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I. Calsbad és Ischl. 
Az erdélyi fürdők,  ha nem hanjatlanak, 

de nem is tartanak lépést. 
A közönség a nyújtót' kényelemhez ké-

pest, drágának találja. A fürdő  tulajdonosok azt 
hajtagatják, látogassák többen, több kényelmet 
és olcsóbban nyújtanak. E követelés még a 
vasút, a zóna előtt is csak akkor birt volna 
jogosultsággal, ha több fürdő  nem volna a vi-
lágon. 

Azt is halljuk, hogy fürdőink  drágák, 
mert saison csak julius és augusztus. A fürdő-
ken áll meghosszitani. A Lajtán túl tavasszal 
kezdődik, ősszel végződik, de ott se volt min-
dig igy. A kényelemmel a saison is nőtt. 

Pedig ott a fürdő  közönség két felé  lett 
igénybe véve. Csehország fürdői  ivó-fürdők,  a 
salzkammergutiak klimatikus, nyaraló fürdők.  Az 
ivó-fürdőknél  az egymást felváltogató  népván-
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dorlás, a klimatikus fürdőknél  az ott nyaraló 
családok s azok látogatói teszik a fürdőt  né-
pessé, kellemessé. Nekünk g>ógyvizünk is, feny-
ves levegőnk is van, és pedig egy kalap alatt. 
Még se tudjuk megkedveltetni, megnépesiteni, 
saisonját meghosszabbítani. 

Nem, mert a külföldi  fürdők  azért a 
pénzért egyebet nyújtanak. A mai izgalomban 
élő világnak nem annyiban olvasztó, mint ke-
délyt deritő szerekre van szüksége. Régebben 
a magányban, most a tömeg zajában keresünk 
üdülést. Mig nomádi életet éltünk, a magára 
álló viskókért, most a bérpalotákért rajongunk. 
A mai élet, czivilizatiónk uj stadiuma nem a 
régi, fürdőink  pedig a régiek maradtak. A tó-
nus még mind falusi,  városi ember már nem 
találja otthon magát. 

A városi ember otthon megszokta a ren-
det, pontosságot, tisztességes munkája u'án a 
jó lakást, jó konyhát, jó kiszolgáltatást, szóval 
megszokott bizonyos fokú  confortot,  megkí-
vánja a jó alvást. Rövid szabadságidejét fel-
használni oda megy, hol mindozt feltalálja  ; 
hol az az első, ki legelőbb érkezik, a kútnál, 
fürdőben,  vendéglőben, más osztályozást nem 
ismernek. 



Fürdőinknek kell tehát a mai megválto-
zott kor igényeihez alkalmazkodni, nem pedig 
a fürdő  látogatókat, fürdőink  régi prokrustesi 
ágyába beerőszakolni akarni. 

Azon meddő munka helyett, hogy für-
dőinket elbíráljam, azon benyomásokat kivánom 
közleni, melyet reám az ischli és carlsbadi fürdő-
csoport tett. Egyik a csehországi, másik a salz-
kammerguti fürdők  központja. 

Fel kell adnunk azt az álláspontot, hogy 
ásványvizeinkben Erdély oly monopólium szerű 
czikkel bir, melyre a világ egészen reá van utalva. 

Az emiitett két fürdőcsoport  közül, egyik 
gyógyvizére, másik fekvésére,  levegőjére tá-
maszkodik. Mindenik a fenyők  regiójába esik. 
Carlsbad fekvésével  még versenyezünk; de már 
Ischl vidékével a continensen csak Svájcz ver-
senyezhet. Ischl a természettől megáldott Salz-
kammergut tavainak középpontja, s a Salzkam 
mergutot uraló Dachstein szomszédja. Szikla, 
fenyves,  folyó,  tavak, falvak,  nyaralók, fürdők 
vasutak ; tisztességet, rendet, munkásságot sze-
rető nép • tourista karavánok, nyaralni jött mü-
veit emberek — ez teszi Ischlt. 



A két fürdő  csoport közt első tekiutetre 
nagy a különbség. 

Mint emlitém Carlsbad ivó, Ischl nyaraló 
fürdő.  Ott szelid hegyek, mesterségesen fentar-
tott fenyvesek:  itt meredek szikla csúcsok, 
megközelíthetetlen fenyő  színfalak. 

Carlsbad inkább város, Ischl inkább falu. 
Annak épületei inkább paloták, fő  utczái há-
rom emeletesek: itt a két emeletes már ritka-
ság. A fedélzet  ott cserép, itt zsindely. A la-
kosság ott inkább német, itt inkább svájczi 
stylben (pit; házait vadszőlővel, baraczk, kört-
ve fával  futtatja  be. Ott a kertekben a cle-
matis, itt a magas törzsű fuksia  kedveltebb. 

Carlsbadon a törzs lakos 10, itt 6 ezer; 
ott a vendég 30, itt 10 ezer. Ott a lakásokat 
hétre, itt egész idényre számítják a bérbe adásnál. 

Carlsbad környékének kitűnő földe,  por-
czellán gyárai; házi ipara a kertészet, a por-
cellán festés.  Ischlben a termőföld  kevés, 
azért nem telnek fel  tavai; házi ipara a fa-, 
csont-faragászat,  kosárfonás,  tájfestés. 

Ott a vendégek inkább férfiak,  itt inkább 
nők és gyermekek. Ott senki sem törődik más-
sal: itt sok a fiatal  ember és nagy leány, 
mintegy hirdetik az emberek magokat. 



Ott férfiak  levén, fejlettebb  a vendéglői 
élet, itt családok levén, a háztartás szokot-
tabb. Ott romlott, itt ép fiatal  gyomrok ; ott 
kurgemasz sovány, itt zsiros étlapok. Ott in-
kább bor, gieshübli vizzel, itt inkább a ser 
járja. Ott a gyógyvíz mellett tiltva a gyü-
mölcs, itt egy darab baraczk, alma, körtve 
6—8 kr, dinye 1 frt,  nagy a kereslet. 

Ott a nap, a zene 6, itt 7 órakor kez-
dődik. Ott a fürdőknél  a morföld,  itt a sós-
víz, a fenyőlevél-kivonat  a viz pótléka. Ott 9, 
itt 10 órakor üresednek ki estve a vendéglők 
és utczák. 

Ott a napot otthon vagy erdőn, a feny-
vesek közt magányoson, itt az utczán, a sé-
tányokon, parkokban, társaságban szokták töl-
teni. A férfi  ott veszi pálczáját, hírlapját : itt 
a nő gyerekeit, ölebét. Ott nagy gjalog séták, 
itt a kocsikázás a divatos. A nagyobb kirán-
dulások ott porczellán gyárokhoz, itt gőzhajó 
járta tavakhoz vezetnek. 

Ott herczegek, nábobok a figyelem,  de 
alig látható tárgyai, itt a királyi család a hódo-
lat tárgya; a király, ki minden vasárnap reg-
geli hét órakor sétabottal vagy esernyővel ke-
zében népe sorai közt templomba megy; a 



királyi család tagjai, az unokák, kik délelőtten-
ként gyalog láthatók, a legegyszerűbb ruhában, 
köszöntetve mindenkitől, nyájasan, viszonozva 
mindenkinek. Elől mennek a rendben és egy-
szerűségben. N 

S minden különbségök mellett is meg-
egyeznek fővonásaikban,  abban, hogy az alap 
a fenyő,  a gyep, a virág, a gyógyvíz, a folyó, 
a tisztaságot, rendet szerető, becsület tudó 
vendéglátók. E kis alapon, pedig mindezzel mi 
is birunk — hogyan épült fel  a világra szóló 
fürdői  élet és rend, miért lettek oly kereset-
tek, ezt kellene tanulmányoznunk. 



