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A kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 2013. október 15-én a Múzeumok 
Őszi Fesztiváljának keretében rendezte meg a „Fürdőkultúra és egészségturizmus a 
Dunántúlon az ókortól napjainkig” című nemzetközi konferenciát Kaposváron Kaposvár 
MJV Polgármesteri Hivatalának dísztermében (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.). A konferencia 
létrejötte egyúttal a Magyar Fürdőkultúra Napjához is köthető (2013. október 12.).  A 
konferencia megrendezésével a múzeum olyan szakmai fórumot teremtett, amely a 
fürdőéletet, fürdőkultúrát és egészségturizmust érintő változásokat kívánta feltárni és a 
szakma képviselőinek minél szélesebb körű részvételével megjelölni a Dunántúlon az ókortól 
napjainkig bekövetkezett, a fürdőügyet és egészségturizmust érintő változásokra válaszokat 
adó irányokat, kereteket és lehetőségeket. A konferencia célja volt, hogy elősegítse az 
elsősorban magyarországi közgyűjteményi intézmények különböző területein dolgozó 
szakemberek történeti alapokon nyugvó tapasztalatcseréjét, és kapcsolatot keressen az ezeken 
alapuló jelenkori turisztikai szolgáltatási lehetőségekkel. Egyúttal bemutatkozási és 
publikálási lehetőséget adjon a hazai és határon túli kutatóknak az új eredmények széleskörű 
megismertetésére és megvitatására.  

A konferencia védnöke Tóth István Kaposvár MJV alpolgármestere volt. Együttműködő 
partnereink a Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatal, a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy 
Megyei Levéltára, a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, valamint a 
kaposvári Virágfürd ő. 

 

 

 

 

 



 A konferencián megvalósult program:  
 
9.00-9.30: A konferencia kezdete:  
Köszöntő: Tóth István, Kaposvár Megyei Jogú Város alpolgármestere  
Levezető elnök: Prof. Dr. Varga J. János DSc történész, egyetemi tanár 
 

9.30-9.45: Lang Tünde régészhallgató (Pécsi Tudományegyetem BTK Kar, Pécs):  
Római fürdőkultúra Pannoniában  
9.45-10.00: Horváth Szilvia doctoranda (Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár):  
Pannoniai gyógyfürdők 
10.00-10.15: Nagy-Tóth Mária doctoranda (Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár):  
Adalékok a Batthyány család kora újkori fürdőkultúrájához  
10.15-10.30: Dr. Sudár Balázs PhD (MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest):  
A fürd ők és a hódoltsági oszmán városhálózat kérdései 
10.30-10.45: Bajzik Zsolt (Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala, Szombathely):  
Fürdőváros Szombathely 
 

10.45-11.15: Szünet: kávé, ásványvíz, pogácsa 
 

11.15-11.30: Prof. Dr. Kaposi Zoltán, az MTA doktora (Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Kar, Pécs):  
Fürdők és fürdőélet Magyarországon a dualizmus korában 
11.30-11.45: Csóti Csaba (Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára, Kaposvár):  
„Nemzeti turizmus” a Dél-Dunántúlról Fiumébe a 19–20. század fordulóján  
11.45-12.00: Dr. Bősze Sándor (Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára, 
Kaposvár): Dél-balatoni fürdőegyesületek (1890–1944) 
12.00-12.15: Vonyó Anita (Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára, Kaposvár): 
A siófoki kistérség kulturális látnivalói 
12.15-12.30: Dr. Halász Imre PhD (Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar, 
Zalaegerszeg): Gyógyfürdők és gyógyulni vágyók a Dunántúlon a tömegturizmus 
kialakulása előtt és után 
 

12.30-13.30: Szünet: ebéd  
Pohárköszöntőt mond: Dr. Ábrahám Levente PhD múzeumigazgató, Rippl-Rónai Múzeum, 
Kaposvár 
 

13.30-13.45: Katona Klára doctoranda (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 
Budapest): Fürdők, mint az olajkutatás „melléktermékei” 
13.45-14.00: Antun Tur čić megyei turisztikai igazgató (Bjelovar-Bilagora megyei 
Turisztikai Egyesület, Bjelovar): A kontinentális turizmus irányai  
Horvátországban, Magyarország felé irányuló desztinációk 
14.00-14.15: Dr. Bakucz Márta PhD (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi 
Kar, Pécs): A magyarországi gyógy- és termálturizmus fejlesztésének néhány területi 
aspektusa 
14.15-14.30: Máyerné Bocska Ágnes (Tourinform Iroda, Kaposvár):  
Turizmus – gyógyturizmus 
14.30-14.45: Dr. Szász Sándor PhD (Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi 
Kar, Kaposvár): Ökoturizmus és ökoturisztikai fejlesztések a Dél-Dunántúlon 
 

14.45-15.00: Kérdések feltevése, a konferencia lezárása: összegzés 



 

15.00-15.20: Átsétálás a kaposvári Virágfürdőbe 
 

15.20-16.20: A Virágfürdő megtekintése 
 

A konferencia témájával kapcsolatos könyvkiállítás megtekinthető volt a Takáts Gyula 
Megyei és Városi Könyvtárban (Kaposvár, Csokonai u. 4.) 2013. október 14 és 31 között  
 
A program végén a konferencia résztvevői a kaposvári Virágfürdő jóvoltából lehetőséget 
kaptak a fürdő megismerésére, és díjmentes fürdőzési lehetőséget vehettek igénybe.  
 
A konferencia eredményessége:  
 
A Fürdőkultúra és egészségturizmus a Dunántúlon az ókortól napjainkig című 
nemzetközi konferenciánkat várakozáson felüli sikerrel zártuk. Kitűzött céljainkat 
maradéktalanul sikerült elérnünk. Konferenciánk sikerességének egyik alappillére az volt, 
hogy összekapcsoltuk a különböző szakmákat és szakágakat (a történettudományt, az 
egészségügyet, a turisztikát, valamint a környezetvédelmet) és különböző aspektusokból 
vizsgáltuk, hogy milyen folyamatok vezettek a jelenlegi helyzet kialakulásához. 
Több szakmai résztvevő visszajelzése alapján a konferencia fő érdemének tekinthető, hogy a 
történeti elemzésen túlmenően kísérletet tett a jövőbeni sikeres működés alapvetéseinek, 
irányainak, elvárásainak feltárására. (Lásd a konferencia csatolt téziseit.) A szakmán belüli 
együttműködéseken túl azonnali, konkrét és kölcsönös együttműködési szándékok 
körvonalazódtak a szakma, illetve a kulturális és a turizmus területirányító, vagy arra 
befolyással bíró hatóságok, felügyeleti szervek között a stratégiai célok megvalósításához 
kapcsolódóan.  
 
