Anda É va

A dé l-budai fürd k é s keser üzek törté neté bó
cellerthepv dé li lábainál, lelismerve a számos
ZZ'C-Ósr langyos é s meieg viz gyógylorrds
áldásos hatását, már ll. Endre knála II205-123r) é pí tett betegápolás cé ljára egy é pú letet, A kórház mellett
állt a iohanniták kolostora, akiknek letelepedé sé t IV
Bé la í 1235-1270) támogatta, mivel azok Segí tsé get
nyú itottak neki a tatáriárás ideié n,
A kórház kápolnáját é s az emlí tett é pületek közelé ben kialakult kis települé st IL Endre leányáról, Szent
Ensé betr nevezté k el, aki közismert a szegé nyek é s a
betegek iránt elkötelezett é leté r l, Egy té rké pen ,,S.
Elisabetha de Kelenfölde alias de Kreenfeld" né ven emlí tik a
fa]ut. Ebb ] láthatluk, hogy aZ itt lé trejött helysé get
Kelenföld,,függelé ké nek", ahhoz tafiozónak tekintetté k, XlV század vé gi adatok viszont máí arla vallanak,
hogy Szent Erzsé bet falva onálló hatósággal bí rt é s
í té lethozatalijoga volt,
A kótház é s a kápolna, Luxemburgi Zsigmond, KiráIunak
í 1387-I437) köszönhet en a budai tizedet is a jövedelmei között iudhatta. A kegyú ri togot a király gyakorolta, azaz az egyháZi mé ltóságokra az jelöltIei kerü1-

lJlrkb,

hettek,
Szent Erzsé bet királyi falu lakói a

XVl században e1menekültek a török e] ] é s a iohannita lovagrend
visszaszorulása után, amely szinté n a törökök terieszkedé sé nektudható be, a kórházról sem hallunk többet, A hé vizek gyógyereje azonban ekkor sem ment feledesbe SoL: A Lorol(ok lJrdokultu>Zdnak koslonheLoen itt é pült az AcsiÉ (ielenté se: nyitott tetej ) termálfürd (ilidzse), Err l tudjuk, hogy fából ké szí tetté k,
Evi]a Cselebi török utazó é s í ró is em]í ti a Gellé rthegy
dé li lelt ié n található fürd gyógyí tó hatását. Ugyanakkor egyes szerz k arra utalnak (pl, Mohamed Ben
Omár Ben Baiazid arab-török í ró), hogy állatok fürdeté sé í ehasználták,
A török ki zé se után a fürd t l- Lipót házi orvosának
ajándé kozta, t le a fia örökölte, aki eladta Buda városának. l710,ben járvány- vagy pestiskórház, más né ven Lazarethum é pült mellette, melynek elnevezé se
minden bizonnyal az Újszövetsé gb l ismert beteg
Lázár törté neté re utal, Az idetelepí té st nemcsak a hagyományok indokolták, hanem az is, hogy ez a terület
a várostól távoli, kies ré sz vo]t, azé rt helyezté k ide a
fert z betegeket, Ennek a kórháznak is volt kápolnáia, melyet Sz z Mária tiszteieté re emeltek,
l739-ben, amikor fogadó é pült a kórház közelé ben,
már emlí tik a gyógyforrások föié emelt Sáros fürd t
(né met neve Blocksbad), melyet arról a ví zzel együtt feltör iszapról neveztek el, melynek gyógyí tó hatását
szinté n felfedezté k, Ugyanakkor a környé k meglehet ,
sen rosszhí r volt, mocskáról é s a ledé r n kr l volt
A fenti dolgozatot szerz ie a xI. kerületi Önkormányzat által
kií rt helytörté neti pályázatra adta be. Lapunk a hosszabb pályamunka rövldí tett, szelkesztett változatát ádia közre.