II. A közszellem, a tisztaság és rend. 
E fürdők  látogatottságát az idézte elő, 

hogy birnak egy jól rendezett fürdő  minden kel-
lékeivel, a látogató közönség igényeit kielégítik. 
S mik ezen k e l l é k e k , mik ezen i g é n y e k ? 

I. Hozzá vezető jó közlekedési eszközök, 
utak, vasutak. 

II. Tisztaság és rend. 
III. Parkszerű berendezés: vÍ7, gyeD, lomb, 

virág, fövény,  asphalt — másodszor is tisztaság. 
IV. Kényelmes lakás, jó ágy, pontos szol-

gálat. 
V. Jól berendezett éttermek, kávéházak, jó 

konyha, s másodszor is jó szolgálat. 
VI. Tiszta gyógykút és fürdőház,  harmad-

szor is jó szolgálat. 
VII. Cursalon, sétáló, kiránduló helyek, 

betanított vezetők, tarifázott  bérkocsik. 
VIII. Szállás szabályzat, tekintettel a fel-



mondásra; a szállodákban.tarifa  ; fürdőknél  sza-
bályzat, mindez kifüggesztve. 

IX. Nappal szórakozhatás. éjjel néma csend. 
X. Semmi első, második, harmadik osz-

tály, mint az amerikai vasutaknál. Sorrend az 
érkezés. 

XI. Jó zene, olvasó terem, minél több 
hirlap, kölcsön-könyvtár. 

XII. S végre — a helyi és vidéki nép 
becsületessége. 

Az első benyomást a fürdő  vendégre a 
közszellem teszi, mi abban nyihánul, hogy 
mindenen tisztaság ömlik el, egy láthatatlan 
kéz mindenben rendet tart fenn. 

A fenyves  zúgása, az ásványvizek felbuz-
gása még nem fürdő,  a kulturának hozzá kell 
jáculni. 

A k ö z t e r e k , u t c z á k ragyognak atisz-
taságtól, estve a világosságtól. Az utczák jár-
dái asphaltirozva, a kocsi utak macádámirozva 
vannak. Az átjárókon faragott  lapos kövek, s 
a csatornák apró kavics-kövei mozaikot mutat-
nak. Koronkinti utcza-seprést nem ismernek, 
nincs mit. Fel van állitva az utczaseprő, s a 



mint egy ház előtt szállítás után hátramarad, 
vagy a lovak magokról elfelejtkeznek,  rögtön 
ott terem seprűjével, targonczájával. Kolduso-
kat nem látni. 

S azok a kirakatok. Eltekintve a csip-
kéktől, hímzésektől, aranytól, ezüsttől, ott dísz-
lik a vidék házi ipara mint emléktárgy; ott 
vannak a virágos boltok. S minden boltban 
szabott ár. 

T i s z t a s á g mindenütt. Még a népnek 
is érzéke van a tisztaság iránt, fel  birják fog-
ni, hogy a tiszta levegő a fürdők  egyik főkel-
léke. Porról, szemétről szó sinc?. Nem csak a 
czukrász, a mészáros legény és inas is fejér  rek-
liben, fejér  köténnyel mutatja magát. A sző-
nyeget a városon kívül porozzák. A konyhák 
páratlan tiszták. A fenyő  padlók gyűrűit meg-
lehet számlálni, ugy súrolnak. A surló-tekercset 
boltban árulják. A járda nem pökő-láda. 

Kevés szivar trafik.  A kávéházakban, ven-
déglőkben ott van az asztalon a gyufa-tartó, 
de mindenki tudja, hogy szabad, de nők jelen-
létében nem illik. Az első rendű vendéglők 
mellett külön szivarozó és olvasó terem. A 
kutaknál, pláne tiltva van. A zenekar nem füs-
töl verset a vendégekkel. A szomszéd szobá-



jától nem telik meg füsttel  szobánk, ha igen, 
kitelepítik. 

Mindenben bizonyos egyszerűség és egyen-
lőség. Nincs toillette-verseny. Szobaleánynak, 
pinczérnek, kocsisnak, vasúti személyzetnek 
mindenki „Sie". Minél azonban a franczia 
Monsieurje, Madameja mégis csak jobb. Pos-
tán, orvosnál, vendéglőben, fürdőnél  az ér-
kezés szabja a sorrendet. A jó borra való nem 
ad elsőséget. Carlsbadban a használt kutak fe-
lénél, ötnél, Gánse-Marscb, mindenki a sze-
rint, mint érkezik egy másik mellé áll, s 
oda jut a kúthoz, mikor lehet. Állás, születés, 
nem biztosit előnyt. Mindenki udvarias és elő-
zékeny, már azért is, mert még azt sem sejt-
jük, hogy az illető azsiai, afrikai  vagy ameri-
kai, angol, német, franczia  vagy muszka, sza-
tócs vagy herczeg. Mindenkit a legelőzékenyeb-
ben, egyformán  szolgálnak ki. 

A r e n d r e nézve Bartha Miklós szelle-
mes carlsbadi levelét beszéltetem. 

„Vannak — úgymond — általános sza-
bályok mindenkire nézve. A szük és nagy for-
galmú helyeken ki van irva: „jobbra menj!" 
S mindenki jobbra megy. A Sprudel csarnoká-



ban és a Mühlbrunn colonnadeon ki van irva: 
„tilos a dohányzás!" és senki sem dohányzik. 
Az éttermek falára  felírják:  „Tisztelettel ké-
retnek az urak, hogy a déli órákban ne füs-
töljenek." Megtartja mindenki. .A' kutakhoz 
csak sorjában lehet eljutni. Ezen emberi egy-
másutánt Gánsemarschnak hivják. A ki úgy 
hét óra felé  megy a kúthoz, s roegszámitja, 
hogy a sorban hányan vannak eló'tte, ugy ta-
lálja, hogy legalább kétszázan. Husz perez 
múlva jut el a vizhez. Senki sem panaszkodik 
miatta. Hiába akar elől kerülni, mert minden-
ki féltékenyen  őrzi a saját helyét, s nem ereszt 
maga elébe mást. Kivétel pedig nincs. 

„Mindenütt félünk,  nehogy Verordnungba 
ütközzünk. Az erdőben nem merünk egy vi-
rágszálat szakítani, s az omnibuszban nem me-
rünk szivarra gyújtani. Kellnernek nem pisz-
szegünk, éttermekben nem lármázunk s nagy 
mivoltunkkal nem henczegünk. Csendes, egy-
szerű, szerény polgári életet élünk, mintha nem 
is mi volnánk. A mit az orvos rendel, bez-
zeg megtartjuk szigorúan, nem ugy mint É lő -
p a t a k o n , a hol jól laktunk a Móra jó zsí-
ros konyháján, s aztán neki ültünk a ferbli-
nek pipakormos levegőben reggeltől estig s 



olykor estétől reggelig. Szerencse, hogy a fő-
szolgabíró elnéző ember volt. Még nagyobb 
szerencse, hogy a szeretetreméltó doktor min-
dig vdünk volt, nehogy valami bajunk történ-
jék. Nem is történt. 

