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kiegyezés kora Magyarországon 
az alapítások kora is. Tegyük föl, 
hogy valaki gazdag örökséghez 
jut, és azt fürdőalapításba szeret-
né befektetni. Sokféle teendője 

lesz. Tüzetes vizsgálódással és tájékozó-
dással az ideális helyszín kiválasztása, tár-
gyalások hatóságokkal, gyógyvíz-elemző 
vegyészekkel, orvosokkal, balneológu-
sokkal, mérnökökkel, iparosokkal, ker-
tészekkel, hogy csak a legfontosabb elin-
téznivalókat említsük, de belátható időn 
belül készen áll a fürdő. Csakhogy hiába 
a regényes környezet, a természet szép-
sége, a csodás víz, a kényelem, a szóra-
kozások remek lehetőségei, ha egyvalami 
nincs. Mikszáth Kálmán az egyik kedve-
ző adottságú kis felvidéki fürdőről írta: 
„Csak egy hiányzik még neki – amit oly 
könnyen szerez meg egy szép kacér asz-
szony és olyan nehezen a legszebb fürdő 
is – ti. hogy hírbe hozzák.” Írásunkban a 
fürdőélet sokrétűségéből elsősorban ezt a 
motívumot, a hír- és névszerzést követ-
jük nyomon a Balaton partján. 

A kérdések és fejlemények megértésé-
hez vissza kell pillantanunk a 18. század 
utolsó negyedéig. Az akkori századvégtől 
az egykori Habsburg Birodalom, majd 
az Osztrák–Magyar Monarchia terüle-
tén páratlanul egyedi, karakteres fürdő-
élet alakult ki. Döntően nem az állam-

alakulatok képezték az alapját, hanem 
a természeti adottságok (víz, éghajlat, 
domborzat) és a társadalmi körülmé-
nyek (polgári átalakulás, modernizáci-
ós folyamatok) szerencsés találkozása. 
Ötvöződik benne az üdülés, a pihenés, 
a szórakozás szándéka meg a gyógyulás 
vágya. Több tényező befolyásolhatja, 
mikor melyik oldala kerül előtérbe. Mit 
kíván a fürdővendég, mit ajánl a fürdő, 

ez egyéntől, évszaktól, társadalmi körül-
ményektől függhet.

Ebben a keretben találta meg a helyét 
a nyaralást és kikapcsolódást kínáló Ba-
laton. Versenytársakban igazán nem volt 

hiány. Földrészünk egyetlen 
más táján sem adódott fürdő-
helyeken annyiféle lehetőség, 
mint a dunai Monarchiában. 
A „természet erői” segítségé-
vel gyógyulni akaró vagy a kor 
nagy vívmányát, a szabadidőt 
kellemesen eltölteni kívánó, 
reménybeli vendég kedvére vá-
logathatott a változatosnál vál-
tozatosabb helyek között kíván-
csisága, pénztárcája és egészségi 

állapota szerint. Maradjunk csupán a 
Magyar Szent Korona országainál, mely-
nek fürdőkultúrájában a 19. században a 
tóparti fürdőzés újdonságával jelent meg 
a Balaton.

A párhuzamos választékból a leg-
nagyobb múltúak és a legvonzóbbak a 
természetes gyógyforrások körül kiala-
kult fürdőtelepek. Az Alföld kivételével 
a korabeli ország számos vidékén meg-

találhatók voltak. Velük szemben a ten-
gerparti és a magaslati üdülőhelyek az 
újkor leleményei. A tengeri fürdőhelyek 
az Adria partján, a magas hegyvidékiek 
a Tátrában és az Erdélyi-medencét köz-
refogó hegységekben létesültek. Végül 
egész Európát tekintve páratlanul új je-
lenség, hogy egy nagyvárosban, sőt a 20. 
század elején már világvárosnak számító 
Budapesten gyógyfürdők sora hívogassa 
a vendéget, aki itt a fürdőzés mellett ur-
banizációs igényeit is kielégíthette.

