
Á hazai fürdőügy felkarolása 

1890-ben alakult meg a Magyar Balneológia! 
Egyesület, elnöke Semmelweis szellemi örököse, a. 
fiatal Tauffer Vilmos professzor lett. Jelképes je
lentőségű, mert ezzel a balneológia ha katedrát nem 
is, de tanszéki szintű tudományos jelentőséget ka
pott. Az egyesületnek két önálló alosztálya volt: 
orvostudományi és gazdasági, az orvostudományi 
alosztály élére a minden nemes ügyet lelkesen 
pártfogoló Müller Kálmán tanárt, a gazdasági rész 
irányítására az első dermato-venorológus profesz-
szort, Schwimmer Ernőt választották. 

A szűkebb vezérkari tisztségviselők közt ta
lálható: Bókai Árpád, Chyzer Kornél, Scháehter 
Miksa és Than Károly, a rendes tagok között: Bó
kai János, Bőké Gyula, Csapodi István, Elisoher 
Gyula, Fodor József, Herczel Manó, Hőgyes Endre, 
Jendrassik Ernő, Kétli Károly, Kézmárszky Tiva
dar, Korányi Frigyes, Moravcsik Ernő Emil, Mar-
schalkó Tamás, Pertik Ottó, Stiller Bertalan, Szon-
tagh Félix, Thanhoffer Lajos, Udránszky László, 
hogy esak a legrangosabb nevek viselőit említsük.. 
A fentiekből az is kitetszik, hogy itt már nem bal-
neológiai, hanem össznemzeti ügyről volt szó? 
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amelynek legfontosabb célja az alapszabály szerint 
„a. hazai fürdőket és ásványvizeket ismertetni és 
irántuk érdekeltséget kelteni". Bókai Árpád prog

ramadó megfogalmazásában „a szakszerűen veze
tett komoly külföldi hidegvízgyógyfürdők közül 
azok, amelyek hozzánk közelebb feküsznek, szinte 
hemzsegnek nyaranta a gyógyulást kereső magya
roktól", holott itthon is vannak megfelelő gyógy
vizek és nemzetgazdasági szempontból üdvös len
ne a külföldön elköltött pénzt a hazai fürdők fej
lesztésére fordítani. 

Kétségtelenül nem ez az első próbálkozás a 
magyar balneológia egyenjogúsítására. Száz évvel 
korábban már a Várasd megyei La Langue János 
főorvos könyvet írt A magyarországi orvosvizek
ről . . . (Nagykároly, 1783), Szepesházy Károly 
Kassán 1827-ben ugyanezt tette németül; Mineral-
Bader, Gesundbrunnen und Heűquellen des Kö-
nigreichen Ungarn című munkájával. Pete Zsig
mondot 1883-ban a ,,fürdészet" tárgyköréből ma
gántanárrá habilitálták, az Orvosi Tártól az Or
vosi Hetilapig a szaksajtó mindig szívesen foglal
kozott balneológiai kérdésekkel. A Monarchián be
lül a magyar fürdőügy mégis a medicina mostoha
gyermeke maradt, Karlsbad, Marienbad, vagy 
Gráfenberg szegény és szerény rokona, a Magyar 
Balneológiai Egyesület megalakulásáig. Hogy eb
ben az ügyben szinte az egész hazai orvostársada
lom megmozdult, döntő szerepe volt Boleman Ist
ván vihnyei fürdőorvosnak, aki 1884-ben kiadta 
A fürdőtan kézikönyvét (Igló), Than Károly tanár 
és tanítványainak (Lengyel Béla, Rohrbach, Cseh 
Károly) vegyi analízise alapján, amely már nem 
regionális jellegű és nem fordítás, mint pl. annak 
idején a La Langue Jánosé volt, s az ország gaz
dasági fellendülése idején mind az orvosokra, mind 
«a gyógyulni kívánókra egyformán meggyőzően ha
tott. Az 1843-ban Léván született Boleman István, 
aki Bécsben szerzett orvosdoktori oklevelet, Bars-
megye tiszti főorvosa és Selmecbánya kincstári bá
nyaorvosa volt, 1875-től pedig minden szabadidejét 
Vihnye fürdőjének megismertetésére fordította. 
Röviplesen megjelent a Vihnye vastartalmú hévíz 
Barsmegyében című balneológiai monográfiája 
(Selmecz, 1878), amelyre országszerte felfigyeltek. 
A 80-as évek elején a fürdoügynek már megvolt a 
hangulati bázisa. Trefort miniszter 1883-ban a sa
ját elnöklete alatt értkezletet hívott össze, ame
lyen megjelent Markusovszky osztálytanácsos, a 
kar részéről Korányi, Bókai, Than, Fodor, Lum-
niczer és Kétli Károly tanár, a hazai fürdőügyi 
helyzet megtárgyalására, Lengyel Béla professzor 
vezetésével ,,ásványvízkémlő intézetet" állítottak 
fel, s egy balneológiai munka elkészítésével Czy-
zer Kornél Zemplén megyei főorvost bízták meg. 
Czyzer korának kétségtelenül az egyik legtermé
kenyebb és legtehetségesebb orvosi szakírója volt, 
meg is jelent a Magyarország gyógyhelyei és ás
ványvizei 1885-ben Sátoraljaújhelyen (német és 
francia nyelven is), csakhogy Boleman munkája 
az övét egy évvel megelőzte, nem illetéktelenül. 
Bizonyíték rá, hogy a Magyar Balneológiai Egye
sület 1890~ben történt megalakulása után Boleman 