„Rendszerető embernek ezek nem nyűgök; 
egyéb nyűg pedig — a renden kivül — nincs." 

Mikor a vendég megérkezik, a czigány 
nem ad fáradt  fejének  szerenádot, vagy reggeli 
zenét. Kilencz órán túl üz utczák elnéptele-
nednek, minden perez az álomé. Egy-egy vi-
déki gavallér nem huzatja egész éjjen át. Szoba 
szomszédja, mondhatni lábujjhegyen jön haza. 



III. A lakás, étkezés, szolgálat. 

A közszellem, a fürdői  életrend áttekin-
tése után, a fürdő  vendég első tekintete napi 
szükségletei mikénti kielégithetésére esik. A 
lakási, étkezési és szolgálati viszonyokra. 

A szállodák nagyszerűek. Kapus és pin-
czérek fogadnak;  csak a kapusnak van föveg-
je, a szokott paszomántos sipka; kezünkből 
mindent kiragadnak. A kapus egész tudakozó 
intézet. A szoba pinczér felvezet.  Mire felérünk, 
a bérszolgák utján podgyászunk már ott vár. 
A lépcsőház falán  földabrosz,  menetrendek, 
szabályrendeletek. A lépcsőkön szőnyeg, a 
szegletekben kis pamlag, virág, falán  a vidék 
szállodái képben. A szobában a szobaasszony 
fogad.  A szobaleány friss  vizzel jelenik meg. 
Rámutatnak a bejelentési lapra, tudni akarják 
ki vagy. Szállodákban, vendéglőkben a vendég 



az ur. Parancsol, azaz szépen kér, s tisztelet-
tel teljesítik. 

A l a k á s t , a hol ivó kúrát használnak, 
mint Carlsbadban, hétszámra, klimaticus für-
dőn, mint Ischlben, edényre adják és bérlik. 
Ott a lázak 3—4, itt 1—2 emeletüek. 

Ott a házak rangja: Haus, Villa, Hof,  s 
mindenik világhírű férfiről  elnevezve; itt csak 
a szállodáknak van neve, a házak számozva 
vannak. A házak itt is ott is hijju szobákkal 
vannak ellátva, hova a házbeliek ilyenkor fel-
húzódnak. 

Ischlben kétféle  tábla van kitéve: lakás, 
szoba. A lakás rendesen két szoba, konyha 
szolgálattal vagy a nélkül. A szobák Ízletesen 
butorozottak, a konyha teljesen fel  van sze-
relve. Csak tüzet kell gyújtani, asztalt teríte-
ni ; a teríték szintén a szállás kiegészítő része. 

Carlsbadon kün függ  a Logis vagy Woh-
nung, de sajátlag szobát értenek. AParkstras-
sen, mi ujjonan épült, a ház egymásra támasz-
kodó palotaszerü épület; előtte 4—6 ől mély 
kert bokrokkal, virágokkal, az utczára vas-
rácscsal; faragolt  kőjárda vezet be; mellette 
jobbról vagy balról vas kioszk, közepén asz-
tal, körüle székek, ez a házbeliek társalkodó 



terme. A kertből hosszú folyosóba  lépünk, ez 
a ház előszobája ; benne kényelmes fapad,  asz-
tal, rajta levél-tálcza a postán jött Jevelek, 
látogató jegyek számára, mig a házmester nem 
kézbesiti. Tükör, esernyő-tartó; a falon  a ház-
rend, térkép, lakók névsora, vasutak menetrend-
je, azinlap, s hirdetések. A lépcsőkön szőnyeg. 
Estve a szobaleány fogad,  mire beérünk gyer-
tya van gyújtva, az ablak be lett téve. Per-
sze, pont kilenczkor mindenki haza ér. 

Az árak rendszere Carlsbadon az, hogy 
minél lentebb, annál drágább. Vagyis a kutak-
hoz közel, földszint,  a legdrágább. Szép föld-
szinti szoba hétre 28 frt,  az emelete k a sze-
rint olcsóbbak. íschlben a szállás, két szoba 
konyha 80 forinttól,  szoba 50 forinttól  fel; 
a szállodákban a szoba mint Bécsben. Az 
időközi béremelés hatóságilag kizárva. Azon 
arányban, mennyit kapunk, a szállások nem 
drágák. 

A s z o b á b a n díjtarifa,  villanyos csen-
gettyű, parkett, tápét, politúr, lakk ; szőnyeg, 
függöny,  tükör, gyapott bársony bútor, pamlag, 
karos- és egyes székek, kina-ezüst gy rtyatar-
tók, bizonyos kis láda. Az Íróasztalon írószer, le-
vélpapír a fürdő,  szálloda képével, gyufatartó, 
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kifogyhatatlan  gyufával.  Nők részére álló tü-
kör. Mosdó szekrény, minden személyre mosdó-
tál, kanna, metszett karafin  és pohár, lent me-
dencze, naponta egy személyre két tiszta tö-
rülköző; éjji szekrény; ágy előtt szőnyeg; ru-
ha-szekrény, pálcza- és e s e r n y ő - t a r t ó ; mert kof-
ferünket  raktárra szállítják. S mi fő,  az ágy 
ban ruganyos mátrácz, egyik párna lószőr, hó-
fehér  lengyolcs, két selyem pokróez. Estve 
minden küszöbön annyi czipő, mennyi a lakó; 
a bérszolga a talpát a szoba számmal jelzi ; 
nem lehet eset, hogy reggel ott ne kapjuk. 

Az á r n y é k s z é k festett,  lakkozott, víz-
vezetékkel. Az ülés légmentessége n'lkülözhe-
tetlen. Benne fogas,  tükör, csikós törlőruha na 
ponta tisztával cserélve, e végre gyártott tisz-
ta hártyapapir, pökőláda, egy szegletben car-
bolsav piroslik; közhelyeken női felügyelet;  az 
ajtón zár, melyet mikor beteszünk, kiugrik kí-
vülről e szó : Besetzt. 

A r e g g e l i z é s kényelmesen berendezve. 
A kávéházak előtt rendesen terrasse, benn, 
künn, asztalokkal. E mellett Carlsbad néhány 
kávéházánál fedett,  hosszú helyiségek üveg ol-
dallal, szebbnél-szebb stylben. 

A kávéháziban teke-asztalok, tükrök 



óra, márvány-asztalok vaslábon, pálcza és eser-
nyő' tartó, fogasok,  minél több birlap, finom 
edény, kis asztalkendő, többféle  sütemény. 

Ischlben férfiak  szolgálnak feketében,  csak 
karjára vetett asztalkendője különbözteti meg. 
A megérkezés sorrendje szerint jelentkezik a 
pinezér, hirlapot nyújt át, a szerint, milyen 
nemzetbelinek tart. Később saját lapunkat 
hozza. 

