-
mokot terítettek szét. A túlmunkákat a vármegyei ínségakcióból, a kabinbérekből, 
a kisvasutak és Gotteszmann fakereskedő által nyújtott hitelből fedezték. 

„A tóparton 13 darab kétkarú lámpát állítottunk fel, a tó részeit gyeptéglákkal 
boríttattuk be s a hullámverés megtörésére a part legnagyobb részén rőzsefonást 
készítettünk. A tó két részét elválasztó töltés szabadon hagyott nyílására 2 m. széles 
és 20 m. hosszú fahidat építettünk.”

Külön említi a jelentés az ínséges munkákat: „Az 1932–33. évi ínségmunkák 
keretében 1932. december 31-ig …ipari munkásokat 918 munkanapon, kézi nap-
számosokat 2480 munkanapon foglalkoztattunk. Az Igrice sóstói szakaszának 
áthelyezését, illetve az új meder ásását december 20-án kezdtük meg s december 
31-ig 1412 munkanapon 4617 köbméter földet emeltünk ki.”30    

1932 végén és 1933 tavaszán tehát megtörtént az Igrice csatorna új medrének 
kiásása 1,08 kilométer hosszúságban 17 594 m³ föld megmozgatásával. A régi 
mederben a fürdő elhasznált vizének levezetésére készített földalatti csatornát az 
erdő nyugati határvonaláig 185 folyóméter betoncsatornával meghosszabbították, 
a meder többi részét feltöltötték. Ezután következett a 4 katasztrális hold nagy-
ságú sziget egy részének kitermelése részben vízfelület nyerése, részben a tótól 
észak felé elterülő rét feltöltése és részben a régi Igrice meder betömése céljából. 
Az ínségmunkával kiemelt szigetből így csak egy 800 négyszögölnyi terület maradt 
meg. „…A szigetből 44 600 m3 földet emeltünk ki. Úgy az új Igricze meder, mint 
a sziget földkiemelését akkordban végeztettük, mely munkánál összesen 35 597 
munkanapon foglalkoztattuk ínségeseinket. Az Igricze medernél 1 m3 földkiemelés 
0,80 P-be, a szigetkiemelésnél 0,96 P-be került. A szigetkiemelésnél a 100 m-nél na-
gyobb távolságra való szállításnál iparvágányokat és kézi erővel tolt billenőkocsikat 
használtunk. A sétányok készítésénél, terepegyengetésnél, átereszek építéséhez, a 
régi Igricze-meder 185 fm hosszú szakaszának a régi depóniából való betömésénél, 

30. SzSzBMÖL. V.B.72. Polgármesteri jelentés az 1932. évről.
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a tópart és sziget gyeptéglázásánál, a nyitott táncterem átépítésénél és egyéb kisebb 
mellékmunkáknál 6743 munkanapon foglalkoztattuk az ínségeseket.

Ezekkel a munkákkal a tó vízfelületét 91 252 m2-re, vagyis 15 hold és 1348 n.ölre 
növeltük. A tóban tárolt vízmennyiség a régi 16–18 000 m3 helyett 140 000 m3.

A régi 4 hold és 1000 n.ölnyi díszkert területét 17 hold és 1400 n.ölre növeltük, 
a ’Blaha-domb’ környéki szálerdőben az 5 hold 1040 n.öl területen készült sétá-
nyokat szaporítottuk és 11 hold 880 n.öl területre terjesztettük ki, míg a NYVKV 
állomásától délre, a nyári táncterem odahelyezése után, 3 hold 890 n.ölnyi területű 
szálerdőben sétányokat készíttettünk. A sétányok összes hosszúsága kb. 10 km.

A csendőrségi laktanya mögötti területen, a régi Igricze helyén és a régi kony-
hakert egy részén 1 hold 729 n.ölet erdősítettünk.

A fürdőtelep forgalmának emelése érdekében 2 telektömböt magánnyaralók 
építésére jelölt ki a város, amelyeken az 1935. évben 3 nyaralót már fel is építettek. 
Ezeken kívül gondoskodott a város arról is, hogy a fürdőtelep szomszédságában 
fekvő szőllőtelepen a nyaralók építkezésénél a fürdő érdekében hozzászólási joga 
legyen, amit egy általa előterjesztett szabályozási tervnek és építkezési szabályren-
deletnek az illetékes tényezők által való elfogadás útján meg is nyert.