könyvét javasolta bővített és illusztrált újrakiadá
sára (Bp. 1892). Közben a Magyar Orvosi Könyv
kiadó Társulat is felfigyelt rá, 1887-ben tehát Bo-
leman balneológiája lett a könyvkiadó társulat 
LIII. kötete. Török József híres „Gyógyvizei és 
fürdőintézetei" óta a legteljesebb, de az is vidéken 
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jelent meg (Debrecen, 1859, a szabadságharc ide
jén kinyomtatot t csekély számú példányáról, az 
első pesti változatáról aligha tételezhetünk fel na
gyobb elterjedtséget). A főváros egyesítése u t án 
pedig elsősorban az i t t kiadott könyvek kerültek 
a köztudatba, különösen ha azt a Magyar Orvosi 
Könyvkiadó Társulat tekintélye hitelesítette. 

Érthető és indokolt tehát, ha Boleman István 
vihnyei fürdőorvos az 1890-ben megalakult Ma
gyar Balneológia! Egyesület választmányi tagjai 
sorában, a szűkebb körű vezetősége, névszerint 
Bókai Árpád és Bruck J akab (Semmelweis-élet-
rajzáról ismert) között érdemelte ki helyét. 

A második magyar balneológia! kongresszu
son (Bp. 1892) Boleman számolt be a magyar für
dők 1891. évi látogatottságának statisztikai k imu
tatásáról. A 42 kimuta to t t fürdőben összesen 
59 105 személy fordult meg, abból 47 569 belföldi 
foglalta el (2685 •személy), a Császárfürdő viszont a 
tizenhetedik helyen szerénykedett ; 1152 látogató
jával. A külföldiek akkor leginkább Trencsén-
Teplicet kedvelték, 2715 személy kereste fel az 
adott esztendőben, addig Balatonfüredet csak 254. 
Egy év alatt 1795-tel nőt t a látogatók száma, fő
városunk fürdőit mindössze hetvennel több fürdő
vendég kereste meg, ami a múl t században erősen 
megkérdőjelezi Budapest fürdővárosi nimbuszá
nak jogosságát. A tizenhetediktől lefelé, a legtöbb 

fürdő évi látogatottsága még az ezret sem érte el, 
szánalmas szám a divatos külföldi helyekhez vi
szonyítva. Sajnos, kevés volt a bérbe adható szo
ba, Balatonfüreden 560, ami nem megvetendő, ha 
a felsorolt három fővárosi fürdőnek (Margitszi
get : 209, Császárfürdő: 193, Lukácsfürdő: 100) 
együttvéve nem volt annyi. A statisztikai k imu
tatás körül még akadtak kérdőjelek. Az egyik für
dőhelyen a negyedik, a másikon hatodik, har 
madikon a nyolcadik naptól számítják az „állan
dó" vendéget, aszerint, hogy a gyógy- és zenedíjat 
mikortól köteles az illető fizetni. 

Kívánatos lenne meteorológiai megfigyelő ál
lomások felállítása, különösen ahol a kl imatikus 
tényezőket is a gyógyítás céljaira használják. A la
kószobák komfortja is krit ikája a látogatottság
nak, ami még sok kívánnivalót hagy maga után. 
Az pedig megengedhetetlen, hogy pl. Keszthely, 
Hévíz és Harkány többszöri felszólítás ellenére 
sem küldjön statisztikai kimutatásokat a balneo-
lógiai kongresszusnak. 

Boleman a hideg szénsavas fürdőkben látta a 
legtöbb fantáziát, kérte kollégáit, „tegyék vizsgá
lataik tárgyává, mer t ezen becses fürdők élettani 
hatását tudományosan még senki nem vizsgálta' ' . 
A szénsavas fürdők kedvező hatása a keringésre 
azóta tankönyvi adat, a vihnyei balneológus ezt 
empirikusan észlelhette a betegein. 