Carlsbadban, a zöldbeni reggelizés diva-
tosabb, a félórára  fekvő  kávéházakat is felke-
resik. Az asztalok kávéhoz piros teritéket kap-
nak ; ha az asztaloknak lábtója nincs, kívá-
natra a nők zsámolyt kapnak. A közönség a 
mint 8 órakor ivását végzi, ostrom alá veszi 
a pék-boltokat, a kiárusító nők az érkezés sor-
rendje szerint tartják a kis kosarat, a vendég 
teszi belé a kiflik  mennyiségét, mi piros tás-
kába jut, ugy oszlik szét a karaván ; egyet sé-
tál, s azzal szokott kávéházába pihen. Itt nők 
szolgálják fel  a kávét, sorba állva várják a ven-
dégeket, ha helyet foglalunk,  úgynevezett con-
troll-márkét nyújtanak át ily felira  tal: Café 
Pupp, service übernommen von Emma, vagy 
Olga. Hives időben, a szabadban, a csészét, 
hogy meleg legyen, forró  vizzel tele hozzák 
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A százakra menő asztalok közé megjelennek a 
galambok és verebek. 

Van csésze-kávé, pohár kávé, egész kávé 
serviceben. Ára 15, 20,] 25 kr. A pohár tej 
Carlsbadban 16, Ischlben 8 kr., de kevesebb. 
Mindenik kitűnő. 

Az é t k e z é s h e z sok szálloda, sok ét-
terem. Az éttermek tágosak és tiszták. Álló 
vagy fali  fogasok,  kalapoknak és felsőknek. 
Apró kerek asztalok, kamuka abrosz, minden 
vendég részére friss  asztalkendő. Az asztalon 
só, bors, mustár, teriték tángyérral, mit a le-
vesnél meleggel cserélnek; minden fogással  más 
tiszta evőszer. A nagyobb vendéglőkben, sza-
badban, kinaezüst fedett  edényekben hozzák. 
Table d'hötel, közös étkezés nincs. Ha már 
helyt foglaltunk,  a később jövő köszönt, jelzi, 
hogy hajlandó szót váltani. A pinczéreknek 
nem pisszegnek, nem verik a poharat, minden-
ki várja, mig következik. 

A vendéglősné nem nagyságos asszony. 
A pinczérek udvariasak, iskolázottak, több 
nyelvet beszélnek; csinos, ifjú  emberek, fekete 
frakkban;  egynek legfeljebb  három négy asztal 
kiosztva; kalapunk, pálczánk elveszik. Követ-
kezik a legpontosabb szolgálat. A vendég igaz, 



hogy nem kapmég számlát, mint nyugaton. A 
fizető  pinczér fizetésnél  jegyez ugyan, de fejében 
már összeadta, dupla kréta nélkül. A borravalót a 
fizető,  felszolgáló  pinczérnek s a fiúnak  kezébe 
szokás adni. A carlsbadi cursalonban egy nagy 
kredencz, két felől  nyilás a konyhára, egyi-
ken mennek, másikon jőnek a pinczérek. Az 
ebéd fél  tizenkettőtől, a vacsora fél  nyolcztól 
kezdődik, órákig tart. 

Az ételek kitűnők. Carlsbad drágább, 
Ischl mondhatni olcsóbb mint Bécs. Két-három 
előkelő vendéglő itt is, ott is méreg drága, 
hogy a laposabb erszényeket távol tartsa. 

Hogy mi egy nagy vendéglő, szintén Bar-
tha Miklós leírását idézem. 

„Carlsbadban elfogy  naponta 40,000 po-
hár víz, telve gyomor-ingerlő sókkal, 100,000 
darab tojás, 8000 csirke, 350 sonka, 60,000 
liter sör, 1200 bélpecsenye, 50 métermázsa pi-
tyóka és 80,000 zwieback és zsemle. 

„Tessék csak P u p p n á 1 körülnézni. Ez a 
Pupp testvére egy másik Puppnak, a ki szin-
tén testvére egy harmadik Puppnak. A három 
Pupp alkot itt egy „Établissement Pupp" ot, 
mely nem egyéb mint vendégfogadó,  étterem 
és kávéház egy épület csoportban s annak az 



eressze alatt. Az étteremben van nyolcz fizető 
pinczér, hatvan felszolgáló  pinczér, húsz Wein-
bursch; a kávéházban harmincz Kafémádchen. 
A napi étkezéseknél megfordul  egyremásra há-
romezer ember. A napi Losung nyolczezer fo-
rint — ide nem számítva a lakásbéreket. A 
Pupp bevételeit évi egy millió kétszázezer fo-
rintra szokás itt tenni. És egyetlen egyszer 
sem láttam, hogy a szolgáló a moslékos cseb-
ret kiöntötte volna az utcza közepére. A jó is-
ten tudja, mit csinál ez a hunczfut  német, de 
olyan tiszta itt minden. 

S minő s z o l g á l a t . A cselédség tiszta, 
illemtudó, szolgálatkész, iskolázott. A pinczé-
rek, szobaleányok több nyelvet beszélnek. A 
személyzet nyáron fürdőn,  télben a déli vidé-
ken szolgál. A leány cseléd nem asszonya le-
hányt ruháit hordja; mondhatni egyenruhája 
van, mi egyszerű és tiszta. Kalapját soha se 
látjuk, valamint a pinczérekét sem; sőt a ká-
vés és vendéglős, még szabadban is kalap nél-
kül jár-kél, s pótolja a szolgálat hiányát. 



IV. A kúra, az ivás és fürdés. 
A mint a fürdő-vendég  élet szükségletei-

vel rendben van, első gondja — a kura. Az 
orvosi consultatió, az ivás és fürdés  mikéntje. 

Hol ivás foly,  a mint valaki megérkezik, 
valamelyik o r v o s t keresi fel.  Carlsbadon, 
mint ivó fürdőn  60—70, Ischlen mint klima-
tikus fürdőn  6—7 orvos. Egyik szimpla dok-
tor, másik Sanitáts-Ratb, harmadik Hofrath.  A 
carlsbadi orvosok tekintélyét az ottani lelkész-
től predicatiójában akép hallottam jellemezni: 
bezzeg az orvos rendelését mindenki pontosan 
megtartja, de nem igy az isten parancsát. A 
keresett orvosnál az előszobában a famulus  fo-
gad, kezében, mint szokás felfűzni  a fügét, 
számok, mit az érkezés szerint osztogat. A 
váró terem fényesen  van bútorozva, lapokkal, 
albumokkal ellátva. A mint egy mellékajtón a 
a bent levő kiment, a famulus  szólítja a kő-



vetkező számot. Az orvos öt perez alatt kikér-
dez, nationaledat protoculalja, melyik kútból, 
hány pohárral igyál, minő és mily magas fokú 
fürdőt  használj utasit, Írásban kiadja. Naponta 
kétszer fogadnak.  Fogadás után kocsiba vetik 
magokat, cilinderes kocsis, sebes hajtás, brum-
mer zúgás, hirlap a kézben, még megállás előtt 
félláb  már künn, erről ismerik a sok kocsi 
közt a doktort. Egy orvosra átlag 500 vendég 
esik, mindenki tttszése szerint honorálja. 

