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Fürdõkrõl magyarul,
angolul és németül

Nem kis vállalkozásba fogott az Országos Szé-
chényi Könyvtár (OSZK), amikor Magyaror-
szág hajdani és mai fürdõinek bemutatását
határozta el.

Elsõként, 2004-ben, elkészült a Magyar für-

dõalmanach, amely a teljes Kárpát-medence für-
dõirõl adott átfogó képet a római fürdõktõl a
fürdõkultúra XIX. századi népszerûvé válásának
idõszakán át egé-
szen máig. Hamar
kiderült azonban,
hogy éppen átfogó
volta miatt ez nem
elegendõ, igény
lenne a nagyobb
tájegységek részle-
tesebb bemutatásá-
ra is. Így jelent
meg még ugyanab-
ban az évben A

Felvidék fürdõinek

lexikona. S hogy
ez a sok kincs a
magyarul nem értõk számára is elérhetõ legyen,
2006-ban napvilágot látott A Magyar fürdõalma-

nach angolul és németül is.
Mindhárom kötetet Nagy Zoltán szerkesztet-

te, s szerzõként is közremûködött a létrejöttük-
ben. Az elõkészítõ munkálatokban segítségére
voltak az OSZK munkatársai. A kiadáshoz a
Magyar Fürdõszövetség, illetve a révkomáromi
KT Könyv- és Lapkiadó Kft. társult.

A gazdagon illusztrált, szép kiállítású köte-
tek kultúrtörténeti és turisztikai szempontból
is rendkívül izgalmasak. Bemutatják napjaink
gyógyfürdõit, az egykorvolt Magyarország für-
dõéletét annak rengeteg apró kellékével együtt,
de még gyógyászati eljárásokat is megismer-
hetünk belõlük. Ehhez alapul szolgáltak a nem-
zeti könyvtár történeti gyûjteményei (fényké-
pek, plakátok, képeslapok, grafikák...) csak-
úgy, mint a Magyar Fürdõszövetség adattára

vagy éppen múzeu-
mok, levéltárak és
magángyûjtemények
kincsei.

Olyan anyagok
kerülhettek így az ol-
vasók kezébe, me-
lyek egyébként nem-
igen láthattak volna
napvilágot.

A legnagyobb
munkát a kutatás, adatgyûjtés jelentette, amihez
Nagy Zoltán minden elérhetõ eszközt és segítsé-
get igénybe vett. Nem volt egyszerû a feladat,
hiszen például a közel száz felvidéki fürdõhely
zömének szinte már a nyomai sincsenek meg.
Pedig nagy fürdõélet zajlott több száz férõhelyes
szállodákkal, gyönyörû, gondozott parkokkal,
jeles társadalmi eseményekkel. A csodálatos épü-
letek egy része ma romokban áll, ugyanakkor
például Pöstyénre, Trencsénteplicre vagy a tátrai
fürdõhelyekre az állandóan jelentkezõ turisztikai
vagy gyógyászati igények miatt folyamatosan
gondot fordítottak.

Az almanach tanulmányokat közöl a vízrõl,
ivókúrákról, a fürdõkultúráról a római kortól
kezdõdõen egészen a wellness térhódításáig.

A függelékben a pa-
lackozott természetes
ásványvizekrõl és
gyógyvizekrõl, a ma-
gyar balneológia ki-
emelkedõ személyi-
ségeirõl, híres fürdõ-
építõkrõl, szakmai
szervezetekrõl talál-
hatunk információ-
kat, és Magyarország
nevezetes fürdõit

mutatják be a szerzõk. Ezeket egészíti ki a
válogatott szakirodalmi jegyzék, további für-
dõink mutatója, helységnévmutató, képjegyzék
és személynévmutató.

Az angol és a német nyelvû kiadásnak kö-
szönhetõen – melyek anyaga szinte teljes egé-
szében megegyezik az eredeti, magyar nyelvû
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változatéval – ma egy turista egyszerûen tud tá-
jékozódni a történelmi Magyarország fürdõi kö-
zött, hiszen a helység-
nevek régebben hasz-
nált és mai formájuk-
ban, valamint a nem-
zetközileg ismert vál-
tozatban is szerepelnek
(akár latinul is, ha volt
latin nevük).

Annak érdekében,
hogy a potenciális ér-
deklõdõk is megismer-
hessék a kiadványokat,
a Külügyminisztérium
ötszáz példányt eljutta-

tott a külképviseletekre.
A nyári idényre pedig a
tervek szerint már kapha-
tók lesznek a legfrekven-
táltabb bécsi könyvesbol-
tokban is.

A Felvidék fürdõinek

lexikona szintén törté-
neti kitekintéssel kez-
dõdik (az 1800-as é-
vektõl 1914-ig).

Az egyes fürdõket
betûrendben írja le a le-
xikális rész,  aztán a
fürdõhelyek mutatója
következik elõször a
magyar, majd a szlovák
nevek betûrendjében,
de mindkét esetben fel-
tüntetve a másik nyel-
vi változatot is, majd a
helységnevek mutatója
szintén több nyelven,
végül irodalom- és kép-
jegyzék, továbbá színes
térképmellékletek egé-
szítik ki a kötetet a für-
dõhelyek vármegyéirõl.

A szép könyvek
magukért beszélnek, a
kezdeményezést csak
dicséret illeti. Bízunk
benne, hogy a nemze-
ti könyvtárnak sikerül
partnereket találnia

további értékeinek bemutatásához is.
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