„Mindezek, de különösen a célszerű befektetéssel járó ínségmunkák azt ered-
ményezték, hogy a Sóstó-fürdő nemcsak a helyi és környékbeli lakosság szórakozó 
és üdülőhelye lett, hanem országos viszonylatban is számottevő helyet foglal el.” 
– írta Nagy Elek.31

Az ínségmunkák egyik keserű színfoltja az alábbi levél, mely 1933. május 18-
án érkezett a polgármesteri hivatalba. A levélíró anyák arra kérték ebben a város 
polgármesterét, hogy tiltsa el a sóstói ínségmunkások között a bor fogyasztását, 
mert „amikora el jön a hét vége a  zetést le bor kontózták, sok részi nem kap még 
egy kiló kenyére valót sem, mind meg iszák mire haza győnek nincsen egy  lérje sem 
egyeseknek… szegény családanyákra Méltóztassanak tekintettel lenni, valamint ugy 
hogy ha Méltóztatna sziveskedni ugy intézni hogy iten a városban lenének  zetve 
valamejik irodában úgy hogy szombaton minden családanya meg tudna vásárolni 
egész heti élelmet a gyermekei szájába mert akor csak ugy tudnánk ezt a sok bajt 
meg előzni ha nem inák el a keresetet gyermekeik szájából.”  Ne azért dolgozzanak 
az emberek kint, hogy a sóstói bor elfogyjon, panaszolták a levélírók.32

1934. január 5-én keltezte Szohor Pál helyettes polgármester, főjegyző az 1933-
ról szóló polgármesteri jelentést. „…A gazdasági és kereskedelmi viszonyok további 
romlásának következményeképpen az elmúlt év folyamán részben bírói ítéletekkel, 
részben képviselőtestületi közgyűlési határozatokkal számos jelentékeny bérmérséklés 
történt. Bevételeink tetemes csökkenésével szemben kiadásaink továbbra is változatla-
nok maradtak, mely körülmény sokszor leküzdhetetlen akadályok elé állítja városunk 
vezetőségét… A strandfürdő forgalmához fűzött várakozásunk azonban az elmúlt év-
ben nem teljesedhetett be, ez az idény az 1932. évhez viszonyítva nagy visszaesését 
mutatott, aminek okát azonban nem a strandfürdőben, hanem a rendkívüli hűvös és 
esős nyári időjárásban kell keresnünk…” A polgármesteri jelentés másik helyén ol-
vashatjuk 1932-ben 32 151 egyén, 1933-ban pedig csak 13 920 egyén vette igénybe 
a strandfürdőt. Részletesen kitér a jelentés a  bérletcsökkentésekre is, melynek az 
volt a lényege, hogy a gazdasági és kereskedelmi viszonyok további romlása miatt a 
nagybérletek bérlői kérték a bérleti díjak mérséklését, s ha nem tudtak megállapodni, 
akkor a bírósághoz fordultak. Esetünkben Papp Lajos bérlő fordult így a bírósághoz, 
31. SzSzBMÖL. V. 192. IV. 11. dob. D nyaláb.
32. SzSzBMÖL. V.192. IV. 11. dob.
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de időközben sikerült a várossal megegyeznie, s a képviselőtestület a Korona évi 
25.000 pengős bérét 1933-ra 15 000 pengőre, a Sóstó évi 8100 pengős bérét 1932-re 
6100, 1933-ra pedig 4000 pengőre mérsékelte. „Az önhibáján kívüli munkanélküliek, 
elaggott és keresetképtelenek segélyezésére 1933. évben is különös gondot fordított 
városunk közönsége… A segélyezésnél szem előtt tartottuk – s úgyszólván teljes mér-
tékben megvalósítottuk –, hogy a munkabírókat csak munka ellenében segélyezzük. 
Munka nélkül csak az elaggottak és keresetképtelenek részesülhettek segélyben. 
Munkasegélyben 2142 családfenntartó részesült, akik közül 433 iparos, 1709 pedig 
napszámos volt. Ezek havi 10–12 munkanapon át voltak foglalkoztatva. …A sóstói 
strandfürdőn a cukrászdát magábanfoglaló szekrényes öltözővel szimmetrikus ruha-
táras öltözőt építettünk, a ruhatár fér  és női szakaszra van osztva s az öltözők az 
egyik oldalon a fér ak, a másik oldalon a nők számára van berendezve. A ruhatárban 
egyidőben 500 személy ruhái helyezhetők el. A strandfürdő homokpartjának 2 oldali 
szárnyán a magas partokat az esővíz folytonosan lemosta. Ennek megakadályozá-
sára 110 fm. hosszúságban a partot terméskővel burkoltuk. A víztorony alatt lévő 
régi cukrászdát egy pénztárhelyiséggé, egy posta és két üzlethelyiséggé alakítottuk 
át…” Külön szól a polgármesteri jelentés az ínségmunkákról: „Az 1932–1933. évi 
ínségmunkák keretében a Sóstó fürdőn áthelyeztük az Igrice medernek a fürdőn át 
folyó szakaszát... Az új Igrice mederben két darab 1.00 m. áteresztőt készítettünk, 
egyiket a Berenát úton a Nyvkv. Vonatainak megfelelő terhelésére, a másikat a Hím-
erdőbe vezető úton közönséges kocsiforgalomra. A megszüntetett Berenát útszakasz 
helyett a Szeréna lak mögött készítettünk kocsiközlekedésre alkalmas utat, a régi 
rét területén és a tó partján 2120 fm. salakozott sétányt készítettünk, a szálloda és 
a csendőrségi épület között és a Blaha domb környékén 4217 fm. homokos sétányt 
vágtunk ki. A régi Igrice jobb partján a szódagyár közelében állott nyitott tánctermet 
átépítettük a kisvasúttól délre fekvő park-erdő részbe. A sziget kiemeléssel befejeztük 
a tó összes földmunkáit, felmértük a tavat, s megállapítottuk, hogy a strandfürdőhöz 
tartozó tórészlet 47 937 m2, vagyis 8 kat. hold 516 négyszögöl, a csónakázó tó pedig 
43 315 m2, vagyis 7 kat. hold 832 négyszögöl vízfelületű. Az összes vízfelület tehát 
91 252 m2, vagyis 15 kat. hold 1348 négyszögöl, a tóban tárolt vízmennyiség pedig 
középvízállásnál kereken 140.000 m3 …”33  