Az i v á s rendszerbe van öntve. Carlsbad 
a világ legnagyobb ivó fürdője,  30—32,000 
vendéggel. Főforrása  a Sprudel, két öl magas-
ságra felbuzgó  58 R. vize, egy óriási épületben, 
mi vas és üveg, benne egymást érő padok, 
növény csoportok. Tőle minden pár száz lépés-
nyire egy-egy meleg forrás,  egyik a világhírű 
Mühlbrunn, háromsoros 30 oszlop hosszú colonád-
ban, a többi félfedett  épületben. A colonadok-
ban hév és légmérő, sok és kényelmes pad, 
pökőládák. Elegáns bizonyos helyek. Öt kút-
nál, a híres liba-sorban, itt egy, másutt két, 
harmadiknál 4 — 500 ember, pároson lépdelve a 
kut felé.  Az érkezés sorrendjét senkinek se jut 
eszébe megzavarni. Ott áll egyenruhában a fel-
ügyelő. A viz rézcsapon folyik.  Egyik kútnál 



két, másiknál négy, harmadiknál 8 leányka fe-
ketében fehér  köténynyel, a poharakat elveszi, 
cső alá tartja; mig a kut mellett elhaladunk 
poharunk az asztalon. 

A pohár üveg, vagy porczellán, tartalmára 
mindenik 210 gramm, de a forgó  néhány ezer 
pohár annyiféle  cirádaval van ellátva, hogy 
két egyforma  pohár nem találkozhatik. Az él-
tesebb nők selyem köpenyben, a fiatalok  egy-
szerű ruhában jelennek meg. A szivarozás a 
kúránál, a kutak körül tiltva van. Senki át nem 
hágja. A kutak közelében szaloni tisztaság, 
mintha bálteremben volnánk ; egyik udvaria-
sabb, mint a másik, pedig soha se Iát ta, tán 
soha sem látja egymást. Ott vannak a virág-
árusok, közel a pompás, de drága virágboltok. 
Nyolcz óra, a muzsika elhangzott, a kisasszo-
nyok virággal már el vannak látva; mindenki 
a válláról lefüggő  szijjába kapcsolja poharát; 
szétrebben a társaság, mennek sétálni, reg-
gelizni. 

A v i z t ö l t é s szintén minta-szerüleg 
megy. A mint az ivásnak vége van, kezdődik 
a palaczkokba lefejtés.  E részben Mattoni Gies-
hüble a valódi minta, Carlsbadtól másfélórára. 
A forrás  márvány-medenczében buzog fel,  fé-



nyes bronz kai-imája felett  üveglappal, mi be-
lölrol gázgyöngygyei van rakra. A medenczé-
ből két ragyogó sárga csap, cső, mely a pa-
laczk fenekéig  ér, hogy erejét ne veszitse. Két-
felől  gépszerkezetü dugózás. Kosarak, melyekbe 
a palaczkot mondhatni dobják, s vassínen rak-
tárra repítik. A forrás  mellett asztalon, tál-
czin poharak, mellette leány, vizet kinál, a 
hozzáadott szörp 10 kr. 

A f ü r d ő h á z  és f ü r d é s r e  nézve, va-
lódi minta fürdőházat  Ausseeben láttam Építé-
szek kedveért megjegyzem, hogy földszinti  és 
szegletépület. Tessék nyitva hagyni: e felirat 
fogad,  de az ajtó magára betevődik. Hosszú, 
rácsos folyosóra  lépünk, a padlózat parkett, 
körül piros bársony pamlagok és székek, a fa-
lon tükrök, képek, óra, hévmérő, fürdő  árjegy-
zék, a végén zenészek számára helyiség. Ezen 
előcsarnok közepén ajtó, metszett üveggel, rajta 
felírva,  hogy a fürdőhelyiségbe  vezet. Egy kerek-
ded terembe lépünk, melyben pamlagok, aszta-
lok, azokon hírlapok, s a pénztárosné helyi-
sége. Jobb és balról ajtó, üveg táblázatán fel-
írva: nők, másikon: férfiak.  Itt kisebb arányú 
folyosó  fogad,  melyre a fürdő-kabinok  nyilnak. 
A kabinok kis szoba nagyságúak, főbutorzata 



a porczellán-kád, előtte szőnyeg; tükör, alatta 
fiókos  asztal, kis díván, szék, fogas,  pökőláda, 
gyalog árnyékszék, éjji e d é n y , csizmahuzó, kete, 
fésű,  szappan-tartó, villamos csengettyű. A be-
lépő ajtóval szemben harmadik üveges ajtó, rajta 
jelezve, hogy az inhalatio helyiségébe s kabin-
jaiba vezet. Ischlben, künn az ajtófelen,  egyik 
felől  szeg, a nők kalapja, esetleg felsője  ré-
szére; az ajtófél  más felén  szintén szeg, rajta 
czipőhuzó-szaru, hajtő, keztyü gomboló. 

Tükör fürdő,  az együtt fürdés,  már csak 
nálunk divatos. 

A pénztárosnénak három juxta könyve, 
a fürdő,  a fejérruhák,  s a fürdőhez  rendelt 
egyéb anyagok részére. A fürdő  szolga, vagy 
asszony, ki jegyünket átveszi, másodszor már 
tudja, hány fokot  rendelt orvosunk, mi rende-
sen 28 E. A kádban ott úszik a parafa  által 
fentartott  hévmérő. Mindenkinek egy óra jut. 
Kijöttünknél hozzák a melegitett lepedőt, vagy 
fürdő-köpenyt. 

A fürdő-épület  Carlsbadban palotaszerü 
emeletes épület, és pedig kettő: Ischlben há-
rom, de földszinti.  Carlsbadban az úgynevezett 
régiben tágas előszoba fogad,  balról a pénztár, 



hol napra adják a fürdőjegyet,  mi holnap már 
nem használható; jobbról elegáns váró-terem; 
belebb következnek a fürdő-szobák.  Ischlben 
a főfürdőnél  bálteremszerü csarnokba lépünk 
közepén egyfelől  a pénztár, szembe e?y nő min-
denféle  ásványvizet árusit. 

A fürdővíz  Carlsbadban a főforrás,  a Spru-
del és társai természetes meleg vize. Legszo-
kottabb pótanyag a morföld,  mit Franzensbad 
szolgáltat. Egy kád a tiszta víznek, már btnn 
van; a másik kádat künn töltik meg, ke-
reken megy be. Egy ily fürdő  2 frt,  s a mel-
lett a > uha. Ischlben a fürdővíz  alapja a Traun 
havasi folyó  vize, abból készül az egyszerű 
meleg fürdő;  utána legszokottabb az úgyneve-
zett Soole-bad, a sós-fürdő,  mi nem egyéb, mint 
meleg viz, melybe csapon 10 - 2 0 liter sósviz 
eresztetik, mi künn jön mérés alá, egy liter 
ára 1 kr; utána használtabb a kétféle  fenyő-
levél-kivonat pótlék, vastag zöld folyadék,  mely-
ből egy fürdőhez  200—300 grammot szokás 
venni, 5 grammja 1 kr; van kénes fürdő,  mi-
hez a pótlék litere 2 kr. Ezeken kivül van zu-
hany, mesterséges tengeri für  18, gőzfürdő.  Mint 
specialitas van elterjedve az inhalaczió, alólról 
egy terembe, vagy kabinba vezetett sósvizgőz, 



vagy fenyőlevél-kivonat  belehellésére, mi a köz-
teremben 15, kabinban 35 kr. 