hí rhedt. A XVlll, században divatba jött piócázás é s
é rvágás gyakorlata miatt a fürd k piszkosak, elhanyagoltak voltak. Csak a szegé nyebb né pté tegek jártak
oda.
A XlX- SzáZadban ismé t magánké zbe került a füId ,
Egyik tuJajdonosa, Koschor Szilárd ügyvé d mé g b vi
tette é s Szé pí tetteis a kis fürd kasté lyt, amely azon_
ban a budai oldal rendezé si tervé nek ú t]ában állt,
ezé rt l89ó-ban le is bontották, A területet l90I-ben a
Szé kesf város Vette meg az ÁllamkincstártóI, mivel
nagyszabású tervei voltak a gyógyforrások kiaknázásá,
ra - amelyet sikerült vé ghezvinnie, a háború s id k eljené re is, Ezen a helyen ál] ma a Gellé rt Szálló é s

Gyóeyfürd (átadási é ve, l9l8.) szecessziós stí lusú ,
elegáns é pületegyütteSe.
miko, a budai ke.erú vizektci| van szó, ki kei] eme]a,, Bark trigyet -nunká jál, amely a ha jdani Lrzsé bet Sósfürd keser ví z,kú tlainak törté neté r l szól.
A keser ví z az ásványvizek egyik fajtáia, EInevezé sé t
az í zé nekköszönheti, amely nem mondható tú l kellemesnek. Leglé nyegesebb alkotóré szei a magné ziumszulfát (keser só) é S a nátriumSZulfát (glaubersó),
Ezek kia]akuiásához dolomit k zet, il]etve piritben, azaz
vas-diszulfidban gazdag agyag találkozására van szük-

flri
^

sé e, El bbit a budai hegyek, utóbbit a kiscelli agyag-

talaj szolgáltatia, melyek Budapesten é ppen a Xl. kerület területé n találkoznak, é les domborzati határra]
elkülönülve, A keser vizek kialakulásában é s kinyerhet sé gé ben nagy jelent sé ge van ennek az é les
domborzati különbsé gnek é s aZ ezze] együtt láró talai-

ví z áramlási

viszonyoknak

is,

amelyek nagyon

könnyen megbomlanak a talaj megbolygatásával. Különösen olyan nagymé rté k é pí tkezé sekkel,mint amilyen a IL világháború u:tán Kelení öld,ön a lakótelep felé pité se volt, s amellyel valószí n leg teljesen tönkre is

tetté k az ottani keser ví zkutakat, A budai keser vizek
a fe]szí n alati, kis mé lysé gbenegy összefügg
ré teget
ké peznek, Ásott kutakban gy lnek fel é s onnan nyerhet k,
A XIX, század második felé ben a mai Xl. kerület területé n, Kelenföidt l Budaörs irányában ú jabb é s
ú jabb kutakra bukkantak, amelyeket - a kor szokásához hí ven - leggyakrabban mé g é l szemé lyekr l neveztek el |pl_ Deók-kú tJ_ Ez a nemzet é rdeké benkifeitett tevé kenysé g elismeré sé ül szo]gált, illetve az uralkodó iránti loialitás kifejez ie volí \pl. Feí eW |ózseí -kú t).
Ezek a kutak telepeket alkotnak, Közüiük a ]egkorábban felfedezett telep az, amelyik az egykori Erzsé bet
Sósfürd t 1átta el gyógyví zzel,
1853-ban fedezté k fel kedvez é lettani hatását a te-

lep els ké nt megismert kú tjának, é s I854-ben már
állt a köré je é pí tettErZSé bet Sósfú rd , amelyet a magyarság köré ben közkedvelt császárné ról, Feí enc ]ó3043