Előzetes PR és a konferencia eseményeinek dokumentálása:  
 
Mivel a konferencia a Múzeumok Őszi Fesztiváljának keretében került megrendezésre, ezért 
minden olyan hírportálon is megjelent, amely az őszi fesztivál programjainak felsorolását 
tartalmazta. A konferenciáról a sajtót előzetesen közleményben tájékoztattuk. A konferencián 
elhangzott előadások összefoglalóit rezümé füzetben is megjelentettük. A konferenciáról 
készült fotók és beszámoló megtalálhatók a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi 
Múzeum www.smmi.hu honlapján.  
Sajtómegjelenés: http://www.oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=380 
http://jartalmaritt.hu/esemenyek/2013-10-15/muzeumok-oszi-fesztivalja-a-rippl-ronai-
megyei-hatokoru-varosi-muzeumban-furdoelet-es-egeszsegturizmus-a-dunantulon-az-okortol-
napjainkig_219.html 
http://visitzselic.hu/esemenyek/2013-10-15/muzeumok-oszi-fesztivalja-a-rippl-ronai-megyei-
hatokoru-varosi-muzeumban-furdoelet-es-egeszsegturizmus-a-dunantulon-az-okortol-
napjainkig_219.html 
http://www.museum.hu/e/Furdoelet_es_egeszsegturizmus_a_Dunantulon_az_okortol_napjain
kig 
http://www.tourinformkaposvar.hu/index.php?dt=2013-10-15&p=45&aa=2013&bb=10 
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/hiaba-az-innovacio-egyedul-nem-megy-a-furdoknek-
sem-520699  
http://www.somogytv.hu/videok/hirado/95583/ 
 
További várható sajtómegjelenés a Panoráma című magazinban. 





" Fürdőkultúra és egészségturizmus a Dunántúlon az ókortól napjainkig"  
nemzetközi konferencia 

 

Időpont: 2013. október 15. 

Helyszín: Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatal díszterme (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 
 
Szervező: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Kaposvár 

Együttműködő Partnerek:  Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatal, 
Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára, Kaposvár 
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár 
Virágfürdő, Kaposvár 

 
Az előadások összegzése: 
 

9.30-9.45: Lang Tünde régészhallgató (Pécsi Tudományegyetem BTK Kar, Pécs):  
Római fürdőkultúra Pannoniában  
 

A római fürdők nemcsak tisztálkodási, hanem társasági, testedzési és kulturális célokat is 
szolgáltak. A fürdők népszerűségéről számos antik forrásban olvashatunk. A római fürdők 
szerkezetének és formájának meghatározása az 1. században élt építésznek, Vitruviusnak 
köszönhető.  
A fürdőzés szokása és a fürdők építése a romanizáció terjedésével meghonosodott az összes 
tartományban, így Pannoniában is. Az előadásában a pannoniai fürdőket köz-, katonai- és 
magánfürdők szempontjából csoportosította. Kitért a fürdőzéssel kapcsolatos leletekre is.  
 

9.45-10.00: Horváth Szilvia doctoranda (Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár):  
Pannoniai gyógyfürdők 
 

A Római Birodalomban, akárcsak manapság, ismerték és fel is használták a különféle vizek 
gyógyító hatását. A római fürdők egyik speciális és rendkívül népszerű típusa volt a 
gyógyfürdő, ahol a fürdőépületben a gyógyvízzel teli medence, medencék kapták a központi 
szerepet. A pannoniai gyógyfürdőkről nem túlzás állítani, hogy a római császárkor egyes 
időszakaiban „világhírnévnek” örvendtek.  
A pannoniai fürdők általában, mint a többi tartománybeli ilyen célú építmény, alapvetően nem 
különböztek a római mintától, csupán méretük, formai variációik és díszítettségük 
tekintetében voltak szerényebbek, „provinciálisak”.  
Noha a pannoniai fürdők építésének virágkora a Kr.u. 2. századra tehető – és használatuk a 4. 
század folyamán még egyértelműen bizonyítható – egyes, főként a gyógyvízzel működő 
létesítmények már egy századdal korábban, a tartomány meghódításával egyidőben 
megépültek.  
Miként manapság, sok település életét felpezsdítette a gyógyfürdő vonzereje, amely fogadók 
és különféle szórakozóhelyek építésére ösztönözte az élelmes üzletembereket, és a terület 
gyógy-üdülőhellyé alakulhatott. Pannoniában mindezidáig csak egy, kifejezetten 
gyógyhelynek épült települést tártak fel és mutattak be (Aquae Iasae, a mai Varaždinske-
Toplice).  



Az előadás célja Pannonia provincia bizonyított gyógyfürdőinek és gyógyfürdőnek tartott 
fürdőépületeinek vázlatos számbavétele és a hozzájuk fűződő kultuszok rövid ismertetése 
volt. 
 
10.00-10.15: Nagy-Tóth Mária doctoranda (Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár):  
Adalékok a Batthyány család kora újkori fürdőkultúrájához  
 

Amikor a koraújkori magyar fürdőkultúráról, higiéniáról esik szó, Bethlen Miklós, az erdélyi 
fejedelemség kancellárjának önéletrajzírásában leírtakat előszeretettel idézik a tanulmányok. 
A kutatások azt bizonyítják, hogy Bethlennek azért nem tartozott erősségei közé a 
tisztálkodás, mert víziszonyban szenvedett, amit valószínűleg az váltotta ki nála, hogy 17 éves 
korában Kolozsvár mellett rákászás alkalmával majdnem belefulladt egy patakba.  
A főúri családok levelezéseinek, inventáriumainak, konvenciós- és prebendajegyzékeinek 
vizsgálatakor kiderül, hogy csupán egyedi eset lehetett az övé: Esterházy Miklós nádor, Pálffy 
Pál, a Thurzók, a Batthyányak és más főúri családok is szívesen töltötték idejüket fürdőkben. 
Nemcsak szórakozni jártak e helyekre, hanem kúráltatták is magukat.  
A Batthyány udvar személyzetének tagjai között fürdősöket is találunk, a család saját 
fürdőkkel, fürdőházakkal rendelkezett. Fürdősüket nemcsak maguk kényeztetésére, hanem 
rabjaik gyógyítására is alkalmazták. Az előadás célja a koraújkori fürdők típusainak, a 
Batthyányak által kedvelt fürdőhelyeknek, a fürdős munkájának, a Batthyány udvarbeli 
fizetésének, társadalmi megbecsülésének bemutatása volt. 
 

10.15-10.30: Dr. Sudár Balázs PhD (MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest):  
A fürd ők és a hódoltsági oszmán városhálózat kérdései 
 

A 16–17. századot török kornak tekintjük, de vajon milyen lehetett a hódoltsági török világ? 
A kortárs szemlélő tényleg minareteket, bazárokat és elfátyolozott nőket láthatott? S ha igen, 
hol? A fürdőkultúra a muszlim polgári lét egyik, mondhatni elmaradhatatlan kelléke. 
Közösségi hely, munkahely, jövedelemforrás. A fürdők tehát érzékenyen jelzik a polgári 
lakosság jelenlétét egy-egy településen. A törökök azonban elsősorban gőzfürdőket emeltek, a 
hódoltságban kibontakozó kép értelmezését így némiképp színezik a magyar termálvizek... 
 