Mintegy jelezve látjuk, hogy külföldön  a 
jéghidegviz imádás elmélete, mi nálunk még oly 
nagy divat, rég lejárta magát. Az egyszerű fo-
lyóvizet is hányfélekép  tudják feltálalni;  s mi 
meleg és hideg, annyiféle  ásványos vizünket 
nem birjuk forgalomba  hozni. 



V. A szórakozás, a séta és kirándulás. 
A két fürdőnek  nagy előnye, hogy a nap-

pali és éjjeli, a derült és borult napok hőmér-
séke közti átlag alig négy fok.  Carlsbadban 
14, Ischlben 16 fok  a kanikula. Az esők, mik 
mindkettouél gyakoriak, .hőmérsék csökkenést 
alig idéznek elő. S eső után a lég illatot ára-
dozik. 

Nem csak derült, de esős napok is lé-
vén, a fürdőkben  az éttermek, félfedett  kávézó, 
étkező helyiségek, kursalonok, olvasó termek 
számosak és tagosak; a honnrekedt közönség 
nincs szobájára szorítva. Ha épen nem esik, 
ott van a fenyves,  a vidék. 

A helyi viszonyok, a lakási és étkezési, 
ivási és fürdési  szükségletek kielégítő volta 
még nem minden. Az üdülés, a kura kiegészítő 
része: a s z ó r a k o z á s Fürdő embernél az 
éj az álomé, a nappal a szórakozásé. A fürdő-



tulajdonosok feladatokul  tekintik erről s/intén 
gondoskodni. 

A s z ó r a k o z á s legolcsóbb, legkényel-
mesebb eszközét Ischlben az állam szolgáltatja, 
s ez a vasút. 

Ischlben a Traunmunti vonat nyolcz-
STor érkezik, nyolczszor indul; s e mellett ott 
van a helyi érdekű Ischl parti, mely szintén 
jő, megy. Félórai vasúton, három felé,  gőzha-
józással ellátott nagy tó, a negyedik ló posta-
kocsin két óra. A fürdőtelep  vagy város, szélein 
villákkal; vagy mondhatni park, mint Marien-
bad. A természet adománya mellett, mint szó-
rakozási eszközökről, a hatóság kursalon, ol-
vasó terem, kö'csön-könyvtár, bál- és concert-
teremről gondoskodik. A fürdő  rangját a kur-
salon, a kur-park pompája fejezi  ki: palota-
szerű épületek. 

Lombos fákkal,  öntözött gyeppel, sző-
nyeg-táblákkal, virágcsoportokkal, aranyhalas 
tavakkal, szökő-kútakkal ellátva park áll a kö-
zönség részére. 

Van naponta szinház, hetenként tánczvi-
galom, hangverseny, tombola, jótékonyczélu sors-
játék, lövölde, Lawn tennis, félrehelyeken  te-
kepálya, s ki nem fáradó  muzsika. 



Carlsbadban reggel két helyen, két zene-
kar, Ischlben egy zenekar délig három helyen 
játszik. Ischlnek 6, Carlsbadnak 36 000 forint-
jába kerül. A zenekar c.zilinderesen, feketében. 
A délutáni zene Marienbadon a legrendezet-
tebb. A fürdőközönség  a kurhaus elé gyül, 
hossza pad- és széksorok kétfelől,  közbül a 
séta. A nők pár krajczárért zsámolyt kapnak 
Szivarozás nem szabad. A zene-szinen minde-
nütt programm; a folyó  darabot számmal tu-
datják. 

A helyi szórakozási eszközök után követ 
keznek a s é t á ló h e 1 y e k. A sétálást senki sem 
engedi el magának. A mint az eső megszűnt, 
az esplanadok, erdei ösvények m á r legkisebb 
sár nélkül járhatók. Ischl, különösen Gmunden 
esplanadja, háromsoros lomb alatt, sétahely: 
az egyik a Traun, másik a tó mentén, mely 
mellett a vasút egy óráig halad. Gmundenben 
az idei virág-corzó alkalmával az esplanadon 
legalább 10,000 ember kényelmesen ült és 
mozgott. A parti ülések mellett, a tavan szállító 
dereglyéken tribünek, a part és dereglyék közt 
út, vizi versenypálya hagyva, melyen 155 szebb-
nél szebben feivirágozott  csónak haladott, vi-
rágokat dobálva, s a nézőktől viszonozva. 



Az erdei, illetőleg a fenyvesek  közti ko-
csi-utak, gyalog-ösvények mesterileg vannak 
vezetve, tisztán tartva. Minden elágazásnál 
oszlopokon utmutatók. Kezdetben minden száz 
lépésre, majd ritkábban ölnyi hosszú padok, fe-
jérre festve,  léczből báttámokkal. A szebb pon-
tokon a kilátásoknál úgynevezett Warthék, 
bástyatornyok, minőt Linz és Grázban is lát-
hatunk. A fákon  éneklő madarak, mesterséges 
madárfészkek. 

A férfiakat  többire sárga czipő, a nőket 
sárga czipő és gummi vagy selyem esőköpeny 
jelzi, hogy sétán vannak. Carlsbadnak 15 kilo-
meter erdei ösvénye van, s a nő magára oly 
biztosan sétál, mint otthon; a szebb pontokon 
elmereng, gyönyörködik az; egy fáról  másra 
szökdellő mókusban, könyvet, lapot olvas. 

Carlsbadon, a városon kivül, láttam egy 
talált tárczát, letették egy padra, egész nap ott 
ült a padon, senki se ült mellé. 

Ha helyi pontok, az oldalokon vezető sé-
tányok sem elégítik ki a közönséget, követ-
keznek a kirándulási helyek látogatása. 

A kirándulások vonzerejét a természet 
nyújtja, de az emberi ész vonja be. Egy für-
dőnkre se robog be a vasút; a Lajtán túli 
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fürdőket,  tán Gastein kivételével, vasút érinti, 
s ez által a kirándulás főeszköze  meg van ad 
va. E mellett a hatóság gyaloghintó, elegáns 
egy és két lovas bérkocsi, omnibus, kibérelhe-
tő lovagló paripák, fogatokról  gondoskodik. 
Carlsbadban az erdei kirándulásokra felnyer-
gelt, vagy kocsis ülés nélküli, kétkerekű kocsi-
ba fogott  öszvér áll az utczán, fiatal  jól öltö-
zött hajcsárokkal, kik gyalog lépdelnek az ösz-
vérek mellett: a lektikán a nő, mellette és 
utána a kisérő férfiak. 

Carlsbadnak tán több, Ischlnek szebb ki-
ránduló pontjai vannak. Aünak omnibuson az 
Aichi, Dalwitzi, Pirkeohammeri porczellángyár, 
távolabb, gyorskocsin a gieshübli fürdő  ; vasúton 
Marienbad, Franzensbad. Ischlben a kirándulá-
sokat bérkocsi és vasút közvetiti. Félóra alatt 
három irányban jutunk gőzhajó-járta tóhoz, 
mindenik partján falvak,  nyaralók, kávéházak, 
vízesések. Egy óra alatt két nagy fürdőre,  egy-
felől  Aussee, másfelől  Gmundenre érünk. Két 
óra alatt postakocsin a Salzkammergut legna-
gyobb tavát, egy kis tengert, az Atterseet ér-
jük el, partján néhány falu,  nyaralókkal. 