Az 1934. május 15-i rendkívüli közgyűlésen a Korona szálló és a sóstói bérletek 
leszállításának tudomásulvétele mellett, a sóstói víztorony alatti cukorka helyisé-
get Gráf József utcai árusnak egy idényre 92 pengő, a strandbeli borbélyüzletet 
(melyben a víztorony alatti borbélyüzlet is benne foglaltatott) szintén a folyó évi 
idényre Tóth Sándor borbélymesternek 112 pengőért bérbe adta.34

A válság, ha időlegesen meg is akasztotta, de visszavetni már nem tudta a Sóstó 
forgalmát. Az ínségmunkák összesítésekor, 1936-ban erről így írt Nagy Elek: „A 
fürdőtelep a Magyar Államvasutak Nyíregyháza–Záhonyi vonalán, a Nyíregyháza-
vidéki Kisvasutak napi 28 pár villamosjáratán, topekával35 burkolt törvényhatósági 
úton s az erdőn keresztül homokos dűlőúton közelíthető meg. A látogatók számának 
emelkedését illusztrálja a villamosjáratok forgalma. A villamos járatokat 1931-ben 
a gazdasági válság első évében 118 646 utas vette igénybe. 1932-ben az utasszám 
158.386-ra emelkedett, amiben jelentékeny része volt az új strandfürdőnek. Az 1933. 
esős évben az utasok száma 99 069-re csökkent. 1934-ben, amikor a fürdőtelep 

33. SzSzBMÖL. V.B.72. Polgármesteri jelentés az 1933. évről.
34. SzSzBMÖL. V.B.72. Kgy. 296., ill. 297/1934.
35. Bitumennel.
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már teljes szépségében kibontakozott, az utasok száma 104 137-re és 1935-ben a 
nyomott gazdasági viszonyok között is 187 446-ra emelkedett.”36

Az ínségmunkák azonban nem hozhattak megoldást. Ezek nagy többsége 
ugyanis, amint az a fentiekből kitűnt, elsősorban segédmunkát jelentettek, rövid 
időkre, alkalmi munkákként. A magasabban képzett szakmunkás réteg, szak-
májához illő munkát csak nagyon gyéren kapott. A levéltárban őrzött jelentések 
szerint az ínségmunkára jogosító igazolványok osztásakor rendszeresek voltak a 
tumultuózus jelenetek, 4–500 ember is elégedetlenkedett, mert a város még az 
igazolványosoknak sem tudott megfelelő munkát adni.37

A válságból a kiutat majd csak az 1930-as évek végén megindult gazdasági 
fellendülés során találta meg Nyíregyháza városa.

 
 
   

36. SzSzBMÖL. V.192. IV. 11. dob. D nyaláb.
37. SzSzBMÖL. V.192. IV. 11. D.

A Szemle 2010/4. számának egyik szerzője, Gesztelyi Tamás az alábbiak közlését 
kérte: „A publikáció elkészítését a TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-007 számú 
projekt támogatta. A projekt az Új Magyar Fejlesztési Alap és az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési alap és az Európai Szociális Alap 
társ nanszírozásával valósult meg.”
 Továbbá azt, hogy a 4. sz. alatt közölt, Herkulest ábrázoló gemma pontos mé-
rete: 2,4 x 1,6 cm.
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