A Balaton pártolóinak tehát nem volt 
könnyű dolga. A fürdőhelyek kiépülésé-
re és fejlesztésére azonban tévedés len-
ne egységes folyamatként tekinteni. Az 
adottságok kihasználásának eltérései mi-
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att a balatoni fürdők közismertté válása 
között évtizedek telhettek el.

Reméljük, a többi tóparti fürdő ra-
jongói nem veszik zokon, ha most ki-
emeljük a sorból a szerintünk vitatha-
tatlanul első Füredet. Bizonyára sokakat 
meglep, hogy vonzerejét eredetileg sava-
nyúvíz-forrásának köszönhette, nem a 
tónak. Kellemes természeti környezetet 
és enyhe éghajlatot más Balaton parti 
helyeken is lehetett találni, ám jó mi-
nőségű gyógyvíz csak Füreden fakadt. 
Gyógyforrás nélkül pedig a 19. század 
első feléig a közönség nem tudott fürdő-
helyet elképzelni.

A füredi gyógyforrások használatának 
szerény kezdetei a 18. század első felébe 
nyúlnak vissza. Még alig sejlett a hely fé-
nyes karrierje, a kiépülő telep csaknem 
kezdettől szépirodalmi visszhanggal is 
dicsekedhetett, ami időközben egyre bő-
vült. Ennél hatékonyabb hírverésnek ak-
koriban legfeljebb uralkodók és arisztok-
raták látogatása számított. A sort a Bala-
ton szépségéről verselő Pálóczi Horváth 
Ádám vezeti, aki a 18. század végén mint 
földbérlő és gazdálkodó élt itt. A továb-
biakban például Csokonai Vitéz Mihály, 
Kazinczy Ferenc, Batsányi János, Ber-
zsenyi Dániel nevével találkozunk azok 
közt, akik megfordultak Füreden.

Az 1820-as évektől sokasodnak a 
vendégek, köztük a jelesebbek is. Egyre 
többen tudatosan fáradoztak a Balaton 
és Füred népszerűsítésén, sőt kultuszán. 
A fürdői társaságban igen tevékeny volt 
Kisfaludy Sándor. Neki a Balaton és 
melléke híre-neve különösen sokat kö-
szönhetett. Az északi partról szóló verses 
regéi nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 
a közönség a Tátrát és a Kárpátokat majd 
az Alföldet megelőzően, elsőként a Bala-
tonra tekintett mint „magyar tájra”: ha-
talmas víztükör, pompás hegyek nemzeti 
történelmet idéző várromokkal, szőlők-
kel, borkultúrával. Kisfaludy másik fon-

tos alkotása a Dunántúl első kőszínháza, 
a füredi színház kezdeményezése. A köl-
tőnek méltán emelték az első egész ala-
kos köztéri szobrot Füreden, és – mint 
ismert – róla nevezték el az első balatoni 
gőzhajót.

Füred aranykora egybeesett a re-
formkorral. Mintegy két évtizeden át 
nyaranta itt jöttek össze közéleti férXak, 
művészek, más értelmiségiek, hogy esz-
mét cseréljenek Magyarország jelenéről 
és jövőjéről. Áthatotta őket a történelmi 
helyzet nagyszerűsége, hogy ihletett ré-
szesei egy modern nemzet születésének, 
és ehhez a kor életérzésének megfelelően 
egy kies fürdő nyújt lehetőséget.