A következő évek balneológiai annaleseiben 
Boleman doktor m á r valóban egységes statisztikai 
táblázatokat közölt négyes beosztás szerint: 

I. Mélyen fekvő gyógyhelyek (főleg a Balaton
parti fürdők); 

II. Hegyi kl imatikus gyógyhelyek és vízgyógy
intézetek (Kárpáti fürdők); 

III. Hévízi fürdők (vegyi elemek szerint kénes, 
vasas, meszes fürdők); 

IV. Hideg ásványos vizű fürdőhelyek (sava
nyú, keserű, vastimsós fürdők). 

A betegségek beosztásánál szerepelnek fertő
ző betegségek, anyagforgalmi betegségek (pl. Obe-
sitas, Diabetes), légzőszervi bajok (Bronchitis, 
Asthma, Tbc), vérkeringési szervek betegségei, 
emésztőszervi zavarok, bőrbajok, női betegségek 
(Salpyngitistől a Vaginismusig), csont- és ízületi 
bánta lmak (Arthritis, Synovitis), hely szerint és a 
gyógyulás a rányában kimutatva. A budapesti „Or
vosi Kör" is bekapcsolódott a munkába , balneo
lógiai kirándulásokat szerveztek annak ellenőrzé
sére ; milyen a lakás, a bánásmód, az ételek, s leg
főképp „a gyógyhely minden tekintetben a leg
szigorúbb hygiénikus követelményeknek kell, hogy 
megfeleljen". A vaskos kongresszusi évkönyveket 
dr. Löw Sámuel egyesületi főtitkár állította össze, 
majd e század elején tisztségét Vámossy Zoltán 
farmakológus professzor vet te át. Kényszerhely
zetben, mer t 1905. j anuár 25-én Selmeczbányán 
elhunyt Boleman István, akinek a Révai Nagy Le
xikona szerint ,,nagy érdeme volt a hazai fürdőügy 
előmozdítása körül, kiváló szerepe volt az orsz. 
balneológiai egyesület létrehozásában". Az év
könyvek statisztikai táblázatának összeállítását a 
továbbiakban Löw Sámuel végezte, Boleman Ist
ván iniciatívái alapján. Az Orvosi Hetilap 1888-as 



évfolyamában a B-ck. jelzésű recenzor a követke
zőket írta Boleman István munkájáról . „Jeles 
szakíró, ki alaposan ismeri szakmájának irodal
mát s ki az általa tárgyalt gyógyhelyeket s forrá
sokat, s pedig nem csak a hazaiakat, hanem a kül
földiek jó részét is, saját szemlélés alapján ismeri; 
e mellett elfogulatlan ítéletében a hazai fürdőink 
ügyében kifejtett buzgalma által sohasem ragad
tatja magát el annyira, hogy az it t-ott még fenn
álló hiányok előtt szemet hunyjon. Utalunk e te
kintetben a könyv bevezető részére, melyben a 
szerző bővebben kifejti annak okát, hogy fürdő
ink, bár a szükséglet és keresettségük mindig 
emelkedik, még nem fejlődnek kellőképpen." Tény, 
hogy a Magyar Balneológia! Egyesület megalaku
lása u tán hét évvel a fürdők forgalma és jövedel
me megkétszereződött, ami nem csekély mér ték
ben Boleman István vihnyei fürdőorvosnak volt 
köszönhető. 

A Magyar Földrajzi Társaság Balaton-bizott
sága 1900-ban őt kér te fel A balatonparti fürdők 
és üdülőhelyek leírása elkészítésére, amely kilenc 
táblával és 43 szövegközti ábrával a balatoni bal
neológia egyik alapműve maradt . Noha méretei
ben inkább szöveges térkép, mint fürdészeti zseb
kalauz. 

Egy vidéki szerzőtől, aki nyolcvan évvel ez
előtt halt meg, s akire már csak a Révai Nagy Le
xikona emlékezik. Joggal, mer t az orvostörténeti 
memória is véges, ám akit a hazai balneológia ér
dekel, előbb-utóbb találkozik Boleman István ne
vével. Ha gyógyvíz-történeti írásokban nem is, de 
a forrásművekben igen. Az orvosi fakultáson kívül 
és azt megelőzve ő tet te a legtöbbet a honi gyógy

vizek népszerűsítéséért. A balneológia! évkönyvek 
tanúskodnak róla és mellette, ha elgondolkodtató 
statisztikáit nézegetjük. így válik ér thetővé, miért 
volt Karlsbad, Marienbad, vagy Gráfenberg láto-
gatottabb hely Budapestnél. S mennyi t változott 
a helyzet, miután a Magyar Balneológiai Egyesü
let megalakult , amelynek említésénél Boleman 
Istvánt nem felejthetjük ki. Mint az egyesület ön
kéntes könyvíróját, akit legkiválóbb kortársai 
„hivatalossá" nyilvánítottak. Bókai Árpádtól Tauf-
fer Vilmosig. Aki a VIII. Nemzetközi Hygiénikus 
és Demográfiai Kongresszuson (Budapest, 1894) 
hazánk balneológus képviselője volt. Külön kiad
vány tanúskodik róla. 
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