10.30-10.45: Bajzik Zsolt (Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala, Szombathely):  
Fürdőváros Szombathely 
 

1791-ben Isó József chirurgus gyógyfürdőt épített Szombathelyen a ferencesek kertje mögötti 
területen. Batthyány Lajos nádor szőkeföldi területét a város jogtalanul adta el Isónak, ennek 
ellenére megépült a fürdőház. Az 1840-ben történt összeírás szerint a práteri fürdőház vörösre 
festett fazsindelyes épületében 5 fürdőszoba, 1 kisméretű konyha, tűzifa-tároló és szivattyúval 
ellátott kút található, ahol vizet kazánokkal melegítették fel. Itt épült fel még az 1850-es 
években Pongrácz Antal uszodája, ahol nyaranta úszásoktatást tartottak. De ebben az időben 
készült el a Gyöngyösön a Horváth János-féle uszoda is. Diwald József 1887-ben 
megvásárolta Pongrácz-féle uszodát, és újat épített helyette 54 kabinnal, 2 tusolóval és a 
víztükör felületét is megnövelte. Az uszoda teljesen fából készült, a Kis-Práter felé 
földszintes, az utca felé emeletes kabinsorral. A kabinok előtt 1 méter széles járda vezetett 
körbe, amely cölöpökön állt és léccel határolták el az úszómedencét. A malomkerekeknél volt 
a nagyvíz az úszók részére, lefelé pedig lánccal elválasztva a kisvíz az úszni nem tudók 
részére. A kisvízben oldalt egy mélyebb, rúddal elkülönített részt jelöltek ki az úszni tanulók 
részére. 1921-ben valószínűleg még kinyitott a práteri fürdő, de a következő évben 
átszállították a kabinokat az akkor újjáépített perinti strandfürdőhöz. Ma már a nyomát sem 



látni az egykori práteri fürdőnek, a Gyöngyös ezen ágát betemették és a helyén a Gayer-park 
található.  
A lakosság igényének megfelelően Horváth János 1869-ben nyitotta meg az első 
szombathelyi gőzfürdőt. Miután ezt megvásárolták, 1893-ban a Berger és Geist-féle cég a 
gőzmalmuk mellett újjáépítette a gőzfürdőt, amelyben 17 kabint alakítottak ki, de létesült még 
tyúkszemvágó, masszázs terem, gőzkamra, zuhanyzó, hideg- és melegvizes medence. Néhány 
év múlva Geist Lajos a gőzmalma szomszédságában díszes fürdőpavilont építtetett, ahol a 
férfiak részlegén 3 darab első- és 3 db másodosztályú fürdőkabin, hideg dörzsölő és tusoló állt 
rendelkezésre. A tulajdonosok 1903-ban ismét átalakították a gőzfürdőt, majd 1905-ben 
hidegvízgyógyintézetet is létesítettek. Az 1920-as évektől a Geist-féle kád- és gőzfürdőt bérlő 
üzemeltette, aki strandot is kialakított itt. A második világháború során megrongálódott a 
város egyetlen gőz-és kádfürdő épülete, így a lakosság fürdő nélkül maradt.  

Az 1946-ban rendbe hozott gőz-és kádfürdő néhány év múlva a szombathelyi vízmű kezelésé-
be került. Később a gőzfürdő megszűnt, az épület nagyobb részét elbontották, és a fennmaradt 
épületrészben csak a kádfürdőt üzemeltették tovább. Az 1960-as évek végére Malom u. 1. 
szám alatti tisztasági fürdő állapota már nem felelt meg a kor igényeinek, amit a fürdőzők 
számának jelentős csökkenése is mutatott. 
 

11.15-11.30: Prof. Dr. Kaposi Zoltán, az MTA doktora (Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Kar, Pécs):  
Fürdők és fürdőélet Magyarországon a dualizmus korában 
 

Az előadás a magyarországi polgárosodás egyik legfontosabb időszakával foglalkozott. A 19. 
század második felében – az ember, mint értékkategória megjelenésének és erősödésének 
idején – az Osztrák-Magyar Monarchia területén egyre több gyógyfürdő (Karsbad, Bad Ischl 
stb.) nyílt meg. Ezek a gyógyfürdők a hazai társadalmi rétegek egy részének fontos közösségi 
találkozóhelyévé és információs központjává váltak. A történeti Magyarországon a hévizekkel 
való gyógyítás intézményes kialakítására az első kísérletek már a reformkorban létrejöttek 
(Balatonfüred, Harkány). De az igazi felfutás a dualizmus idején következett be, amikor egyre 
fontosabbá váltak Balatonfüred, Tátrafürdő, Herkulesfürdő, Pöstyén, Teplice fürdői és a 
hozzájuk tartozó kórházak, szanatóriumok. Ezek az intézmények általában jövedelmező 
vállalkozások is voltak, s e városokban, településeken a gyógyfürdők kialakítása együtt járt 
szállodák, szórakozóhelyek építésével, parkok kialakításával, az úthálózat és a vasúti 
összeköttetés megteremtésével, a helyi népesség gyors növekedésével, s a települések 
fejlődésével. Fontos szerep jutott a hazai fürdőélet fejlesztésében néhány kiemelkedő tudású 
orvosnak, kutatónak (Szontagh, Zsigmondy stb.). Megvizsgálta azt is, hogy a hazai gazdasági 
és politikai elit számára miért voltak fontosak ezek a gyógyfürdők; s hogy a különböző 
társadalmi csoportok számára milyen újdonságokat hozott a fürdőélet kialakulása. 
 
11.30-11.45: Csóti Csaba (Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára, Kaposvár):  
„Nemzeti turizmus” a Dél-Dunántúlról Fiumébe a 19–20. század fordulóján  
 

Az 1880-as évekre a magyar közigazgatás kebelében fejlődő Fiume olyan várossá vált, mely a 
magyar nemzettudatban egyfajta csalóka ábrándképként, mint a magyar nagyhatalmi státus 
reprezentánsa jelent meg. A korabeli kiadványok és politikai beszédek kimondva és 
kimondatlanul arra utaltak, hogy a politikai és társadalmi elit Magyarország tengeri kapujának 
tekintette Fiumét, egyúttal a magyar „életerő” jelképének is. Ez a mitikus „életerő” a kor 
felfogása szerint Magyarországot, ha nem is egyenrangú, de a gyarmati hatalmaknak a 
világban elfoglalt pozíciójához hasonló teljesítményre képes országnak vizionálta. Ennek a 
szemléletnek egyik érdekes kísérő hatása volt egyfajta „nemzeti turizmus”, tudatosan 



szervezett kialakulása/kialakítása. A szervezett turistacsoportok megindulása nyitó 
eseményének az 1881–1882. évi „városközi” kapcsolatfelvételt tekinthetjük, amikor Fiume és 
Budapest képviselői kölcsönösen tiszteletüket tették a két városban. Ezt követően számos 
iskola, egylet, iparos kör, illetve városi képviselő-testület tett látogatást Fiumében, mely 
kirándulások bevallott célja Fiume és az „anyaország” közötti kapcsolat erősítése volt.  
Az előadásban a fiumei nemzeti turizmus koreográfiájának bemutatását követően a dél-
dunántúli térség egyes, elsősorban oktatási intézményei által tett kirándulások, illetve a 
korabeli, sajátos tengeri fürdőélet vizsgálatára került sor. Bemutatásra került ezen ki-
rándulások hatása a helyi, dél-dunántúli közösségekben. Az előadás annak értékelésével 
zárult, hogy ez a turizmus mennyiben váltotta be a korabeli szervezők nacionalista reményeit, 
ill etve mennyiben szolgálta „csupán” a világlátás, a kikapcsolódás célját. 
 
