
E kis cikk és „képriport” ötletét Görgényi Fri-
gyes „Mert ez itt egy divatos nyári fürdô” címû
írása (Reuma-Ino 2007/2) adta, amiben Csáth
Géza, azaz dr. Brenner József fürdôorvosi pá-
lyafutását ismerteti. A képi dokumentáció
összeállítását pedig képeslevelezôlap-gyûjte-
ményem korabeli képeslapjai és az évtizedek
során összegyûjtött gyógyfürdôemlékek kö-
zött található fürdôpoharak tették lehetôvé.

Egy sajnálatosan rövid, 1911-tôl 1914-ig ter-
jedô idôszak nyári fürdôorvosi helyszíneit
mutatom be. Az egyes gyógyfürdôk ismerteté-
se során csak a legfontosabbnak vélt adatok
közreadására igyekszem szorítkozni, a kép-
anyagot pedig úgy állítottam össze, hogy a be-
mutatott képeslapok között ne szerepeljenek
olyanok, amelyek Csiffáry Gabriella Régi ma-
gyar fürdôvilág címû (Helikon Kiadó, Buda-
pest, 2004), gaz-
dagon illuszt-
rált, szép köny-
vében megtalál-
hatók.

Brenner József
1911-ben Stósz-
fürdôn (a kora-
beli írásmód sze-
rint Stoósz) vál-
lalt állást. A ma
Szlovákiához tar-
tozó nagyköz-
ség, Stósz, a haj-
dani Abaúj-Tor-
na vármegye Cse-
reháti járásában,
Kassától 36 km-
re nyugatra ta-
lálható. Stószfür-

dô a községtôl 5 kilométerre, 632 m magasan
fekvô, a havasok lábánál, dús fenyvesek ölé-
ben meghúzódó klimatikus gyógyhely. Gyan-
tás illóolajokkal telített balzsamos levegôjét el-
sôsorban idegbántalmak, légzôszervi megbe-
tegedések és szilikózis ellen javallják. A valaha
részvénytársaság tulajdonában lévô fürdôte-
lep hét lakóházból (110 szoba) és néhány ma-
gán-villából állt. Jól berendezett hidegvíz-
gyógyintézete és környezetének különleges
szépsége miatt Brenner korában kedvelt für-
dô- és üdülôhelynek számított. 

Az 1. képen Stószfürdô panorámáját és né-
hány nevezetes épületét („Hungaria”, „Kom-
pordai ház”, „Dr. Czirfusz villa”) öt képben
megörökítô „mozaik”-lap látható „Üdvözlet
Stoósz fürdôbôl” felirattal. A XIX. század vé-
gén készült kônyomatos lapot, 1898. augusz-
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Gyógyfürdôink, ahol Csáth Géza
– azaz dr. Brenner József –
mint fürdôorvos dolgozott 

– ahogy a képes levelezôlapok és fürdôpoharak emléküket megôrizték

1. kép



tus 3-án adták fel. A 2. kép a fenyvesekben fek-
vô üdülôtelep egy vadregényes részletét tárja
elénk (hasonlóan a bemutatásra kerülô további
képeslapokhoz, fénynyomásos eljárással ké-
szült, a rajta lévô bélyeget 1910. VII. 1-jén pe-
csételték le, a pecséten „Stószfürdô”, a lapon
„Stoószfürdô” olvasható).

Egy korabeli stószfürdôi emléktárgyat, ivó-
poharat mutatok be a 3. képen (9,7 cm magas

lapos préselt üvegpohár, úgynevezett útipo-
hár „STOÓSZI EMLÉK” felirattal).

A fürdôorvosi ténykedés második állomása
1912 nyarán Stubnyafürdô, az egykori Turóc
vármegye Stubnyafürdôi járásának a székhe-
lye volt. A ma Szlovákiában található kisköz-
ség Turócszentmártontól 28 km-re délre fek-
szik. Eredeti neve Lehota volt, késôbb fürdô-
hellyé vált, és a közeli Alsóstubnyáról Stub-
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4. kép

3. kép

2. kép



nyafürdô lett a neve. A mai szlovákiai úti-
könyvekben Turócteplic néven találhatjuk
meg. A tengerszint felett 518 m magasságban,
„kies vidéken” fekvô fürdôtelep hévizeit már
a XIII. században is használták. A fürdô 1553-
tól 1949-ig Körmöcbánya tulajdona volt. Hat
hôforrása biztosította a 42–48 °C között inga-
dozó hômérsékletû „tiszta hévvizet”, amit kö-
zös fürdés céljaira nagy medencékben gyûjtöt-
tek össze, de volt kádfürdôje és uszodája is. A
vendégek elhelyezésére több épületben mint-
egy 200 szoba állt rendelkezésre. Egy múlt
század eleji reklám az alábbiak szerint népsze-
rûsíti: „Természetes meleg kénforrások kösz-
vény, csúz és hûdés ellen javalva. Hidegvíz-
gyógyintézet. Légkúra a fenyvesekben.”

A 4. kép Stubnyafürdô egyik fürdôcsarnokát
mutatja (a lapon „Stubnya-fürdô”, az 1905-ös
postai bélyegzôn „Stubnyafürdô” olvasható).
Az 5. képen látható, 1917. június 20-án feladott
képeslap a fürdô híres parkjának egy „élettel
teli” részletét örökíti meg.

