
339

T
a
b
u
la

 �
 T

a
b
ló

Kósa László könyve a modern turizmus egyik korai, széles körben elterjedt jelensé-
gét, a �fürdõre járást� boncolgatja. Közelebbrõl az Osztrák�Magyar Monarchia gyógy-
fürdõi körül kialakuló szabadidõkultúrát veszi szemügyre, ezzel bõvítve a századforduló
kultúrája iránti fellendült érdeklõdésbõl születõ kötetek körét. Noha a �fürdõre járás�
jelenségét több korábbi tanulmány is önálló témaként kezelte, ezek fókuszában mindig
egyazon korszak, a reformkor állt (Antalffy 1984; Hudi 1989; Petneki 1982, 1991).
A dualizmus kori fürdõkultúra e nagy volumenû és részletes feldolgozása hiánypótló
munka � talán nem véletlen, hogy a könyv a magyar kiadással párhuzamosan német
fordításban is napvilágot látott. A kötet a színes borítóval, a szöveget illusztráló szám-
talan, kifogástalan minõségû reprodukcióval vonzó kivitelezésû, s amint azt az impo-
záns külsõ sejteti, nem egy szûk olvasói réteg számára íródott.

A könyv címét is viselõ �fürdõélet�-et a szerzõ a kötet bevezetõ fejezetében az Oszt-
rák�Magyar Monarchiára �jellemzõ társadalmi jelenségként�, a hétköznapitól eltérõ �sa-
játos életmód és magatartásként� írja le (5. p.). A dualizmus kori fürdõélet bemutatásá-
ra azonban nem csupán a polgári rétegekre jellemzõ életmód tartozékaként, hanem az
�emberiség legrégebbi mûveltségi javai� közé sorolható fürdõkultúra tágabb kontextu-
sában kerít sort. E tág kontextus követelményeinek engedve Kósa László kísérletet tesz
arra, hogy a kor fürdõkultúráját minél átfogóbban mutassa be, és kitérjen sokoldalú
mûvelõdéstörténeti, intézménytörténeti, orvostudományi és társadalmi vonatkozásai-
ra is, mindvégig szem elõtt tartva a könyv középpontjában álló, �szabadidejét töltõ pol-
gárt� (6. p.). A kötet egyes fejezetei e különbözõ szempontokból kísérlik meg a fürdõ-
kultúrát körüljárni: a fürdõéletet létrehozó alapvetõ társadalmi-tudományos-intézmé-
nyes változásoktól a fürdõtelepülések szerkezetének és társadalmi közegének bemutatásán
keresztül a konkrét fürdõhelyeken zajló mindennapi élet körvonalazásáig. A 19. század
fürdõkultúráját taglaló tanulmányokat a néprajzi és mûvelõdéstörténeti mûveirõl ismert
szerzõ korábban is közreadta már (Kósa 1993, 1995, 1997), ezek közül a fürdõlisták
összehasonlító elemzése e könyvben módosítatlanul került közlésre (Kósa 1997).

A bevezetõ fejezetben a szerzõ nagy lépésekkel haladva követi a Monarchia fürdõ-
kultúrájának kialakulásához vezetõ változásokat. A fürdõélet 19. századi fellendülését a
felvilágosult abszolutizmus uralkodói intézkedései, az arisztokrácia utazási szokásait
elsajátító polgárság és a természeti környezet iránti megváltozott szemlélet alapozták
meg. Az utazás új céljait, a gyógyforrásokat a korban mind a népi hiedelemvilág, mind
a katolikus hit kultikus tisztelettel övezte. Amikor azonban a szemléletmódbeli változás
�teret hódított�, a források körül � amint azt számos példa illusztrálja � a babona, a
természetkultusz és a víz hasznosításának szándéka szent és profán elemeket egyaránt
vegyítõ kultúrát hozott létre.