11.45-12.00: Dr. Bősze Sándor (Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára, 
Kaposvár): Dél-balatoni fürdőegyesületek (1890–1944) 
 

A Balatont csak az 1880-as évektől kezdték magáért a fürdőzésért felkeresni. A balatoni 
települések élők az 1890-es években kezdtek felfigyelni a turizmusban rejlő lehetőségekre. A 
tónak az I. világháborút követően már egyre nagyobb szerepe volt a turizmusban. A Balaton-
kultusz fellendítésében a fürdőegyesületek játszották a döntő szerepet. 1890-1944 között 58 
fürdőegyesületet alakítottak a tó körül.  
A fürdőegyesületek a fürdőkultúra színvonaláért – értelemszerűen – a legtöbbet a vízparton 
tudtak tenni. Egyik legjellemzőbb tevékenységük a strandfürdők kiépítése volt. A 
szálláslehetőségek gyarapításában szintén jelentős részt vállaltak. Sokat törődtek a víz és a 
települések útjainak és házainak környezetével, tisztaságával is. A balatoni turizmus 
fellendítésének egyik legfontosabb feltétele a közlekedés folyamatos fejlesztése volt. A 
fürdőegyesületek a közlekedési hálózat javításáért is sokat tettek. Egyéb olyan 
infrastrukturális tényezői esetében is kitapintható a tevékenységük, mint a posták, távírdák, az 
orvosi rendelők és gyógyszertárak számának gyarapodása. Figyelembe véve minden 
körülményt, az egyesületek nemcsak a vendégeket csábító, hanem munkaalkalmakat teremtő 
tevékenységét is nagyra értékelhetjük. A tó mellett a sportnak is nagy hagyománya volt. 
Egyaránt rendeztek hazai és nemzetközi sporttalálkozókat. A fürdőegyesületek 
sportlétesítmények építésével is részt vett a sportmunkában.  
Ha a Balaton parti településeken lezajlott változásokat és a fürdőegyesületek tevékenységét 
nézzük, nem láthatunk mást, mint a magyarországi polgárosodást egy mikro régióban. E 
folyamatok katalizátorai a fürdőegyesületek voltak. 
 

12.00-12.15: Vonyó Anita (Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára, Kaposvár): 
A siófoki kistérség kulturális látnivalói 
 

Siófok és környéke Magyarország egyik legfőbb idegenforgalmi célpontjának számít, 
elsősorban a nyári turisztikai időszakban. A város nevének említésekor legtöbbünkben 
minden bizonnyal a strandoláshoz fűződő képek villannak fel, ami a földrajzi elhelyezkedést 
tekintve természetes. Ám az úgymond „felkapott” idegenforgalmi látnivalókon túl a kistérség 
számos olyan kulturális érdekességgel szolgál, melyek az átlag turista számára láthatatlanok 
maradnak.  
A siófoki kistérség a Balaton medencéjének keleti partján, Somogy megye északkeleti határán 
helyezkedik el. Tíz település alkotja: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, 
Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som és Zamárdi. Hazánk egyik legszebb természeti környezete 
foglalja magába a siófoki kistérség településeit: a Balaton keleti medencéje, a Somogyi parti 
sík, Kelet-Külső-Somogy dombos vidéke, a Sió-völgye, valamint a Mezőföld átnyúló alföldi 



jellegű tája páratlan hátteret szolgáltatnak a mikrorégió számára. A mára gyakorlatilag 
összefüggően beépített Balaton-parti sáv települései mintegy hozzásimulnak a tóhoz, míg a 
térség déli határán húzódó dimbes-dombos területek még némiképpen őrzik sajátos természeti 
arculatukat.  
A Balatonhoz tartozó partszakaszok üdülőterületekké alakulása az 1880-as években 
kezdődött. A 20. század első felétől térségünkben is tömegesen épültek ki a villák, szállodák 
és panziók. Ennek a folyamatnak a következményeként az 1970-es évekre – kevés kivételtől 
eltekintve – valósággal egybeépültek a térség települései. A fejlődés hatására Siófok 1968-ban 
városi rangot kapott. A Balaton mellett Siófok terül el leghosszabban, partvonalának hossza 
17 kilométer. Közép-Európa legnagyobb édesvizű tavának partján fekvő település nagy 
léptékű fejlődése nyomán 1997-ben elnyerte az Ország nyári fővárosa címet. A nyári 
szezonban a vízparti települések lélekszáma többszörösére duzzad. 2008 óta városi ranggal 
büszkélkedhet a megközelítően 2400 fős lélekszámú Zamárdi is. A mikrorégió többi nyolc 
települése napjainkban is falusias jellegű.  
Az épített környezet értékei fontos szerepet játszanak a térség kulturális életében, és nem 
elhanyagolható a szerepük a turizmus továbbfejlesztése szempontjából sem. Siófok és 
környéke kevés országos és nemzetközi hírnevű műemlékkel rendelkezik, ám értékükből és 
jelentőségükből ez mit sem von le. 
 

12.15-12.30: Dr. Halász Imre PhD (Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar, 
Zalaegerszeg): Gyógyfürdők és gyógyulni vágyók a Dunántúlon a tömegturizmus 
kialakulása előtt és után 
 

Az előadás három részből állt. Az első – röviden – az idegenforgalmi piac a közgazda-
ságtanban jelenleg használatos fogalmának és a piac összetevőinek tárgyalásával indult és 
tisztázta a modern értelemben vett turisztikai termékek (mint szolgáltatástermékek) 
legfontosabb jellemzőit. Ezután a turizmustörténet-írás jelenlegi két irányzatának rövid, 
összegző ismertetéséről esett szó. Az egyik vonulat képviselői elsősorban a néprajz és a 
történettudomány művelői, kik jobbára az üdülőhelyek mindennapjait tárják fel, míg a másik 
mely elsősorban közgazdasági szemléletű, a gazdaságtudomány és a terület/településfejlesztés 
szempontjából tárgyalja a választott témát, szinte mindig segítségül hozva a bizonyító erejű 
statisztikát is. Az előadó – nem nélkülözve az egyes periódusok és üdülőhelyek helyi adatait, 
turizmus szakközgazdászként – elsősorban ez utóbbi irányzat követelményeit tartja szem 
előtt.  
A második rész a tömegturizmus megjelenése előtti dunántúli gyógyfürdők sajátosságait vette 
számba (Tarcsafürdő, Balf, Vérkút, Hévíz, Balatonfüred, Harkány, stb.), kitérve a 19. századi 
fürdőkalauzokra is. A 19. században külföldi utazó több utazó járta be a Kárpát-medencét, 
utazásuk befejeztével aztán közreadták élményeiket, megfigyeléseiket, érdekes, bár nem 
egyszer kedvezőtlen képet tárva olvasói elé. Ez egy kezdetleges „országmarketingnek” is 
felfogható, és különösen érdekes, hogy mi ragadta meg egy „beutazó” figyelmét a korabeli 
Magyarországon. A közismert Richard Bright és John Paget mellett a szinte alig ismert 
francia mineralógus és geológus Beudant Dél-Dunántúlt érintő leírása lehet számunkra 
érdekes.  
A harmadik rész a tömegturizmus kialakulása következtében a szemléletváltozást hozó 19. 
század közepétől a második világháborúig tartó, a turizmus tömegessé válásának szakaszában 
egyrészt a gyógyvizek vonzerővé, majd a települések gyógyhellyé válását emelte ki, 
elsősorban a Balaton somogyi partja turizmusfejlődését tárgyalva hangsúlyozta a Balaton 
gyógytényezőit, és a Balaton-kultusz jelentőségét. Ahogy a világban mindenhol, 
Magyarországon is a vasút, a gőzhajó mint közlekedési eszköz, továbbá a polgári korban 
kialakult, a szabadidő megnövekedéséhez vezető munkaszervezési formák és a 