zsef felesé gé r l neveztek el, A füId

a mai Szent lmre
kórház területé n m ködött,
A budai vártól dé lre,dé lnyugatra a budai polgároh szí lei quümöl.söztek. Az egyik gazda, Srí lriss György kutat
ásott term földje öntözé sé hez, Inni iS próbált bel le,
de í zé trossznak találta, hiszen keser é s sós volt,
t 853-ban bevizsgá]tatta a vizet Unger Ferenc budai patikussal, Unger a budai f orvosokkal együtt megál]apí totta, a Ví Z magas é s hasznos Sótartalmát, ivásra é s
fürdé sre egyaránt alkalmas mivoltát, EZután megvette
a sz l sgazdától a földet é s azonnai engedé lyeztette a
he]ytartótanáccsal egy ,,ivó- é s fürd, nté zet" é pí té sé t,A
he]ytartótanács a polgári köZigazgatáS ú jjászervezett
Vezet testülete Volt aZ l848-49-es szabadságharc leveré sé té s a megtorlást köVet en, l851-t l 18óO-ig
Albretht í herceg ellen rzé se alatt állt mind a poigári,
mind a katonai közigazgatás. Eredetileg az felesé gé nek, Hildegardnak a nevé t kapta a Schleiss György által
megta]ált keser vizkú t, hamarosan azonban Erzsé bet
császárné ról nevezté k e1,
A budai keser ví z jóté kony hatását már egy l854ben megjelent kis magyar-né met nyelv reklámfüzetecske is hangsú iyozta, melyet az akkora már megalakult Erzsé bet-forrás igazgatósága adott ki, lvókú raké nt
az emé szt szet lekre általánosan kifeitett áldásos hatását,
enyhe é s lá|dalommentes hashaitó mivoltát jól ismerté k é s hiIdetté k, akárcsak egyes mozgtisswni megbetegedé seftre f ürd kú raké nt sikeresen való alkal mazhatóságát is
a gyor<a.jg is ane||vel az Er
f'gye|emre melto d,,lelepileIlek,
I854-ben már á||t a
F z.é bet Sóstürd I

fürd ház, tí z ül fürd s szoba é s az ivócsarnok is, Ebb l is következtethetünk arra, hogy mekkora mennyisé gben állhatott rendelkezé sre a keser ví z, Akik felkeresté k az inté zmé nyt, akár több napig is maradhattak,
üdül jelleggel é S é lvezhetté ka keser vizek jóté kony

hatásait, akár fürd zé s, akár ivókú ra foí májában, A
fürd szobák kádiaiban melegí tve alka]mazták a keser vizet, Elké szült már egy tölt szoba is, hiszen a Vizet
kezdett l fogva palackozták, A látogatók a közeli vendé gl ben é tkezhettek,
Kezdett I fogva nagy Volt a Sósfürd ivócsarnokának vonzereje, Az egé szsé ges, tlszla ví z palackozásának jeient sé gé t mé g növelte, hogy akkoriban mé g
nem lé tezett tiSztí tott, Vezeté kes ivóví z, A várnegyedet
ugyan ellátta a suábheqqi frú r csöveken elVezetett, tiszta
lv vuzel, de az is csak az ú gynevezett utcai csurgókig
ment, ahonnan mé g haza is ke]Iett szállí tani. Pesten
leginkább a DUna ViZé t itták, de az a visszalé r járványok okozója is volt. Csak az l8óó-os nagy kolerajár-

vány után, l8ó8 legvé gé nkezdte meg m ködé sé t az
els pesti ví zm , ameiy már lakásonké nt adott vizet,
l8ó5-ben meghalt az Erzsé bet Sósfürd tulajdonosa, Unger Ferenc gyógyszeré sz, Akkor csak a források,
l88l-ben pedig az egé sz fürd Mdtioí i Henrik tanácsos kezé be került, Erre az id re a fürd t l8ó5-i88l
köZött vezet konzorcium már negyven vendé gszobássá b Ví tette aZ é pületegyüttest, oí VoSi lakot Valamint
3044

egy kis kápolnát is é pí tettek, AZ orvosi lakban fürd or|875-t l é vtizedeken keresztü],
Bruck )akab dolgozott, aki többször is í rt a fürd r l é s