SOMLYÓDY NÓRA

Kósa László: Fürdõélet a Monarchiában.
Budapest: Holnap Kiadó, 1999. 272 p.
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A �Polgári igények és a tudományok fejlõdése� címû fejezet részletezi azokat az ural-
kodóházi és fõrendi intézkedéseket, melyeket a fürdõhelyek infrastrukturális fejlesztése
érdekében a 19. század folyamán hoztak. A legmagasabb körök fürdõpártolása � amint
az késõbb, a polgári igények taglalása közben kiderül �, az uralkodócsalád tagjai és az
arisztokrácia fürdõi jelenléte a szabadidõ eltöltésének divatos fejezetét nyitotta meg a
társadalom szélesebb rétegei számára. A �fürdõre járás szokásának� kialakulásához nem
pusztán a mintaadó társadalmi réteg követése és a társasági élet vonzereje, hanem a
polgárosodó rétegek formálódó mentalitása, az egészség jelentõségének felismerése �
valamiféle ésszerû, racionalizált életmód fokozatos kibontakozása � vezetett.

A fürdõre járás hátterében húzódtak meg a 19. században újszerû tudományos
felismerések, amelyek a vizek vegyelemzésével ezek gyógyászati felhasználásához, vala-
mint a fürdõkhöz, fürdõvizek ásványtanához (balneológia) kapcsolódó egyesületek meg-
teremtéséhez vezettek. Az intézményesülés folyamatáról, a tudományágak szerinti
specializálódásról és neves tudósokról e fejezet részletezett áttekintést ad. A fokozatos
specializálódásnak tulajdonítható � a könyvben �Fürdõk és nyaralóhelyek bõvülõ kínála-
ta� címszó alatt ismertetve � a különbözõ típusú fürdõhelyekhez más és más gyógyha-
tások társítása és a gyógymódok differenciált alkalmazása. Így váltak bizonyos hegyvi-
déki helyszínek (a ma már idegenül hangzó �klimatikus gyógyhelyek�) és az ott alkal-
mazott �légkúra� a tóparti, tengerparti és városi fürdõk mellett az orvosok által elõírt
kúra részeivé. Az 1870-es évektõl homogén építészeti stílusban, klasszicista ízlés sze-
rint alakították ki a fürdõhelyek épületeit (lásd �A fürdõ mint település�). A fürdõtele-
pülések szerkezetükben is hasonlóságot mutattak: a település szállodáival és fürdõhá-
zaival, majd a század végétõl elszaporodó magánvilláival a forrás köré épülve ölelte körül
a kutat, a gyógysétára kialakított sétányt és az angolparkkal rokon �kurparkot�. A ki-
egyezés idején azonban még nem voltak adottak azok a feltételek, amelyek a gyakran
távoli fürdõre utazás kényelmét, egyáltalán lehetõségét biztosították volna. Ezért a köz-
lekedési viszonyok és a közbiztonság javítása (lásd �A fürdõélet rendje� fejezetet), az
egyházi és arisztokrata tulajdonban levõ fürdõk bérbevétele vagy megvásárlása, �polgári
hasznosítása� (lásd �Gazdasági kérdések, birtok- és tõkeviszonyok�), valamint a megfe-
lelõ ismeretterjesztés, reklámozás (lásd �Ismertetõk, kalauzok, reklám�) szükségesek voltak
a tömeges utazás és nyaralás körülményeinek megteremtéséhez.