szabadrendelkezésű jövedelem növekedése vezetett a turizmus demokratizálódásához, 
tömegessé válásához. Ez a folyamat az 1840-es években kezdődött Nagy-Britanniában, szinte 
azonnal jelentkezett a kontinensen, és jó két évtized múlva már éreztette hatását 
Magyarországon is. Kellett a vasút az egyre növekvő számú turistacélpontok gyors el-
éréséhez, illetve a balatoni hajózás turisztikai célú fejlesztéséhez is. Mindez átalakította, 
kiszélesítette a keresletet és strukturálttá tette a kínálatot. A századfordulótól a második 
világháborúig folyamatosan a Balaton gyógytényezőit hangoztatva reklámozták a tavat, 
miközben a modern értelemben vett gyógyfürdők közül az egyre ismertebb Balatonfüred és 
Harkány mellett egy „későn induló”, Hévíz fogadott egyre több vendéget, s mellettük a 20. 
század első felében a kőolajkutatásnak köszönhetően új települések kínálata jelenik meg a 
reklámokban: Nagyatádé, majd Csokonyavisontáé. 
 

13.30-13.45: Katona Klára doctoranda (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 
Budapest): Fürdők, mint az olajkutatás „melléktermékei” 
 

Az előadás célja annak bemutatása volt – elsősorban levéltári forrásokra támaszkodva –, hogy 
a Dunántúlon az 1930-as évek második felétől fellendülő olajkutatás során felfedezett termál- 
vagy gyógyforrások nyújtotta lehetőséget hogyan aknázták ki a térség fejlesztésére. 
 

13.45-14.00: Antun Tur čić megyei turisztikai igazgató (Bjelovar-Bilagora megyei 
Turisztikai Egyesület, Bjelovar): A kontinentális turizmus irányai Horvátországban, 
Magyarország felé irányuló desztinációk 
 

Az előadás a kontinentális turizmus irányait mutatta be a Horvát Köztársaságban.  
Ennek megfelelőn ismertetésre került a turisztikai kínálat helyzete Bjelovar Bilogor me-
gyében (BBZ) (a kínálat leírása, kiemelve a hőforrást / melegfürdőt és egészség-wellnesst, a 
kapacitás, a rendezvények és események leírása a turisztikai kínálatban Bjelovar Bilogor 
megyében.), a horvát-magyar együttműködés az élet és munka minden területén (megyei, 
városi, községek és helységek együttműködése, társasági / társadalmi élet, kulturális 
együttműködés, gazdasági viszonyok... stb.) valamint, hogy az együttműködés összességének 
(összes együttműködés) milyen előmozdítási lehetőségei vannak.  
Az együttműködés megvalósulhat például a tanítás terén (pl. Hideghéthy Judit diplo-
mamunkája, magyar és horvát hallgatók / tanulók szemináriumai / szakiskolák együttmű-
ködése).  
A horvát-magyar határon átnyúló együttműködés előmozdításának lehetőségei között meg 
kell említeni, hogy milyen invesztálást lehet megvalósítani, mik a jövőbeni tervek erre 
vonatkozóan. 
Ezek között szerepel például az EU-s eszközök közös használata: 
1. SDB bicikliútvonal kiterjesztése. 
2. Javaslat, hogy Horvátország és Magyarország csatlakozzanak a gyalogutak EU-s háló-

zatához. 
3. A „Svijetle pruge” faszobrok galériájának bővítése a magyar oldalra és ezáltal a horvát-

országi és magyarországi múzeumok, galériák kulturális együttműködési viszonyainak 
helyreállítása. 

4. Garic városának helyreállítása és működési szabályzata. 
5. A horvát turisták számára érdekes célpontok. 
 
 



14.00-14.15: Dr. Bakucz Márta PhD (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi 
Kar, Pécs): A magyarországi gyógy- és termálturizmus fejlesztésének néhány területi 
aspektusa 
 

Az előadás bemutatta a gyógy-és termálturizmusként emlegetett fogalom egyre növekvő 
jelentőségét és lehetséges szerepét egy régió fejlődésében. A szektor fontossága nyilvánvaló; 
teljes mértékben elismert globálisan és az Európai Unió szintjén is. A termálvizek kiterjedése 
figyelemre méltó Magyarországon, továbbá biztató, hogy természetes fejlődési potenciállal 
rendelkezik és képes csökkenti a regionális egyenlőtlenségeket. Dél-Dunántúl egy kiváló 
példa lehetne, hiszen termálvizekben gazdag, ezért logikus lenne, ha kiemelten kezelné a 
jelentős természeti erőforrásokat.  
Ahogy idősödik Európa, és relatíve egyre egészségesebb emberek néznek körül a világban, 
hogy milyen élményeket szerezhetnek, úgy felértékelődhet a mi régiónk.  
A 2000-es évektől egészen a jelenlegi 2007–2013-as tervezési időszakig számos komoly 
szálláshely- és fürdőberuházás valósult meg nemzeti és uniós fejlesztési forrásokból. Ezen 
időszak szálloda- és fürdőépítési, vagy felújítási tevékenységének következtében az érintett 
településeken növekedtek az idegenforgalmi bevételek, javult a munkaerőpiaci helyzet, sok 
esetben jelentősen fejlődött az alap- és turisztikai infrastruktúra (Mundruczó 2005). Országos 
szinten növekedett a vendégek és a vendégéjszakák száma is. A Dél-dunántúli régióban 
viszont a fejlesztések nem hozták meg a várt eredményeket.  
Az adottságok ellenére a Régió folyamatosan leszakad a hazai versenytársaktól, többek között 
a magas színvonalú kínálatot nyújtó Nyugat-Dunántúltól, mivel a néhány megvalósult 
beruházás koordinálatlan volt, általános, átfogó javulás nem volt tapasztalható; a 
kapacitásbővülést nem kísérte a kereslet növekedése. Ennek hátterében a Nyugat-Dunántúl 
„elszívó” ereje is állhat. Számos, a Régióban jól működő gyógyfürdő ellenpontjaként a 
szocialista korszak „maradványai” is fellelhetők, amelyek évek óta változatlanok, jelentős 
fejlesztések nem történtek. A régióban tehát a feltételek adottak az egészségturizmusra, a 
probléma a szervezettséggel és a kooperáció/koordinációval lehet. A gyógy- és termálvizek 
különösen jó példái annak a megállapításnak, hogy az idegenforgalmi adottságok bármennyire 
is kedvezőek, csak megfelelően kialakított fogadóképesség illetve a termálvízkincs integrált 
térségi hasznosítása esetén válhatnak az idegenforgalmi kínálat elemeivé. Ennek a felfogásnak 
az egyik kiemelkedő példája a szomszédos osztrák Burgenland régió. 
 