Akik Füreden jártak, több vagy ke-
vesebb napot időztek, köztük az imént 
sorolt költőink, nagyon gyakran érez-
tek késztetést élményeik, véleményük, 
gondolataik írásbeli megörökítésére.  
A nyomtatást látott írásoknak pusztán a 
könyvészete sok-sok oldalt töltene meg. 
Egyetlen műfajt vegyünk szemügyre 
kissé közelebbről, egyfelől mert a fürdő-
hely körüli hírverés fontos eszköze volt, 
másfelől mert mára méltatlanul csaknem 
elfeledték. Az útinaplóval és az úti leve-
lekkel közeli rokon fürdőlevélről van szó. 
Tartalma nehezen meghatározható. Cél-
ja mindenekelőtt a fürdő jó hírét kelteni, 
habár a kritikát sem nélkülözi. Tudósítás 
a reménybeli vendégek és természetesen 
minden érdeklődő számára. Könnyed 
csevegés arról, mi történt a közelmúltban 
az illető fürdőhelyen, apró események le-
írása, beszámoló a vendégek érkezéséről, 
a nagyobb Xgyelmet érdemlő személyek-
ről, az emberi kapcsolatok alakulásáról, 
ki mit művel, hogyan telik el egy nap, 
milyen a koszt, milyenek az árak, ked-
vező-e az időjárás. A levélformához iga-
zodva keltezéssel ellátva, első személyben 
fogalmazta a szerző. Ha kedve tartotta, 
a fürdőn látottak-, hallottakhoz kap-
csolódva általában is elmélkedhetett a 

világról, az élet fontosnak tartott dolga-
iról. A fürdőlevél a 19. században igen 
nagy népszerűségnek örvendett. Jobbára 
újságírók és közéleti emberek írták, de a 
magyar írók, költők színe-java is művel-
te, ami rangot adott neki.

Füredről az 1820-as évektől kelteztek 
fürdőleveleket. A reformkorban politi-
kusokat is találunk a szerzők közt, példá-
ul Kossuth Lajos 1842-ben a Pesti Hír-
lapban közölt egyet Füredről. Idézzük 
egy részletét, úgy is, mint a romantikus 
természetfestés szépírói teljesítményét: 
„Este van. Azon esték egyike, melynek 
szelíd nyugalmában a számoló ész el-
andalodik, minden gondolat a szívbe 
terem, az emlékezet páraképei feltűnni 
szeretnek a tárgytalan merengés előtt... 
S mi mondhatatlanul gyönyörű az ilyen 
este Füreden!” A szinte elvarázsolódó 
Kossuthból aztán kitör a korlátlan hala-
dásvágy, és hirtelen fordulattal lepi meg 
olvasóját, legalábbis a mait, azzal, hogy 
milyen nagyszerű lenne, ha ezt a hatal-
mas vizet gőzhajók sokasága fodrozná és 
forgalmas városok szegélyeznék. Mintha 
nem lenne tisztában vele, hogy ezzel vége 
lenne a magasztos élménynek, amit leírt.

Idényben a lapok rendszeresen kö-
zöltek fürdőleveleket, amelyek bevallott 
célja volt a vendégtoborzás. A vidék kép-
viseletében említjük a kaposvári Roboz 
Istvánt, aki a fürdőigazgatóság némi 
kedvezményével élve, a kiegyezés korá-
ban évtizedeken át nyaralt Füreden, és 
lapjában, a „Somogy”-ban szorgalmasan 
írta hálás fürdőleveleit. A fürdőügyi iro-
dalomban különben több helyen fölbuk-
kan a fürdőhely vezetőinek szóló tanács, 
hogy íróknak és újságíróknak adjanak 
ingyenes helyet, mert az megtérülő be-
fektetés.

A szabadságharc bukásával véget ért 
Fürednek a magyar művelődés történe-
tében betöltött intézményi szerepe. Meg-
szokott arcok tűntek el a közönségből, de 
maradtak is a régiek közül és jöttek újak. 
Már elsősorban nem országos, hanem 
regionális és helyi jelentősége lett az it-
teni fürdőéletnek. Például a színház sem 
olyan fontos ügy, mint volt. Jókai egyik 
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karcolata arról szól, hogyan próbálják a 
nézőtérre becsábítani a közömbös közön-
séget (Színházi publikumfogás fürdőn).