Amint azt a szerzõ bevezetõjében is hangsúlyozza, a vendégek részérõl a fürdõi életet
a gyógyulás és szórakozás igényei alakították. E kettõs kívánalom kiszolgálására a fürdõ-
helyek a gyógykúrák és unalomûzõ programok széles választékával várták a vendégeket:
a szórakozási lehetõségeket napközben zenekar és könnyû olvasmányok, heti rendsze-
rességgel megrendezett �táncos összejövetelek�, sportprogramok, kirándulások és egyes
fürdõhelyeken színház is biztosította (lásd �Kultúra, szórakozás�). �A kúra� címû feje-
zetbõl megtudhatja az olvasó, hogy a fürdõorvosok hogyan képzelték el az ideális
gyógykúrát és hogyan építették fel a dietétikai, ivó-, fürdõ- és levegõkúrákból a fürdõ-
hely napirendjét. A fürdõ típusától függetlenül minden kúrára egységesen jellemzõek
voltak azok az elõírások, amelyek a napi idõbeosztástól a fürdõi szolgáltatások adóköte-
lezettségén (kurtaxa, zenedíj) keresztül a fürdõk erkölcsiségére és az illemre felügyelõ
passzusokat is tartalmaztak. Ezek a szabályok a legtöbb fürdõhelyen társadalmi helyzet
szerint megkülönböztetve kísérelték meg a vendégeket besorolni, s ennek megfelelõen
alakult a díjszabás, illetve jártak a szolgáltatások.
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Mindez azt támasztja alá, hogy a �családias� légkörrel csalogató fürdõismertetõk
érvelése ellenére a fürdõhelyek �számos területén kifejezõdhetett a társadalmi hierar-
chia� (lásd a �Társaság és a társasági élet� címû fejezetet, 162. p.). A társadalmi állás
szerinti megkülönböztetés a fürdõk életében több szférában is jelentkezett, hiszen még
a kiegyezés után is számos fürdõhelyen léteztek �úri-�, �polgári-� és �parasztfürdõk�,
és a társadalmi rangnak megfelelõen más-más összegre rúgott a �kurtaxa� is. A �csön-
des, lehetõleg visszavonuló, takarékos életvitelû nyaralás� és a dzsentri szellemiségével
azonosított �föltûnni vágyó hedonista fölfogás� (159. p.) összetûzései gyakran keltet-
tek feszültséget a fürdõ társadalmán belül, melyet a korabeli fürdõorvosi tanácsadók és
illemtankönyvek leleményesen próbáltak kiegyenlíteni. A fürdõhelyi konvenciók hason-
lóképpen ellensúlyozni próbálták az �osztályszellem� e megnyilvánulásait, többek kö-
zött a �table d�hôte� bevezetésével, amely megkerülte az étkezésnél megszokott szer-
tartásos ültetés rendjét.

A Monarchia gyógyfürdõinek közönségérõl számtalan forrás tudósít. Kósa elõször a
neves fürdõvendégekrõl, a származási és a politikai elitrõl, mûvészekrõl, tudósokról és
pénzemberekrõl tájékoztató visszaemlékezéseket és a fürdõtelepüléseken fennmaradt
dokumentumokat veszi sorra (lásd �Híres fürdõvendégek�). Ahogyan azonban kiemeli,
a fürdõhelyek közegét alapvetõen �névtelen� vendégek tömege hozta létre, s �A fürdõ-
közönség társadalmi összetétele� címû fejezetben a vendégeket számba vevõ �fürdõlis-
ták� vagy �kurlisták� elemzésén keresztül tesz kísérletet arra, hogy ezt a világot részle-
tesebben feltárja. A fürdõlisták foglalkozást alapul vevõ összehasonlításából kiolvasha-
tó, hogy az egyes fürdõhelyeket milyen rétegek részesítették elõnyben, továbbá hogyan
cserélõdött, alakult át egy-egy fürdõhely jellegzetes társadalmi közege. A szerzõ figye-
lembe veszi mindazokat a � nehezen rekonstruálható � tényezõket, amelyek a kurlisták
összeállításánál érvényesültek és statisztikai kiértékelésük pontatlanságát okozzák, így
összevetésük pusztán általános benyomást adhat a fürdõhelyek társadalmi változásai-
ról. Talán nem meglepõ Kósa végkövetkeztetése, miszerint az Osztrák�Magyar Monar-
chia fürdõhelyein a �társadalom vagyon és foglalkozás szerinti középsõ rétege�, ezen
belül is az értelmiség, a kereskedõréteg és a hivatalnok dzsentri domináltak (223. p.).