14.15-14.30: Máyerné Bocska Ágnes (Tourinform Iroda, Kaposvár):  
Turizmus – gyógyturizmus 
 

Mi jut eszébe egy külföldinek Magyarországról? Budapest, a Balaton, a gasztronómiánk és a 
gyógyvizeink. Hazánk vonzereje nem vetekedhet tengerpartokkal, páratlan műkincsekkel 
rendelkező országokkal, viszont mindenki tudja rólunk, hogy Budapest a világ egyetlen 
fővárosa, amelynek gyógyfürdői vannak.  
Termálvizeink és gyógyvizeink világviszonylatban is igen jelentősnek számítanak. Az ország 
területének 70 %-án található 30 foknál melegebb természetes eredetű víz. Hazánk turizmusát 
nagymértékben befolyásolja és meghatározza ez az értékes természeti kincsünk, amely 
nemzetközileg ismert és kedvelt a turisták körében. Ezért hazánk húzóágazatának minősül a 
gyógyturizmus. Az előadásból kiderült, hogy miért érdemes gyógyfürdőbe járni Magyarorszá-
gon.  
 

 

 

 



14.30-14.45: Dr. Szász Sándor PhD (Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi 
Kar, Kaposvár): Ökoturizmus és ökoturisztikai fejlesztések a Dél-Dunántúlon 
 

Az ökoturizmus a turisztikai ipar egyik legfiatalabb ágazata. A világon a 1970-es, 80-as évek 
fordulójától, hazánkban – egyes források szerint – 1998-tól beszélhetünk a szervezett 
ökoturizmus megjelenéséről.  
Az ökoturizmus fogalomrendszere és definíciója még nem kiforrott, nem egységes. A 
leginkább elfogadott meghatározás a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) által kiadott 
forma, mely szerint „Az ökológiai turizmus, vagy »ökoturizmus« a környezetért felelősséget 
vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, azok természeti, 
valamint jelen és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából, úgy, hogy 
kíméli azokat a látogatás hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, 
gazdasági előnyökhöz való juttatásával”.  
A Dél-Dunántúl természeti adottságai különösen alkalmassá teszik ezt a területet az 
ökoturizmus kínálatába való bekapcsolódásra. A nagy folyók természetszerű árterei, a Ba-
laton, a Mecsek és a Villányi-hegység, valamint a dombvidékek viszonylag kis távolságok 
mellett nagy táji-, és vele együtt természeti sokféleséget hordoznak magukban. A terület 
kulturális látnivalókban is rendkívül gazdag, hiszen hazánk történelmének minden kor-
szakából találunk itt meghatározó, sőt akár sorsformáló helyszíneket.  
Az ökoturizmus egyik legfontosabb feltétele a zavartalan természeti terület megléte. Ezek 
jelenlétét a Dél-Dunántúlon működő Duna-Dráva Nemzeti Park, a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park, valamint hazánk egyik első természetvédelmi NGO szervezete a Somogy 
Természetvédelmi Szervezet és Zöld Folyosó Közalapítvány testesíti meg. Ezen intézmények 
jelentős számú, az ökoturisztikai kínálat szempontjából elsődleges fontosságú strukturális 
elemet: látogatóközpontot, bemutatóhelyet, tanösvényt, túraútvonalat és ökoszálláshelyet, 
valamint a természeti nevelés alapvető helyszínéül szolgáló erdei iskolát üzemeltetnek. A 
természetvédelemmel foglalkozó intézmények mellett, a területen működő SEFAG Erdészeti 
és Faipari zRt, a Mecsekerdő zRt, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati zRt és a Gemenc zRt is 
rendelkezik szűkebb vagy tágabb ökoturisztikai infrastruktúrával. 
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Fürdőkultúra és egészségturizmus 
a Dunántúlon az ókortól napjainkig

Az előadások összefoglalói

2013. október 15.

Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatalának díszterme

Kaposvár, Kossuth tér 1.



  A konferencia programja:

9.00-9.30:  A konferencia kezdete:
  Köszöntő: Oláh Lajosné, Kaposvár Megyei Jogú Város alpolgármestere
  Levezető elnök: Prof. Dr. Varga J. János DSc történész, egyetemi tanár
9.30-9.45:  Lang Tünde régészhallgató (Pécsi Tudományegyetem BTK Kar, Pécs): 
  Római fürdőkultúra Pannoniában 
9.45-10.00: Horváth Szilvia doctoranda (Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár): 
  Pannoniai gyógyfürdők
10.00-10.15: Nagy-Tóth Mária doctoranda (Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár): 
  Adalékok a Batthyány család koraújkori fürdőkultúrájához 
10.15-10.30: Dr. Sudár Balázs PhD (MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest): 
  A fürdők és a hódoltsági oszmán városhálózat kérdései
10.30-10.45: Bajzik Zsolt (Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala, Szombathely): 
  Fürdőváros Szombathely

10.45-11.15: Szünet: kávé, ásványvíz, pogácsa

11.15-11.30: Prof. Dr. Kaposi Zoltán, az MTA doktora (Pécsi Tudományegyetem 
  Közgazdaságtudományi Kar, Pécs): 
  Fürdők és fürdőélet Magyarországon a dualizmus korában
11.30-11.45: Csóti Csaba (Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára, Kaposvár): 
  „Nemzeti turizmus” a Dél-Dunántúlról Fiumébe a 19–20. század fordulóján 
11.45-12.00:  Dr. Bősze Sándor (Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára, Kaposvár): 
  Dél-balatoni fürdőegyesületek (1890–1944)
12.00-12.15: Vonyó Anita (Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára, Kaposvár): 
  A siófoki kistérség kulturális látnivalói
12.15-12.30:  Dr. Halász Imre PhD (Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar, 
  Zalaegerszeg): Gyógyfürdők és gyógyulni vágyók a Dunántúlon 
  a tömegturizmus kialakulása előtt és után

12.30-13.30:  Szünet: ebéd
  Pohárköszöntőt mond: Dr. Ábrahám Levente PhD múzeumigazgató,
  Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár

13.30-13.45: Katona Klára doctoranda (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára,
  Budapest): Fürdők, mint az olajkutatás„melléktermékei”
13.45-14.00: Antun Turčić megyei turisztikai igazgató (Bjelovar-Bilagora megyei 
  Turisztikai Egyesület, Bjelovar): A kontinentális turizmus irányai 
  Horvátországban, Magyarország felé irányuló desztinációk
14.00-14.15: Dr. Bakucz Márta PhD (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi 
  Kar, Pécs): A magyarországi gyógy- és termálturizmus fejlesztésének 
  néhány területi aspektusa
14.15-14.30: Máyerné Bocska Ágnes (Tourinform Iroda, Kaposvár): 
  Turizmus – gyógyturizmus
14.30-14.45: Dr. Szász Sándor PhD (Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi
  Kar, Kaposvár): Ökoturizmus és ökoturisztikai fejlesztések a Dél-Dunántúlon

14.45-15.00: Kérdések feltevése, a konferencia lezárása: összegzés

15.00-15.20: Átsétálás a kaposvári Virágfürdőbe

15.20-16.20: A Virágfürdő megtekintése

A konferencia témájával kapcsolatos könyvkiállítás megtekinthető a Takáts Gyula Megyei és Városi 
Könyvtárban (Kaposvár, Csokonai u. 4.) 2013. október 14–31-ig.
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Fürdőváros – Szombathely
Gőz- és kádfürdők, uszodák a Gyöngyös-patak mentén

BAJZIK ZSOLT

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala, H-9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

1791-ben Isó József chirurgus gyógyfürdőt épített Szombathelyen a ferencesek kertje 
mögötti területen. Batthyány Lajos nádor szőkeföldi területét a város jogtalanul adta el 
Isónak, ennek ellenére megépült a fürdőház. Az 1840-ben történt összeírás szerint a prá-
teri fürdőház vörösre festett fazsindelyes épületében 5 fürdőszoba, 1 kisméretű konyha, 
tűzifa-tároló és szivattyúval ellátott kút található, ahol vizet kazánokkal melegítették fel. 
Itt épült fel még az 1850-es években Pongrácz Antal uszodája, ahol nyaranta úszásokta-
tást tartottak. De ebben az időben készült el a Gyöngyösön a Horváth János-féle uszoda 
is. Diwald József 1887-ben megvásárolta Pongrácz-féle uszodát, és újat épített helyette 
54 kabinnal, 2 tusolóval és a víztükör felületét is megnövelte. Az uszoda teljesen fából 
készült, a Kis-Práter felé földszintes, az utca felé emeletes kabinsorral. A kabinok előtt 1 
méter széles járda vezetett körbe, amely cölöpökön állt és léccel határolták el az úszóme-
dencét. A malomkerekeknél volt a nagyvíz az úszók részére, lefelé pedig lánccal elválaszt-
va a kisvíz az úszni nem tudók részére. A kisvízben oldalt egy mélyebb, rúddal elkülönített 
részt jelöltek ki az úszni tanulók részére. 1921-ben valószínűleg még kinyitott a práteri 
fürdő, de a következő évben átszállították a kabinokat az akkor újjáépített perinti strand-
fürdőhöz. Ma már a nyomát sem látni az egykori práteri fürdőnek, a Gyöngyös ezen ágát 
betemették és a helyén a Gayer-park található.
 A lakosság igényének megfelelően Horváth János 1869-ben nyitotta meg az első 
szombathelyi gőzfürdőt. Miután ezt megvásárolták, 1893-ban a Berger és Geist-féle cég 
a gőzmalmuk mellett újjáépítette a gőzfürdőt, amelyben 17 kabint alakítottak ki, de lé-
tesült még tyúkszemvágó, masszázs terem, gőzkamra, zuhanyzó, hideg- és melegvizes 
medence. Néhány év múlva Geist Lajos a gőzmalma szomszédságában díszes fürdőpavi-
lont építtetett, ahol a férfiak részlegén 3 darab első- és 3 db másodosztályú fürdőkabin, 
hideg dörzsölő és tusoló állt rendelkezésre. A tulajdonosok 1903-ban ismét átalakították 
a gőzfürdőt, majd 1905-ben hidegvízgyógyintézetet is létesítettek. Az 1920-as évektől 
a Geist-féle kád- és gőzfürdőt bérlő üzemeltette, 
aki strandot is kialakított itt. A második világhá-
ború során megrongálódott a város egyetlen 
gőz-és kádfürdő épülete, így a lakosság fürdő 
nélkül maradt. 
 Az 1946-ban rendbe hozott gőz-és kádfürdő 
néhány év múlva a szombathelyi vízmű kezelésé-
be került. Később a gőzfürdő megszűnt, az épü-
let nagyobb részét elbontották, és a fennmaradt 
épületrészben csak a kádfürdőt üzemeltették to-
vább. Az 1960-as évek végére Malom u. 1. szám 
alatti tisztasági fürdő állapota már nem felelt 
meg a kor igényeinek, amit a fürdőzők számának 
jelentős csökkenése is mutatott.
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A magyarországi gyógy- és termálturizmus fejlesztésének 
néhány területi aspektusa

Dr. BAKucZ MáRTA PhD egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági és Regionális 
Tudományok Intézet, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80., e-mail: bakucz@ktk.pte.hu

Kulcsszavak: gyógyturizmus, turizmus potenciál és pozíció, legjobb gyakorlat, régiós fejlesz-
tési stratégia

Az előadás célja, hogy bemutassa a gyógy-és termálturizmusként emlegetett fogalom 
egyre növekvő jelentőségét és lehetséges szerepét egy régió fejlődésében. A szektor 
fontossága nyilvánvaló; teljes mértékben elismert globálisan és az Európai unió szintjén 
is. A termálvizek kiterjedése figyelemre méltó Magyarországon, továbbá biztató, hogy 
természetes fejlődési potenciállal rendelkezik és képes csökkenti a regionális egyen-
lőtlenségeket. Dél-Dunántúl egy kiváló példa lehetne, hiszen termálvizekben gazdag, 
ezért logikus lenne, ha kiemelten kezelné a jelentős természeti erőforrásokat.
 Ahogy idősödik Európa, és relatíve egyre egészségesebb emberek néznek körül a vi-
lágban, hogy milyen élményeket szerezhetnek, úgy felértékelődhet a mi régiónk.
 A 2000-es évektől egészen a jelenlegi 2007–2013-as tervezési időszakig számos ko-
moly szálláshely- és fürdőberuházás valósult meg nemzeti és uniós fejlesztési forrásokból. 
Ezen időszak szálloda- és fürdőépítési, vagy felújítási tevékenységének következtében az 
érintett településeken növekedtek az idegenforgalmi bevételek, javult a munkaerőpiaci 
helyzet, sok esetben jelentősen fejlődött az alap- és turisztikai infrastruktúra (Mundruczó 
2005). Országos szinten növekedett a vendégek és a vendégéjszakák száma is. A Dél-du-
nántúli régióban viszont a fejlesztések nem hozták meg a várt eredményeket.
 Az adottságok ellenére a Régió folyamatosan leszakad a hazai versenytársaktól, töb-
bek között a magas színvonalú kínálatot nyújtó Nyugat-Dunántúltól, mivel a néhány 
megvalósult beruházás koordinálatlan volt, általános, átfogó javulás nem volt tapasz-
talható; a kapacitásbővülést nem kísérte a kereslet növekedése. Ennek hátterében a 
Nyugat-Dunántúl „elszívó” ereje is állhat. Számos, a Régióban jól működő gyógyfürdő 
ellenpontjaként a szocialista korszak „maradványai” is fellelhetők, amelyek évek óta vál-
tozatlanok, jelentős fejlesztések nem történtek. A régióban tehát a feltételek adottak 
az egészségturizmusra, a probléma a szervezettséggel és a kooperáció/koordinációval 
lehet. A gyógy- és termálvizek különösen jó példái annak a megállapításnak, hogy az 
idegenforgalmi adottságok bármennyire is kedvezőek, csak megfelelően kialakított fo-
gadóképesség illetve a termálvízkincs integrált térségi hasznosítása esetén válhatnak 
az idegenforgalmi kínálat elemeivé. Ennek a felfogásnak az egyik kiemelkedő példája a 
szomszédos osztrák Burgenland régió.
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A dél-balatoni fürdőegyesületek (1890-1944)

