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Kács község a Bükk hegység déli lejtőjén, a
Kács-patak völgyében fekvő, honfoglalás kori
település. Itt található „Magyarország egyik leg-
régibb fürdője”. A fürdő 500 éves megalakulá-
sának jubileumát 1931-ben tartották. A fürdő-
épületen 2004-ben elhelyezett emléktábla
hirdeti, hogy itt 1248–1549 között a bencés szer-
zetesek – a monostor tagjaiként – az itt feltörő
Tükör-forrás langyos vizének és a környék
gyógyfüveinek használatával már gyógyítottak.

A fürdő története a balneológiai szempontból
fontos írások segítségével a XIX. századtól nagy
vonalakban nyomon követhető. Wachtel Dá-
vid, a soproni helytartósági osztály orvosügyi
tanácsosa országos körutazása után írott 1859-
es, német nyelvű könyve szerint az ízléses,
emeletes fürdőépület öt helyiségében két für-
dőkád, egy helyiségében egy fürdőkád, vala-
mint kilenc lakószoba állt rendelkezésre, az
alagsorban pedig egy leromlott állapotú fürdő,
a tükörfürdő működött. Magát az intézményt
tisztátalannak és elhanyagoltnak írta le. A tu-
lajdonosnő, özvegy Majthényi bárónő, a cse-
kély bevételek miatt fejlesztésre nem költött, a
bérlő – aki egyben vendéglős is volt – az egy
évre szóló szerződése miatt még kevesebbet te-
hetett a fejlődés érdekében. „Egyébként Kács
egy látogatott búcsújáróhely, és a fürdőket min-
denképpen fejleszthetnék, ha lenne hozzá némi
kis érzék.”

1887-ben a Fürdőtan című könyv a helyet
Kácsfürdőként említi. A forrás vizét a tiszta hé-
vizek sorába sorolták, de pontos vegyelemzése
ekkor még nem ismert. A forrás a tükörfürdőt

látja el, de azon kívül felmelegítve kádakban is
felhasználják vizét. „Idegbántalmakban és csú-
zos megbetegedésekben” javasolják használa-
tát. A fürdőorvosi teendőket ebben az időben az
ábrányi körorvos látta el. A vendégek befoga-
dására maga az emeletes fürdőház, más néven
a Benedek-lak és a mellette álló Teréz-lak szol-
gált. Egy 1916-os mezőkövesdi újsághirdetés
szerint számtalan nyomorék visszanyerte testi
épségét a fürdő használata során. A fürdőbérlők
tekepálya, biliárd és teniszpálya használatát
ígérték, valamint környékbeli kirándulásokat
is szerveztek a vendégeknek. 1921-ben a tulaj-
donosi szerepet a Kácsi Anyagtermelő Vállalat
vette át, előtte a fürdő sokáig nem is üzemelt. Öt
forrást tártak fel ekkor, melyek hőmérséklete
22,5–23 ºC. Fürdőépülete öt kabinnal és hét kád-
dal rendelkezik, és udvara ekkor már egy 15×30
méteres medencével is büszkélkedhet. 1931-
ben Kácstapolca-fürdőről leírják, hogy fürdő-
orvosa dr. Herschkovics János járásorvos, tu-
lajdonosként pedig a Magyar Királyi Posta-
altisztek Országos Egyesülete volt megjelölve.
A látogatókat tükörfürdő, kádfürdő, füves
fürdő, strandfürdő és szőlőkúra, valamint „ki-
tűnő konyha” várta. Tíz hektoliteres üstökben
40–45 ºC-osra melegítették a vizet és gyógyfü-
veket raktak bele. A „boszorkánykonyha” el-
nevezés ebből a tevékenységből származik. Or-
vosoknak és tisztviselőknek a szállás és az
ellátás tekintetében kedvezményt is ígértek. A
forrásvizet az alábbi betegségekre javasolták:
„izomrheuma, ízületi gyulladás, bénulások,
köszvény, idegzsába, az epeutak és női nemi
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szervek idült gyulladásai, sérülések maradvá-
nyai”. 1933–34-ben a fürdőépületet Némedy
Gyula és Lajos budapesti építészek átépítették.

A második világháborút követően a fürdő a
Magyar Államvasutak, majd a Szakszervezetek
Országos Tanácsa kezelésébe került. A víz ösz-
szetételének pontos elemzésére 1955-ben ke-
rült sor. A tükörfürdőt tápláló forrás 551 mg/l
ásványi anyagot tartalmaz, dominálóan kal-
cium és hidrogén-karbonát formájában, kimu-
tatható rádiumemanáció tartalommal. A kör-
nyéken hat forrás különíthető el, de egy-egy
forrásmedencében több forrás tör elő.

Érdekességképpen megemlítendő, hogy a ká-
csi forrásokban jelenleg is megtalálható a fe-
kete bödöncsiga (Theodoxus prevostianus), mely
igen ritka, értékes és védett faj.

1960-tól új fejezet kezdődött a fürdő történe-
tében, hiszen a Lenin Kohászati Művek vette át
a fürdőtelepet és gyermeküdültetés céljára
használta. Ezenkívül a fizetővendég-szolgálatot
is megszervezték. Ekkor még működött a für-
dőépület alagsorában a 3×4 méteres tükörfürdő,
a kádfürdők azonban megszűntek. A fő szere-
pet a strandmedence vette át, ezt
használhatták az idelátogatók. A
Benedek-lak és a Teréz-lak felirat
helyébe Szabadság és Béke feliratú
táblák kerültek. A tükörfürdő álla-
pota tovább romlott, az alját képző
deszkák tönkrementek, ezért az aj-
taja a vendégek előtt már zárva
maradt, csak az ott dolgozók hasz-
nálhatták néha. A fürdő jelentősé-
gét beárnyékolta a környéken

megjelenő, fúrt kutak által táplált fürdők (Me-
zőkövesd, Bogács) megjelenése és fejlődése is.

A rendszerváltás után ez a hányattatott sorsú
fürdő magántulajdonba került, de a várt felújí-
tás elmaradt, így továbbra is Csipkerózsika- ál-
mát alussza. A helyiek bizakodnak benne, hogy
az álom hamarosan véget ér, a régi fürdőház új
köntösbe bújik, a tükörfürdőből kiköltöznek a
denevérek, az egykor szebb időket megélt
strandmedencébe pedig a nádas helyett ismét
tiszta forrásvíz kerül.
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4. A fürdőépület (Benedek-lak)
és a Teréz-lak (jobbra) napjainkban

3. Gyermeküdültetés a fürdőépület emeletén (Krokos J.-né tulajdona)