Kósa László könyve hatalmas forrásanyagot görget; bázisát hivatalos fürdõhelyi do-
kumentumok, fürdõismertetõ folyóiratok és orvosi kézikönyvek, látogatólisták, szépiro-
dalmi mûvekbõl vett idézetek, tárcák és naplórészletek alkotják. A felhalmozott forrás-
anyag mennyisége, sokrétûsége mélyreható könyvtári kutatómunkára és a kutatási te-
rület részletes ismeretére vall, amelyek egy átfogó elemzés tartópillérei lehetnének.
A terep feltárásának alapossága ellenére azonban a �Fürdõélet a Monarchiában� nem tu-
dományos igényû elemzés. A jegyzetek között hiába keresnénk elméleti szakirodalmat,
idegen nyelvû feldolgozásokat, a turizmus e formáját kontextualizáló másodlagos iro-
dalmat. Arra, hogy a mû komoly kutatómunkára támaszkodik, a könyv végén csupán
egy körülményesen kezelhetõ jegyzetapparátus emlékeztet. Az érdeklõdõ olvasó tovább-
lapozva csalódottan tapasztalhatja, hogy a további kutatásokat elõsegítõ bibliográfia,
névmutató és az illusztrációk részletes jegyzéke hiányoznak a kötetbõl � és még így is
szerencsésnek vallhatja magát, mert a német nyelvû kiadás jegyzetek helyett mindössze
egy válogatott olvasmányjegyzéket mutat fel.

A szöveg stílusa mindvégig leíró. Ez a jelleg az idézett szövegeket a fejezetekben
felvetett témáknak megfelelõ koherens egységekké formálja, de egyúttal elmaradnak a
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szövegekben rejlõ értelem-összefüggésekre és a kontextusra való következetes reflexi-
ók. Különösen a források mûfaji kavalkádja kívánná ezt meg, hiszen már a fenti felsoro-
lás is számos irodalmi mûfaj bevonását tükrözi. Így azonban az elbeszélésbe emelt szö-
vegek nem jelenthetnek többet elõre megfogalmazott állítások puszta illusztrációinál.
Nemegyszer szembesül az olvasó azzal, hogy a szerzõ ismerõsként köszönt egy-egy
gyakran citált szemtanút: �Mangold doktor a jóságos öreg fürdõmester hangján szólalt
meg� (158. p.), esetleg saját összegzõ véleményének ismertetése helyett fordul egy-
egy idézethez: ��alighanem igaza volt az eseményeket reálisan szemlélõ Boleman Ist-
vánnak� (164. p.). A forrásokkal szembeni engedékenység minden fejezetben kísért,
hiszen a közös szálra fûzött idézetek összefüggéseibõl nem értelmezések, hanem álta-
lánosító megjegyzések születnek. A könyvön végigvonuló példák sora emiatt sokkal in-
kább a történelem- és irodalomtankönyvekbõl jól ismert személyiségek életrajzát bõvíti
mûvelõdéstörténeti adalékokkal, szórakoztató anekdotákkal.

E szellemiséggel cseng össze a szöveg közvetlen, már-már hétköznapi nyelvezete; a
szerzõ nem bajlódik bonyolult szerkezetekkel, hanem könnyeden kalauzolja végig az
olvasót a gyógyfürdõk birodalmán. Mindezek a tulajdonságok és az illusztrációkra fekte-
tett erõs hangsúly is sejtetik, hogy a könyv nem egy szûk szakmai réteget céloz meg,
hanem ismeretterjesztõ szándékkal egy szélesebb olvasóközönség megszólítására apel-
lál. A könyv olvasására az a közkeletû érdeklõdés tarthat számot, amely az újabb század
fordulójáról visszapillantva összehasonlításra, méricskélésre sarkall. A szerzõ néhány
mentegetõdzõ szóval az epilógusban le is szögezi: �Ez a könyv nem a nosztalgikus ér-
zelmek fölkeltése és nem az idill utáni vágy bátorítása céljából íródott� (254�255. p.).
E törekvés ellenére a fejezetek többségében nem találkozhatunk olyan távolságtartó at-
titûddel, amely eloszlatná a joggal felmerülõ gyanút, s így nemritkán szentimentaliz-
musba hajló tónus vonul végig a sorokon.