voské nt legel ször,

keser vizeir l korabe]i szakmai lapokban,
AZ ú j tulajdonos a továbbj b Ví té seket (melyek kö,
zül a leglátványosabb a ré gi í ú rd ház emeletessé alakí tása volt), Yú l Miklóssal, a kor e]ismert é pí té szé vel
terveztette meg, Mattoni nemcsak aZ é pületek kivite,
lezé sé readott sokat, hanem egyé b vonatkozásokban
is nagyon igé nyesen gondozta a Sósfürd t,
A századfordu]ón alakult igazi fürd - é s üdül központtá a sósfürd , Területé n gondozott utak Vezettek,
padok, lugasok szolgálták a ké nyelmet é s a nyugalmat, Kezdetben társas kocsikka] lehetett e]jutni oda,
melyek a pesti József nádor té rr l indultak. Hamarosan tovább feil dött az infrastruktú ra é s villamls vlnalaf vezettek át Pestr l. Erre azonban csak az l89ó-ra
e]ké szült Ferenc ]ózsef-hí d 1ma Szabadság-hí d) átadá,
sa után kerülhetett sor.
AZ Erzsé bet Sósfürd termé szeti adományaival, illetve mestersé gesen kialakí tott é pületeivel az osztrák-Magyar Monarchiában í ellendül fürd kultusz szerves é s e]ismert alkotóré szé vé vált, Oly annyira, hogy
otto Von Bismarú nak a háziorvosa ú gy aiánlotta a figyelmé be, mint a viIág legjobb sósfürd jé t,
A Sósfürd t l902-ben hivatalosan is eyógyfürd vé
nyilvání tották, Els sorban n i baiok e]len használták
kit n eredmé nnyel. A ké t világháború között ré szvé nytársaságké nt m ködött, majd l938,ban az oTl vásárolta
meg é S l945 után hasznosí tására kórházat ]é tesí tett. Államosí tása után a Té té nyiú ti Kóí háZat - ma Szent lmre
kórház - hozták lé tre bel le é s akkor az Erzsé bet sósfürd nyilvános m ködé sé t megszüntetté k,
A fürd Mattoni idelé n már g zszivattyú segí tsé gé ve1 nyerte a vizet a több, különböZ
elnevezé S kú tból
é s é vente hé t millió ( !) palackot töltöttek meg keser Ferenc, Szent ],stván, Erzsé bet, llona, Cú f
Szé thenlji lstván, Heinrich né ven. Fjgyelemí e mé ]tó ez a

ví zzel KiráIt1, Deák

szám, kú lönösen mivel a kutakat ké t-három nap kitermelé s után né gy napig pihentetni kellett, hogy a tala1ví znek elegend ideie legyen regenerálódni, é s ú jabb
ásványi anyagokat feloldani,

i
A

keserú ví zlorgdImazásának Úlbuda terüleren
aronban \,4atlJnit megeldzo hagyonányai is r.o|tak. Saxlehner András (l81r, K szeg - l889, Budapest)
keresked ember Volt, aki a f városba költöZött, ] 845t l önálló posztókeresked ]eti, mald felí smerte a keser ví zben reil 1ehet sé geket, 18ó3-ban, közel ötven
é vesen hozta lé tre az örsödi Huntladi |ónos Keser ví ztelepri, é S ]ett a keser ví z kivitelé nek ú ttör je,
Oly nagy gazdagságra tett szert, hogy id s korára Budapest akkoriban legel kel bb helyé n - a Sugárú ton
(ma: Andrássy ú t) é pí ttethetett maga é s csaLádja számára óriási, többeme]etes, pompás neoreneszánsz
palotát. Ez az é pület ma is megtekinthet az AndrásSy
ú t 3, szám alatt. A csa]ád ha!dani lakása ad otthont
jelenieg a Postamú zeumnak, Saxlehner András nevé t
a XL kerületi Órmez n egy park rzi,

