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a budapestiek 
sokáig nem bíztak 

benne, hogy 
egyáltalán felépül 

a Gellért szálló 
és fürdő. Lett is 

egy korabeli pesti 
mondás: „Akkor 

lesz kész, amikor  
a Gellért.”

ahogyan ír, 
szemünk láttára 

épül és változik  
a Gellért
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¶ Még a csapokból is termál- és szénsavas víz folyt a Gellértben. Ám csak kezdet-
ben. A forró ásványvíz gyorsan tönkretette a csöveket. A luxus azonban minden 
másban működött. Bár a budapestiek sokáig nem bíztak benne, hogy egyáltalán 
felépül a Gellért szálló és fürdő. Lett is egy korabeli pesti mondás: „Akkor lesz 
kész, amikor a Gellért.” Arra mondták, amiről úgy sejtették, soha nem valósul 
meg. Mégis elkészült a Gellért – 2018-ban volt százéves. Centenáriumára egy pa-
zar kiállítást és egy pazar kiállítású könyvet hozott össze a Magyar Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Múzeum. A tárlat kurátora Saly Noémi városkutató volt, 
ő a szerzője a kötetnek is. Mindegy neki, hogy ír vagy kiállítást rendez, mindig 
alulnézetből közelít. Aprólékos, tűpontos, érdekes. Történetet mesél, semmint 
elemez, nem a körülményekre fókuszál, hanem az emberre, az emberi élet sok-
féle aspektusára, amelyek persze feltárják a körülményeket is. Nem elhelyezi a 
korokat, hanem belehelyez a korokba. Ahogyan ír, szemünk láttára épül és vál-
tozik a Gellért. Kicsit mintha újrateremtené ő maga. Ami érthető, hiszen csak 
így tudja íróként, kutatóként birtokba venni.

¶ A régi Sárosfürdőt, a köszvényesek és csúzosok, a „középosztály és a vidéki jó, be-
csületes népe” gyógyhelyét a Buda és vidéke című lap szerzője elsiratta 1894. no-
vember 18-án. Megkezdődött ugyanis a Ferenc József híd (a későbbi Szabadság 
híd) építése, és a gyógyfürdő épülete éppen a híd tengelyébe esett. Addig csa-
vargőzösökkel érkeztek a „kúrákra”. A kötetben Budapest Főváros Levéltárából 
való az a fotó, amely a szemközti partról mutatja a Sárosfürdő bontását 1894-
ből. Mögötte, a Gellért-hegyen még csak néhány ház, de már sehol egy szőlő-
ültetvény, mindet kipusztította a filoxéra.

¶ A nagy budapesti fejlesztések a millennium lázában felpörögtek. Átadták – sok 
más mellett – a Ferenc József hidat, amely összekötötte a Fővám teret és a Gel-
lért teret. Ferenc József 1896. október 4-én maga verte be a hídba az utolsó ezüst-
szegecset. Két év múlva a villamosforgalom is megindult a hídon a két part kö-
zött. Úgyhogy ideje volt valamit kezdeni a régi Sárosfürdő gyógyforrásával. Már 
évek óta vitáztak politikusok a Parlamentben és a Városházán is, melyik fürdő 
épüljön előbb. Az Artézi (Széchenyi) a Ligetben? Vagy a Rudas? A Sáros? Vé-
gül 1904 novemberében báró Podmaniczky Frigyes szignálta a székesfőváros 
és a Fővárosi Közmunkák Tanácsa közti szerződést a Sárosfürdő újjáépítésére. 
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az építkezés  
1911-ben indult, 

majd elakadt

összeszámolta, 
hogy a szálló 

és fürdő építése 
során 240 szakma 

és művészeti ág 
képviselőinek 

munkáját kellett 
összehangolni

1918. szeptember 
26-án adták át 

hivatalosan  
a fürdőt és a szállót

a 176 szobából 
és lakosztályból 

azonnal elkelt 130

A pályázaton 1905-ben két első díj lett: Sebestyén Artúr és Hegedűs Ármin kö-
zös munkája, illetve Sterk Izidoré. A zsűri együttműködésre kérte az építésze-
ket. A végső tervek 1909-ben készültek el, az építkezés 1911-ben indult, majd 
elakadt: feltárult egy többszintes, török kori pincerendszer tizennégy méter mé-
lyen. A szálló és fürdő kivitelezése azonban nem ezért, hanem a háború miatt 
csúszott éveket. De már 1912-től Szent Gellért Fürdő lett a „Sárosból”, és az épü-
lő szálló is felvette ezt a nevet.