Következik a t s u r i s t á s k o d á s. Carls-
badon a müncheni, drezdai apró, nagyobb ta-



nulók egy-egy tanár vezetése alatt, tornászok, 
dalárok, athleiák egymást váltják; szemüveg, 
fehete  harisnya, különböző szinü sipka, hátukon 
kis pintli, katonáson körül kerített köpeny, ke-
zükben bot. Ischlben, általában a Salzkammer-
gut egész területén a hegymászás járja, bár 
naponta egy-egy szerencsétlenség, gyakran ha-
lállal. A hegymászó öltözete: ölös bot vassze-
gü véggel, széles kalap, köpeny, inkább egy 
darab posztó, hasítással a fej  számára, a há-
ton batyu, térdig érő nadrág, csóré térd, alól 
harisnya, körül szegzett czipő, óra, az óralán-
czon kis delejtü. Néha az apa, anya, fiu  és leány 
gyermek indul apró és magasabb botokkal. A 
hegyeken menházak várják. A Tátrában már pró-
bálgatják ; nálunk, mind a mellett, hogy a Cib-
les, Ünökő, Bucsecs, Retyezát, a Vurvu-Vurvu-
luj, a Ylegyásza sokkal hálásabb kilátásokkal 
kínálkoznak, Erdély ezen sport élvezetét még 
nem igen ismeri. Pedig Sztojka és Radna e 
részben igen szerencsésen feküsznek. 

A kirándulásoknál a játszó személyek ré-
szére p. chorust a v i d é k i n é p adja. A vi-
déki nép tiszta, s Oecsülettudó, munkás, ta-
karékos és vallásos. A harangszóra leveszi ka-
1 apját. Erdei sétáinkban nagy és kicsiny kö-
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szönt. Papját süvegeli, a gyermek kezet csókol. 
A falvakan  emeletes iskolák, faragászati  isko-
lával. Háza példás tiszta, ajtajában esős időben 
annyi fapapucs,  hány benlakó. Állatja, a ren-
desen egyetlen svájczer vagy pinzgaui tehén, 
tiszta és jóltáplált, homlokával huz, járma ki 
van párnázva; a korbács itt nem ostor, csak 
legyező. A nő Carlsbadban hátán kosárba, Ischl-
ben fején,  karján hord. Ott is, itt is divik a 
kutyafogat,  de a nélkül, hogy kutyául lenne 
dolguk. A fecskefészek  a szállodákban is bán-
tatlan. Ninc3 szükség állatvédő társaságra, nincs 
szükség mezei rendőrségre. Csikós, gatyás da-
rabot itt nincs mivel adni. Nem káromkodnak. 

A carlsbadi vidéki nép is jó benyomást 
tesz : illedelmes, tiszta. Rongyost nem lehet lát-
ni. Az ischli nép nője szép, férfia  szálas, kel-
lemes arczvonásokkal. A férfiak  tiroliasan öl-
töznek : szürke zöld szalagos tollbokrétás kalap, 
zöld hajtókás, szürke, kissé hosszú spenczel, 
térdig lenyúló nadrág, alább fekete  strimfli, 
czipő. Jól esik a szemnek. A fürdő  vendégek 
gyerekei, fiuk,  leányok legalább is a tiroli ka-
lapig elviszik. 

Bármerre teszünk kirándulást, miként ha-
vasainkon, a fenyvesek  zöldjében csinos házak, 



gazdaságok. S e házak stylje festői  és gazda-
ságos. Legyen nagy vagy kicsiny, a falazat  a mily 
széles, oly hosszú, s a homlokzat emeletet mu-
tat, emeletjével a fedélzet  alatt. Egy nagyobb 
háznál hosszú, tág folyósóba  lépünk, mely há-
tul az udvarra megy ; de mielőtt az udvarra 
szakadna,jobbról kiválik a lépcső, mely az eme-
letre vezet, s fenn  ismét folyosó,  reá nyilnak 
az emeleti ajtók. Egy 7—8 meteres kis épü-
letnél, mi négy kis darabból áll, hátul előszo-
bába lépünk, innen indul fel  az emeleti lépcső, 
szembe a konyha, elől két szoba. A felfuttatott 
gyümölcs illetőleg baraczk fán,  mint Ischl ki-
sebb utczáin is, melyek kertelést, kaput nem 
ismernek, egés^ nyáron ott pirul a baraczk. 
Senkinek se jut eszébe bántani. 

A tóparti községek, mint Hallstadt, St.-
Wolfgang,  a tóra előnyuló szikla oldalon, az 
ódon emeletes házak, mint fecskefészkek  van-
nak a sziklához egymás fölé  ragasztva. Gyö-
nyörű tájképeket adnak. 

Nép, vidék, a gyönyörű kocsiút a kirán-
dulást kellemessé teszik. 



YI, Idegen-forgalom.  Reclam. Hotel. 
A fürdők  rendszerét, herendezését, kellé-

keit, — hogy mi teszi kellemesekké, látoga-
tottakká a fürdőket,  oly részletekig elősorol-
tam, hogy feleslegesnek  tartom a tanúságot be-
lőle levonni. 

Az anyaországnak meg van Balatona, Csor-
bái tava, mit szintén körül kezdenek épiteni. 
Csak az erdélyi fürdőket  véve, hiányoznak a 
legfőbb  kellékek : az indóház, a folyó,  a tó. 
Patak, tergerszem ezt nem pótolja. Hiányzik 
kényelem, tisztaság, szolgálat. De ásványvizeink 
gazdagságával nagy előnyben vagyunk. Ha fo-
lyót nem is, de vasutat, indóházat, s legalább 
oly tenyész-halastavakat, minők mellett Pilsen 
körül elmegyünk — még teremthetünk. Carls-
bad, Ischl csak egy van, de nagyságuk ténye-
zőit kicsinyben minden fürdő  alkalmazhatja, s 



a legszükségesebbeket kicsinyben kell, hogy al-
kalmazza. 

Ha mégis némi tanúságot kell levonnunk : 
Nem elég, hogy egyik fürdőnket  elnevezzük 
magyar Carlsbadnak, másikat magyar Ischlnek. 
Nem elég a természet nyers anyagával a kö-
zönségre appellálni: jöjj, igyál s hazafiságból 
koplalj, szigorogj, unatkozzál. 

A fürdő  közvagyon, mi nem csak a tu-
lajdonosok, de a vidék, a megye, az ország 
érdekeit is szolgálja. A vidéket civilisálja, a 
megyét gazdagítja, az ország közegésségügyét 
előmozdítja. Mint már emlitém, Ausztria Cseh-
ország fürdőit  és a Salzkammergut nyaralóit 
vasúthálózattal látta el; sőt, a két csoportot is 
direct összekötötte. Nálunk a balatoni, meha-
diai, tátrafüredi,  erdélyi fürdő  csoportok vasút 
hálózatunktól többet várhatnának. A szepességi 
fürdők,  a Tátrafüredek  is csak azóta kaptak 
lendületet, mióta a vasút legalább Poprádot 
érinti. Erdélyben mi legközelebb esik, Homo-
ród, Élőpatak, Tusuád is 2, 3, 4 órára van a 
vasúttal. Borszékre épen egy nap kívántatik. 

Az állam után következik a megye, a 
helyi hatóság. A jó utakat hozzá, a kocsikázó 
utakat tőle, a megye gondoskodásától várjuk. 