Az 1913-as fürdôidény négy hónapjára szü-
lôvárosa, a régi Bács-Bodrog vármegyében lé-
vô, Szabadkához közeli Palics bízta meg „ dr.
Brenner József gyakorló orvost” a fürdôorvosi
teendôk ellátásával. A ma Szerbiához tartozó
Palicsfürdô Szegedtôl délre, Szabadkától
10–12 km-re keletre található, s mintegy 170
éves múltra tekint vissza. Már a XIX. és XX.
század fordulóján kiváló nyaraló és gyógyfür-
dô volt. A 7 km hosszú, alkalikus gyógyvizû
Palicsi-tó partján az elsô szállodát 1853-ban
építették, 1897-ben pedig már „villamos szá-
guld” Szabadka és Palicsfürdô között. A Sza-
badka város tulajdonában lévô fürdô a millen-
nium idejére igazi monarchiabeli fürdôváros
lett. A korabeli ismertetô szerint vizét „legin-
kább görvélykór, csúz, köszvény ellen” hasz-

nálták sikerrel. A tó vizében két tükörfürdôt és
egy sárfürdôt alakítottak ki, de volt kádfürdô-
je is. A Nôi strand a fürdô szimbólumává vált,
a cölöpökre épült gyönyörû faépület máig el-
különített fürdôhelynek számít (természete-
sen van külön strand a férfiak számára is). Az
ugyancsak a fürdô jelképének tekinthetô Víz-
torony a nyaralóhely kapuja és egyben villa-
mosmegálló is. A jellegzetes építményt egy
1912-ben feladott képes levelezôlapon (6. kép)
mutatom be.

A térzene és a korzó hangulata Kosztolányit
is rabul ejtette. A következô oldalon látható 7.
kép a Palicsi-tó mozgalmas életét egy 1904 má-
jusában postára tett képes levelezôlappal
szemlélteti, a háttérben jól láthatók a tóparti
korzó szép épületei. 

A rövid fürdôorvosi pálya negyedik, egy-
szersmind utolsó helyszíne a hajdani Három-
szék vármegye Miklósvári járásában lévô (ma
Romániához tartozó) erdélyi Elôpatak volt.
Sepsiszentgyörgytôl l5 km-re nyugatra talál-
ható. A fürdôtelepet 1772-ben Nemes János
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5. kép

6. kép



háromszéki fôkapitány kezdte építeni. A szin-
te folyamatos és tervszerû bôvítés, fejlesztés
eredményeként a 624 m magasságban fekvô
fürdôhely a XIX. század végére Erdély egyik
legszebb és legjobban felszerelt fürdôje lett.
Nagy elismerést és megtiszteltetést jelentett
Elôpatak számára, hogy 1875 nyárutóján ott-
hont adhatott a hazai természettudományos
élet egyik legjelentôsebb eseményének, a Ma-
gyar Orvosok és Természetvizsgálók XVIII.
Nagygyûlésének. A regisztrált résztvevôk szá-
ma 508 volt, a tudományos ülésen 24 elôadás
hangzott el. A megjelentek megfelelô elhelye-
zése és ellátása, az
elôadások megtar-
tására alkalmas
helyszín biztosítá-
sa kellô adottsá-
gok nélkül nem
lett volna megold-
ható. A fürdô XIX.
századi hírnevét
és rangját József
fôherceg 1883-as
látogatása is jelzi.
Számos szép épü-
letében hatszáz
vendégszoba állt
az évente átlago-
san 1500 fürdô-
vendég rendelke-
zésére. A megyei
birtokosokból ala-
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kult szövetkezet tulajdonában lévô fürdô leg-
jelentékenyebb forrásai közül említést érde-
mel a Fôkút (vizét Európa vasban leggazda-
gabb vizeként tartották számon), Anna-kút,
Újkút, a József-forrás és a Svájci forrás, fürdôi
közül a Nemes-féle melegfürdô, a Károly-für-
dô és a Lobogó hidegfürdô. A vizeket ivásra és
fürdésre egyaránt használták. Nagy gonddal
kialakított parkjában teke- és teniszpályák,
ivópavilonok épültek, csónakázótó is létesült.
Forrásvizeibôl évente 500 000 palackot adtak
el, fogyasztásukat elsôsorban ideg- és gyo-
morbetegségek esetén ajánlották. 

7. kép

8. kép
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A 8. képen egy „Elôpatak-fürdô” feliratú,
1911 májusában feladott képeslapon az Újkút
látható a fôsétány egy részletével, a 9. képen
hasonló korú, de csupán „Elôpatak” feliratú
lapon pedig a fürdôtelep egyik legszebb épü-
lete, a Gidófalvy villa.

Végezetül egy színes zománcképpel díszí-
tett, 12 cm magas, füles üvegpoharat mutatok
be. A kép alján „Elôpatak”, felsô részén „Gido-
falvi-villa” olvasható (10. kép). Ugyanazt a
szép, jellegzetes épületet ábrázolja tehát, mint
a képes levelezôlap a 9. képen. Nem érdektelen
a pohár füle mellett felfedezhetô „mérce” sem.
Az 50 grammos léptékkel 300 grammig haladó
halvány skála egyértelmûen jelzi, hogy a szép
emlékpohár „fürdôkúra-pohár” volt (11. kép).

Mint tudjuk, 1914 augusztusában az I. világ-
háború eseményei döntô változást hoztak
Brenner József életében. A kényszerû hadiszol-
gálat véglegesen véget vetett fürdôorvosi pá-
lyafutásának. Így érthetô tehát, hogy a fürdô-
orvosi ténykedésével kapcsolatos gyógyfür-
dôk ismertetését is be kell fejeznem. 

DR. JAKÓ JÁNOS

9. kép

10. kép

11. kép