¶ Saly Noémi tudja ugyan, hogy a mikrohistória a 21. századi globális történetírás 
releváns eszköze, de nem ezért választotta várostörténeti kutatásai módsze réül 
a kis léptékű és intenzív történeti vizsgálatot. Ő saját kíváncsiságból vizsgál 
mélyfúrásszerűen minden témát – legyen az egy kávéház, a Tabán vagy éppen 
a Gellért. A történelem alatti jelenségek írója. A befogadó szemszögét igazítja 
a sajátjához: legyen az írás, a kiállítás élményszerű és valódi. Rájött arra, ha va-
lamit közelről vizsgál, erősebbé válik a valóságérzet és így az átélés lehetősé-
ge. Gellért-könyve is az egyeditől lesz a „legigazabb”. Például összeszámolta, 
hogy a szálló és fürdő építése során 240 szakma és művészeti ág képviselőinek 
munkáját kellett összehangolni, köztük bányamesterekét, tetőfedőkét, kárpi-
tosokét, fűtésszerelőkét, és hosszú a sor még, s név szerint is sorolja az üvege-
seket, műköveseket, díszvakolókat, azokat, akik mázoltak, a lakatosmunkákat 
végezték, és így tovább. Mert Saly Noémi szerint ők ugyanúgy benne vannak az 
épületben, mint, mondjuk, Róth Miksa öccse, Manó, akinek az egyik leghíre-
sebb munkája (a szegedi Új Zsinagóga üvegablakai mellett) a Gellértben a Buda 
halála üvegfestmény volt. (Megsemmisült a második világháborúban, csak  
fotókról ismerhetjük.)

¶ A Honi Ipar szerzője 1915-ben benézhetett a Gellértbe, és megállapította: „A Ritz 
szállót akarják a Gellérttel elhomályosítani.” Nem nagyon tévedett. 1918. szep-
tember 26-án adták át hivatalosan a fürdőt és a szállót. A 176 szobából és lakosz-
tályból azonnal elkelt 130. Lakosztályt bérelt Kavid herceg, a detronizált II. Ab-
dul Hamid fia is. Az első nap reggelén 7 órától 10-ig 248 ember ereszkedett bele 
a gyógyfürdőbe.

¶ A szálló két vendéglőjének és egy kávéházának a bérletét – korabeli lap hozta – 
„nyilvános árlejtésen Frenreisz István volt józsefvárosi nagyvendéglős kapta 
meg”. Volt a szállóban bankfiók, gyümölcsös, csemegés és egy „különlegességi 

A régi Sárosfürdőt, a köszvényesek és csúzosok, 
a „középosztály és a vidéki jó, becsületes népe” 
gyógyhelyét a Buda és vidéke című lap szerzője  
elsiratta 1894. november 18-án.



43

jött Horthy, fehér 
lovon a Gellért 

előtt mondta, hogy 
Budapest „bűnös 
város”, a „nemzet 

megrontója”,  
és hat lakosztályt 

elfoglalt a családja 
számára, fél évig 

voltak a luxus 
Gellért „vendégei”.

trafik”, amelynek koncesszióját özvegy Kőrössyné, egy hősi halált halt honvéd-
ezredes özvegye kapta meg.

¶ Bekerült a kötetbe egy étlap a Frenreisz-korszakból: innen tudjuk, mit fogyaszt-
hattak azok, aki 1921 szilveszter éjszakáját a Gellértben töltötték. Kezdtek egy 
Szent Gellért-koktéllal. Ettek erőlevest úrigombával, utóbbi feltehetőleg vargá-
nya volt. Felszolgáltak nekik még libamájpástétomot, bélszínszeletet angolo-
san kertésznő módra, ropogós malacpecsenyét pezsgős káposztával, nyárson 
sült pulykapecsenyét szilvakompóttal, farsangi fánkot barackízzel, fagylaltot 
tejszínhabbal, volt sajt, török kávé is.

¶ A Gellértbe aztán – nem sokkal a nyitását követően – „beköltözött” a Tanácsköz-
társaság kerületi katonatanácsa, a proletárdiktatúra után pedig a román kato-
nai városparancsnokság székhelye lett. Majd jött Horthy, fehér lovon a Gellért 
előtt mondta, hogy Budapest „bűnös város”, a „nemzet megrontója”. És hat lak-
osztályt elfoglalt a családja számára, fél évig voltak a luxus Gellért „vendégei”. 
Odahurcoltak kommunista vagy azzal gyanúsított foglyokat is. Egyiküknek az 
volt a „bűne”, hogy őt választották 26 évesen (25 filmet forgatott addig) a magyar 
filmgyártás művészeti vezetőjévé. Letartóztatták. Színésznő szerelme szabadí-
totta ki a Gellért pincéjéből, s rögtön elindultak Bécs felé. Az egykori foglyot 
1942-ben lovaggá ütötték Angliában: onnantól Sir Alexander Kordának hívták.

¶ A minden hírre fogékony szerző szellemesen idézi föl azt a rendőrségi hírt is 1924-
ből, amikor a Gellért evőeszköz-tisztítói egymást szúrják meg a szállóban. Saly 
amúgy nem nyugszik, míg nem megy utána bizonyos dolgoknak. Ha valamiről 
nem talál anyagot levéltárban, könyvtárban, az Arcanumon, felkeres olyanokat, 
akiktől személyesen tájékozódhat. Így a privát múltakból is beemel történeteket 
a könyvbe. A Gellért központi igazgatója az első időkben Bánlaky Géza építész, 
műszaki tanácsos volt. Nem maradt róla sok információ. Saly Noémi kiderítet-
te, hogy élnek leszármazottjai. Beszélt velük, és megkapta tőlük Bánlaky önélet-
rajzát, amely sokat tesz hozzá a Gellért száz évének elbeszéléséhez.