S várjuk a személy és vagyon biztonságot, a 
szolgabíró és zsandár éberségét. Ideje volna 
hogy lemondjunk arról a dicsőségről, hogy 
hazánk Beer-Land, dúvadak hazája, tenyészdéje. 
Ideje volna, hogy a la-pok öntudatára jöjjenek an-
nak, hogy afféle  apahidi farkas  históriával az uta-
sokat, turistákat elzavarják, ez által az ország-
nak kárt csinálnak. A vidéktől elvárják a für-
dők, hogy élelmi szerekkel ellássák, s azt Ízle-
tesen hozzák a piaczra. S a vidék feladata 
azon lenni, hogy a vendégek előzékeny fogad-
tatásba részesüljenek. 

A fürdő  birtokosságnak szintén kijut fel-
adata. A befektetést  a közönségtől, a közön-
ség a fürdő  birtokosságtól várja. A fürdő  tu-
lajdonosok a pénzintézeteket hazafiatlansággal 
szeretik vádolni, nem veszik számításba, hogy 
park, bensőség, erdő nem hitel objeetum. A 
külföldi  fürdőknek  is előbb volt eszek, s azu-
tán lett pénzek. Ischl, Carlsbadot egy-egy or-
vos teremtette, ezt a mult század végén, ezt 
a jelen század elején. 

Fürdőink azon előnyben vannak, hogy 
egyszersmind ivó és nyaraló fürdők,  a most 
annyira keresett fenyvesekkel.  Mai világban 
kinek esze van, pénze is van. Még a sem áll, 



hogy fürdőink  felvirágoztatására  külföldi  tőkére 
szorulnánk A nagyvárosi színházakat, nem a 
helyt lakók, hanem az ideg n forgalom  tartja 
fenn.  A fürdői  vendéglőket ma nem annyiban 
a törzsvendégek, mint a turisták, az átvonu-
lok gazdagítják. A turistákat, futó  vendegeket 
csak ugy hozhatjuk mozgásba, ha fürdőink, 
legalább a nagyobbak egyszerre emelkednek. 
Ezek első kívánalma a modern hotel, mivel 
egy fürdőnk  sem dicsekedhetik ; hotel, jól be-
berendezett szobákkal, színvonalon álló kávé-
házzal, jó konyhával ellátott díszes étterem-
mel, jó szo'gálattal, kellő tisztasággal, éjjeli 
csenddel. 

Svájczot hotel-rendszere, a pinczérek te-
remi ették meg, ásványvíz nélkül. A mai Svájcz 
Rütlijei a pinczérek, azok lövik le az almá-
kat, még pedig aranyalmákat a látogatók fejé-
ről, vagyis inkább a zsebéből. 

Ásványvizeink mellett ott van Erdélynek 
annyi földalatti  és földfeletti  kincse, hogy ha 
van hova fejét  lehajtsa a mai divatos népvándor-
lás, mely a continens hegyvidékei felé  kezd irá-
nyulni, felénk  veszi útját. Sok országot lát-
tam szépségekkel, de hogy egy ország csupa 
szépségekből álljon, csak Erdélyben táláltam — 



irja egy utazó. A virágillattal, szépségekkel 
táplálkozó turisták mellett, utazik a gyáripar, 
utazik a tőkepénz. Aranyhegyeinket, világhírű 
fenyveseinket  már eszre vette a külföldi  tőke. 
Annyi kincs r e j l i k földünkben,  hogy ha hazánkat 
hotelekkel hálózzuk be, Erdély képe csakha-
mar egészen más. Pár városunkat kivéve az ide-
gen nem találja otthon magát. A firma  tábla, 
még nem szálloda. Legyenek jó szállodáink, a 
gyógyulást keresők után jönni fognak  az üdü-
lés' keresők, jőnek a turisták, a vándor hegy-
mászók, a tájfestők,  a fotográfusok,  ethnogra 
fusok,  geologusok, botanikusok, művészek, szí-
nészek, bűvészek, athleták, bicziklisták, pisz-
trangászok, zerge- és medvevadászok, jőnek az 
ipari és kereskedelmi utazók, nyomukban jő-
nek a vállalkozók, bányászok, gyárosok — 
csak legyenek hoteleink. 

Az idegen forgalom  emelése a fő.  Ennek 
első kívánalma a modern hotel és jó ellátás, 
mi nálunk most hiányzik. Még a jó szolgála-
tot is csak egy hotel-hálózat előállításával le-
hetne jól berendezni és biztosítani. Ekkor, 
ha nem is jőnek idegenek, legalább mi nem özön-
lünb külföldre  szórakozni. Miként a többi kul-
tur nemzet, itthon kell m a g u n k a t berendeznünk. 



Az első lépés erre s erre van is pénzünk : 
a h i r d e t é s é s r e c l á m . A külföldi  fürdők 
nem szerénjkednek. A Oesterreichische Tou-
risten Zeitung, az Illustrirtes Bade-Blat Bécs-
ben, s minek Pesten is van fiók  szerkesztősé-
ge, a Fremden-Zeitung, Central Organ zur He-
bung des Fremden-Verl ers in Oesterreich Salz-
burgban, nem csak a beküldött kurlisták lét-
számát, a beküldött napi eseményeket, hanem 
egyfs  fürdők  leírását is hozzák, többire képek-
kel, csaknem minden évben. A külföldi  fürdők 
képeivel lépten-nyomon találkozunk. Az indó-
házak, vendéglők fala  tele a fürdők  gazdagon 
illustrált hirdetéseivel. Minden fürdőnek  meg 
van albuma, legalább 15—20 képpel po-
tom áron. 

Az erdélyi fürdők  hallgatnak. Még ven-
dégeik számát is csak az érdél, i lapoknak kül-
dik. Fényképészetünk nem fejlődött  odáig, hogy 
legalább az összes fürdőknek  egy albumot hoz-
zan létre. Pedig a touristákat, kéjutazókat a 
képek figyelmeztetik  és csalják tovább és to-
vább. Fürdőink a balneografusok  és geográfu-
sok ingyen kegyelméből, de nem a fürdőtulaj-
donosok vagy igazgatók tevékenysége folytán 
nyertek és nyernek némi ismeretséget. Bala-



tonfüred  prospectet ad ki, egyik oldalán táj-
kép, a szobák és fürdők  árjegyzékével; a má-
sik oldalon a Balaton térképe, a vasút és gőz-
hajó járat menetrendjével. Mi elégségesnek tar-
tunk egy hirdetést valamelyik erdélyi lapban. 
Még kurlistát se nyomatunk s várjuk a kapu-
ban a vendégeket. Külföld  minden fürdője  prog-
ramm-monografiával  bir, több nyelven, s a mel-
lett nagyobb, kisebb, látogató jegy nagyságú ki-
adásban. 

Hotel és reklám: megismertetni magunk-
kal s a világgal mink van ; kényelmet biztosí-
tani azoknak, kik megakarnak látogatni és is-
merni. A mai pénzbő világban, hol a tőke az 
elhelyezést keresve keresi, pénzre szert tenni, 
nem ördögi mesterség. 

Honnan és hogyan ? Az nem tárcza czikk, 
hanem emlékirat tárgya. Hol a befektetés  s 
annak jövedelmezősége, a kezdet és folytatás 
vár megbeszélésre. 