A jóindulatú attitûdnek tulajdoníthatjuk azt is, hogy a bevezetõben �jellemzõ tár-
sadalmi jelenségként� leírt �fürdõre járás� a könyv végére nem telítõdik olyan tartalom-
mal, amely többletjelentéssel ruházná azt fel a kikapcsolódás, szórakozás és gyógyulás
elemi igényeinek kielégítésénél. A könyvet lapozgatva ennek ellenére számos, a fürdõre
járást szükségletkielégítéssel indokló megközelítésen túlmutató, elszórt megfigyelésre
bukkanhatunk. Mindenképpen említésre méltóak ezek közül a fürdõi életben számos
területen megnyilvánuló, a hétköznapitól eltérõ magatartásformákra vagy a fürdõi min-
dennapokat tagoló, s a megszokott társadalmi életet szervezõ normarendszertõl eltérõ
szabályok érvényesülésére (s ezek betartására vagy megszegésére) utaló megjegyzések.
Ugyanitt érdemel figyelmet a néprajzi érdeklõdést rendszerint felkeltõ, s az egyik feje-
zetben egy rövid kitérõ erejéig érintett viszony az �õslakosok� és a �nyaralók� között.
A helybeliek mindennapi életét és kultúráját nyilvánvalóan befolyásoló, a fürdõidényben
beállító idegenek hatása, másrészt pedig az érkezõk számára új tapasztalatként jelent-
kezõ találkozás ébresztheti fel a kíváncsiságot. A források böngészése során hasonló-
képpen bontakozik ki a korabeli fürdõre járó társadalom árnyaltabb képe, amikor a szer-
zõ a nemi különbségeket, a nyaralás és presztízs összefüggéseit, a fürdõre járás szo-
kásrendszereiben jelentkezõ társadalmi különbségeket érinti. Kósa több helyen kísérletet
tett arra, hogy megvilágítsa a szabadidejét fürdõhelyen töltõ középrétegek hátterében
meghúzódó tágabb összefüggéseket, de a történeti-szociológiai háttér elnagyoltsága miatt
ez elmaradt.
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A társadalmi különbségekre és a fürdõre járás gyakorlatának szimbolikus dimenzió-
ira leginkább a fürdõlistákat összevetõ fejezetbõl következtethetünk, amely a többitõl
elütõ alapossággal bánik a felhasznált forrással � ezzel némiképp meg is bontva a könyv
összhangját. A fürdõlisták kiértékelése is érezteti, hogy a tárgyalt koron belül a fürdõk-
nek sajátos topográfiája alakult ki. A szerzõ érdeklõdése ez alkalommal elsõsorban az
egyes fürdõhelyek társadalmi felépítése felé irányult, de értékelésébõl kiviláglik, hogy a
dualizmus korában a fürdõk látogatásának konvenciói bizonyos fürdõhelyek favorizálá-
sát nagyobb presztízzsel ruházták fel, és ennek megfelelõen reprezentálódtak a sajátos
társadalmi közeggel bíró helyek. Közelebbrõl szemügyre véve, az amúgy száraz szám-
sorokat közlõ kurlisták beszédesekké válnak, ha figyelembe vesszük azokat � a szerzõ
által is részletesen taglalt � szubjektív tényezõket, amelyek a kitöltés során a fürdõ ven-
dégeit vezérelték. A vendégek bejelentkezéskor gyakran magasabb foglalkozási kategóri-
ákba sorolták magukat, mint ahogyan valós társadalmi állásuk megkívánta volna, s mivel
e listák a fürdõi közönség közkézen forgó olvasmányai voltak, ebbõl a fürdõi világban
átmenetileg hasznosítható elõnyökre számíthattak. Ezekbõl az elszórt forrásokból és a
mindennapitól eltérõ magatartásformákból arra következtethetünk, hogy a fürdõhelye-
ken ideiglenesen kialakuló közösségek sajátos struktúrákat mondhattak magukénak,
amelyek az átmeneti jellegbõl adódóan a társadalmi szereprepertoár rugalmas(abb) ke-
zelését engedték meg, és � feltételezhetjük � nagyobb játékteret biztosítottak a felemel-
kedõ rétegek számára. A fürdõi élettel és általában a szabadidõ eltöltésével szemben ál-
lított elvárásoknak bizonyosan része volt ez a tudás.

A felvetõdõ kérdések nyilvánvalóan további kutatásokat kezdeményezhetnek, és a
forrásokból adódó bõséges lehetõségek kihasználása újabb köteteket tölthetne meg.
Mindazonáltal kedvvel forgathatják Kósa László könyvét mindazok, akik kíváncsiak arra,
hogy miként nyaralt a Monarchia polgára száz évvel ezelõtt.
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