¶ Saly jó történetíró és jó dramaturg, azt is nagyon tudja, mit kell kihagyni a száz év-
ből, és mit kell feltétlenül benne hagyni. Például 1924-ben Benczúr Gyula orvos 
– a festő fia – felhívja a figyelmet arra, hogy a Gellért gazdagoknak épült, de Ma-
gyarország „most szegény és beteg”, márpedig hozzá kell mindenkinek férnie  

Volt a szállóban bankfiók, gyümölcsös, csemegés  
és egy „különlegességi trafik”, amelynek koncesszióját 
özvegy Kőrössyné, egy hősi halált halt honvédezredes 
özvegye kapta meg.



Gellért Gyógyfürdő, hullámmedence, 1933
Fortepan. Adományozó: Saly Noémi 
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a hullámfürdőbe 
Kató, Sebestyén 

Artúr lánya ugrott 
először fejest 1927. 

augusztus 18-án

Gundel Károly 
1926-ban nyerte  

a Gellért 
éttermeinek 

üzemeltetését, 
huszonkét évig  

volt bérlő ott

a legrégibb 
bejegyzés  

1946. július 3-án 
kelt. Így szól:  

„In memory of six 
days of wonderful 

hospitaly at the 
St. Gellert Hotel, 

Yehudi Menuhin” 

a gyógyforráshoz. Javasolja, legyen uszoda a teljesen felesleges télikert és a mi-
nigolfpálya helyén. Bánlaky Géza egyetértett vele. A hullámfürdőbe Kató, Se-
bestyén Artúr lánya ugrott először fejest 1927. augusztus 18-án. Ezzel az ugrás-
sal a nagyközönség is belevetette magát a Gellértbe.

¶ Nyilván nincs Gellért – Gundel nélkül. Van egy kép a könyvben 1935-ből a legen-
dás Gundel-legénységről. Középen, kis bajusszal, Rákóczi János konyhafőnök,  
a Rákóczi-túrós „feltalálója”. Egyébként Gundel Károly 1926-ban nyerte a Gellért 
éttermeinek üzemeltetését. Huszonkét évig volt bérlő ott. Gundelnek oroszlán-
része volt abban, hogy a Gellértet az európai élvonalban emlegették. Jó szemmel 
választott munkatársakat is. A harmincas években megjelent nála egy fiatalem-
ber, beszélgettek, mondta neki Gundel, másnap frakkban jelenjen meg. Az ille-
tőt csak a háború sodorta ki a Gellértből. De visszatért: ő lett 1961-ben az igaz-
gató. Pákozdy Jenő a neve.

¶ A Gellért száz évéhez a vendégek is hozzátartoznak. Rothschild báró, Jimmy Wal-
ker New York-i polgármester, trónkövetelők, trónfosztottak, József főherceg, 
Auguszta főhercegnő, és még sokan, persze változnak a korok és velük a ven-
dégkörök. Művészek a világ minden részéről jönnek a Gellértbe „lakni”. A Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba öt vendégkönyv került a 
Gellértből. A legrégibb bejegyzés 1946. július 3-án kelt. Így szól: „In memory 
of six days of wonderful hospitaly at the St. Gellert Hotel, Yehudi Menuhin”. 
Aki hangversenyt adott Budapesten, és a bevételt a magyar művészeknek aján-
lotta föl a háborút követő időkben. A Gellért szálló 70, a fürdő 35 százalékos 
károsodást szenvedett a bombázások idején. Lassan hozták helyre a szobákat. 
1961-ben újranyílt a Gellért – „szerényebb luxussal”. Harminc évvel később is-
mét átesett egy felújításon. Az egykori Sárosfürdő régi medencéje a Gellért tér 
alatt még megvan. Esik róla szó a könyvben. Ahogyan arról is, hogy a hetvenes 
években hosszú alagutat építettek a szálló alá. Légoltalmi bázis, olykor vezetés-
sel látogatható.

¶ A Gellért 100 a magyar vendéglátás története is. Walkó Miklós egykori szoba-
főnök mondja a kötetben: „A Gellért minden poszton jó iskola volt, sok sike-
res pályafutás indult innen.” Például a Gellértnek volt az első női portása is, 
bizonyos Cser (Wald) Mimi. Nem csodálkoznék, ha Saly Noémi már készülne  
egy külön írással róla.

Saly jó történetíró és jó dramaturg, azt is nagyon tudja, 
mit kell kihagyni a száz évből, és mit kell feltétlenül 
benne hagyni.



Főzőtanfolyam a Budapest Székesfőváros Gázművei Vilmos császár út 3. alatti bemutatóteremben, 1941 
Fortepan 28 398