Balatonfüred megérezte, hogy már 
nem kíséri az a közXgyelem, mint ko-
rábban. A fejlesztések és korszerűsítések 
egy ideig elmaradtak vagy késtek, pedig 
a fürdőkultúra nemzetközi változásai azt 
„diktálták” s nem volt tanácsos hanyagol-
ni. A fürdő vezetősége iparkodott is lépést 
tartani. Amikor a beavatottak számára 
kiderült, hogy bármily üdítő és gyógyí-
tó a savanyúvíz, a tavi fürdőzés nagyobb 
távlatú, a vendégek hozzászoktatását a 
forrásvíz tradicionális használatát min-
tának véve szorgalmazták. Azt állították, 
hogy a Balaton vize fölhígult ásványvíz, 
és speciális kúraként ajánlották a tó für-
dőházba bevezetett, fölmelegített vizében 
vett kádfürdőt. A hullámzás és 
az általa fölszabaduló szénsav, 
s ami nem volt balvélekedés, 
a levegő és napfény gyógy-
hatásáról írtak. Egy fürdőor-
vos a tó iszapjából készített 
gyógykenőcsöt és szappant. 
A tenger mellett érvelőkkel 
szemben – elismerve a hasonló 
adottságokat – a különösen a 
gyermekeknek kedvező sekély, 
homokos partra, a jó ivóvízre 
és az olcsóságra hivatkoztak a 
vendégtoborzók. A füredi kö-
zönségnek kulcsszerepe volt az 
elitsportnak számító tenisz, a sportcélú 
hajózás, végül a befagyott tavon űzhető 
téli sportok magyarországi meghonosítá-
sában is. A 19. század utolsó harmadában 
ismét föllendülőben volt Füred, pedig a 
Monarchia mindkét felében jól megkö-
zelíthető új fürdőhelyek sora hívogatta a 
vendégeket.

Fürednek olyan nagy tekintélye és 
kulturális tőkéje képződött a 19. szá-
zad első felében, hogy az átmeneti 
népszerűségvesztést és a látogatószám 
alacsonyabb növekedését is elviselte. 
Még azzal is dacolt, hogy a vasút – ma-
gyarországi hálózatának csaknem teljes 
kiépülése végén – 1910-ben érte el. 
Különben továbbra is fölkeresték írók, 
költők, művészek, politikusok, látoga-
tásukkal hírnevét emelő személyek, sőt 
egyre többen külországiak is. Többsé-
gük jó hírét költötte. Szinte kivételként 
említjük meg a kontraszt kedvéért is 
Mikszáth Kálmán fürdőlevelét, amely 
alaposan leszedte a keresztvizet Füred-
ről (A leghíresebb magyar fürdő). Írá-
sából nem derül ki, hogy személyesen 
miért apprehendált ennyire.

Jókai, a 19. század második felének 

legnevesebb füredi nyaralója, túl van már 
a harmincon, amikor először jár a nem-
zeti művelődés jeles helyszínén. De mint 
írta, azonnal úgy érezte magát mintha 
régi látogató volna. „Amint Balatonfüre-
den a kocsiról leszálltál, egyszerre otthon 
vagy. Ha magyar ember vagy, lehetetlen, 
hogy ott az első percben ismerősödre 
ne találj... az érkező gyorskocsira pedig 
mindenki vár és oda inkognito nem le-
het megérkezni” (A magyar Tempevölgy, 
1857). Ez az írás először a Vasárnapi 
Újságban látott napvilágot, és oly von-
zóan festette le a vidéket, hogy amikor 
egy nógrádi kúriában egy bakXs, Veres 
Szilárda elolvasta, mindjárt oda vágya-
kozott. Emlékiratait írva, hatvan év múl-
tán is hálával gondolt édesanyjára, Veres 
Pálnéra, aki kívánságára elvitte őt oda.

Jókai ekkor csupán néhány órát töl-
tött Füreden, ahonnan Keszthelyre hajó-
zott, de aztán rendszeres nyaralóvá vált, 
még saját villát is építtetett, a mai emlék-
múzeumot. Az irodalomtörténet számon 
tartja, hogy a füredi nyarak áldásosan ha-
tottak az író alkotó kedvére.

De vegyünk szemügyre más balatoni 
fürdőket is, mégha azok hírnévben egy-
előre elmaradnak Füredtől! Az első világ-
háborúig az északi parton Füred mellett 
csupán Balatonalmádiban alakult ki je-
lentősebb fürdőélet. 1899-ig, a „Kneipp-
Intézet” megnyitásáig azonban szerény 
forgalmat tudott fölmutatni, de azután 
Almádi vált a Balaton partján a levegő- 
és napfürdőzés úttörő telephelyévé.

A déli part kedvező adottságainak ki-
bontakozását nagyban segítette a „déli 
vasút” Buda–Trieszt fővonalának meg-
építése (1858–1861). A változó kiter-
jedésű tószéli mocsarakat szinte végig 
keresztezte az új vasúti töltés, követ-
kezményként állandósította a Balaton 
partvonalát. A tervezők persze nem a jö-
vendő strandolásra gondoltak, hanem a 
legrövidebb utat jelölték ki. A Sió-zsilip 
megépítésének sem a fürdőéletre gyako-

rolt majdani hatás volt a célja, hanem a 
hajózás biztonságának erősítése (1863). 
Csaknem egy emberöltő telt el, mire 
Siófokot nagy sajtókampány kíséretében 
hivatalosan is fürdőhellyé nyilvánították 
(1893).

A budapesti közönség hamar és oly-
annyira megkedvelte a fővárosból gyor-
san elérhető Siófokot, hogy az immár 
tradicionálisnak számító Fürednek szá-
molni kellett vele. „Általános az a nézet, 
hogy Siófok vetélytársa lesz Fürednek. 
Részemről ezt kétségbe vonom – nyi-
latkozta Preysz Kornél, a századvég für-
dőügyi szaktekintélye –, mert Fürednek 
oly elvitázhatatlan jó tulajdonai vannak, 
amelyek Siófokéval éppenséggel nem 
azonosak... versenytől nincs mit tarta-
niuk, sőt óhajtandó lenne, hogy a Bala-

tonnak minél több helyén ke-
letkeznének hasonló fürdők, 
gyógyhelyek...”

Preysznek csak részben lett 
igaza, mert Siófok vendég-
létszáma pár esztendő alatt a 
füredinek többszörösére nőtt. 
Ugyanakkor a pár napos tö-
meges strandolás helyévé vált, 
Füreden viszont megmarad-
tak a gyógykúrák és a szűkebb 
közönség. A déli part további 
fürdőtelepei kialakulásának 
óhaja a két háború között 
teljesült igazán. A 19. század 

végén legfeljebb a „csíráival” és a népsze-
rűsítésükön serénykedő egyesületekkel 
találkozhatunk.

Még egyszer Füredre pillantva, az 
évadzáráskor búcsúzkodó vendégeken 
ironizáló Jókaival köszönünk el a Bala-
tontól. Bánat járja át Füredet, mert be-
köszöntött az ősz és hamarosan haza kell 
utazni. „Csak néhány megátalkodott jó 
kedvű vendég dacol még a naptárral s 
moratóriumot mutat az idénynek...” Pe-
dig ilyen szép sosem volt a tó. Akadnak 
hölgyek, akik még lubickolnak, sőt egy 
katonatiszt most kezd először fürödni. 
A fogyatkozó vendégek miatt már kevés 
a pletyka. Viszont képesek fölkelni kora 
hajnalban, hogy csak ősszel látható csilla-
got Xgyeljenek meg. Közben azonban el-
távoznak a muzsikus cigányok, bezárják a 
kávéházat, a mészárszéket, a postát. Utol-
jára a pék is beszünteti a sütést. „Még a 
savanyúvíz sem savanyú már... S így vég-
ződik be az idény. Hideg, zivataros este 
berekeszti a jó kedv napjait: búcsúzunk, 
összecsókolózunk, a Kisfaludy utolsót 
füttyent s a füredi sétány most már iga-
zán üresen marad.” (Utolsó napjai a fürdő 
idénynek, 1873.)
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