Dr. BőSZE SáNDOR levéltárigazgató, főlevéltáros, főtanácsos

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára, H-7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1.
e-mail: boszesandor@smarchive.hu 

A Balatont csak az 1880-as évektől kezdték magáért a fürdőzésért felkeresni. A balatoni 
települések élők az 1890-es években kezdtek felfigyelni a turizmusban rejlő lehetőségek-
re. A tónak az I. világháborút követően már egyre nagyobb szerepe volt a turizmusban. 
A Balaton-kultusz fellendítésében a fürdőegyesületek játszották a döntő szerepet. 1890-
1944 között 58 fürdőegyesületet alakítottak a tó körül.
 A fürdőegyesületek a fürdőkultúra színvonaláért – értelemszerűen – a legtöbbet a 
vízparton tudtak tenni. Egyik legjellemzőbb tevékenységük a strandfürdők kiépítése 
volt. A szálláslehetőségek gyarapításában szintén jelentős részt vállaltak. Sokat törődtek 
a víz és a települések útjainak és házainak környezetével, tisztaságával is. A balatoni tu-
rizmus fellendítésének egyik legfontosabb feltétele a közlekedés folyamatos fejlesztése 
volt. A fürdőegyesületek a közlekedési hálózat javításáért is sokat tettek. Egyéb olyan 
infrastrukturális tényezői esetében is kitapintható a tevékenységük, mint a posták, tá-
vírdák, az orvosi rendelők és gyógyszertárak számának gyarapodása. Figyelembe véve 
minden körülményeket, az egyesületek nemcsak a vendégeket csábító, hanem a mun-
kaalkalmakat teremtő tevékenységét is nagyra értékelhetjük. A tó mellett a sportnak 
is nagy hagyománya volt. Egyaránt rendeztek hazai és nemzetközi sporttalálkozókat.  
A fürdőegyesületek sportlétesítmények építésével is részt vett a sportmunkában.
 Ha Balaton part településeken lezajlott változásokat, s nézzük a fürdőegyesületek te-
vékenységét, nem láthatunk mást, mint a magyarországi polgárosodást egy mikro régió-
ban. E folyamatok katalizátorai a fürdőegyesületek voltak.
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„Nemzeti turizmus” a Dél-Dunántúlról Fiumébe 
a 19–20. század fordulóján

cSóTI cSABA levéltáros

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára, H-7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1.,
e-mail: csoti.csaba@smarchive.hu 

Az 1880-as évekre a magyar közigazgatás kebelében fejlődő Fiume olyan várossá vált, 
mely a magyar nemzettudatban egyfajta csalóka ábrándképként, mint a magyar nagy-
hatalmi státus reprezentánsa jelent meg. A korabeli kiadványok és politikai beszédek ki-
mondva és kimondatlanul arra utaltak, hogy a politikai és társadalmi elit Magyarország 
tengeri kapujának tekintette Fiumét, egyúttal a magyar „életerő” jelképének is. Ez a miti-
kus „életerő” a kor felfogása szerint Magyarországot, ha nem is egyenrangú, de a gyarmati 
hatalmaknak a világban elfoglalt pozíciójához hasonló teljesítményre képes országnak 
vizionálta. Ennek a szemléletnek egyik érdekes kísérő hatása volt egyfajta „nemzeti turiz-
mus”, tudatosan szervezett kialakulása/kialakítása. A szervezett turistacsoportok megin-
dulása nyitó eseményének az 1881–1882. évi „városközi” kapcsolatfelvételt tekinthetjük, 
amikor Fiume és Budapest képviselői kölcsönösen tiszteletüket tették a két városban. Ezt 
követően számos iskola, egylet, iparos kör, illetve városi képviselő-testület tett látogatást 
Fiumében, mely kirándulások bevallott célja Fiume és az „anyaország” közötti kapcsolat 
erősítése volt. 
 Az előadásban a fiumei nemzeti turizmus koreográfiájának bemutatását követően a 
dél-dunántúli térség egyes, elsősorban oktatási intézményei által tett kirándulások, illet-
ve a korabeli, sajátos tengeri fürdőélet vizsgálatára kerül sor. Bemutatásra kerül ezen ki-
rándulások hatása a helyi, dél-dunántúli közösségekben. Az előadás annak értékelésével 
zárul, hogy ez a turizmus mennyiben váltotta be a korabeli szervezők nacionalista remé-
nyeit, illetve mennyiben szolgálta „csupán” a világlátás, a kikapcsolódás célját.
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Gyógyfürdők és gyógyulni vágyók a Dunántúlon a tömegturizmus ki-
alakulása előtt és után

Dr. HALáSZ IMRE PhD főiskolai tanár, kanditátus

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar, 
H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67., e-mail: halasz.imre@pszfz.bgf.hu 

Az előadás három részből áll. Az első – röviden – az idegenforgalmi piac a közgazda-
ságtanban jelenleg használatos fogalmának és a piac összetevőinek tárgyalásával indul 
és tisztázza a modern értelemben vett turisztikai termékek (mint szolgáltatástermékek) 
legfontosabb jellemzőit. Ezután a turizmustörténet-írás jelenlegi két irányzatának rövid, 
összegző ismertetéséről lesz szó. Az egyik vonulat képviselői elsősorban a néprajz és a 
történettudomány művelői, kik jobbára az üdülőhelyek mindennapjait tárják fel, míg a 
másik mely elsősorban közgazdasági szemléletű, a gazdaságtudomány és a terület/tele-
pülésfejlesztés szempontjából tárgyalja a választott témát, szinte mindig segítségül hoz-
va a bizonyító erejű statisztikát is. Az előadó – nem nélkülözve az egyes periódusok és 
üdülőhelyek helyi adatait, turizmus szakközgazdászként – elsősorban ez utóbbi irányzat 
követelményeit tartja szem előtt.
 A második rész a tömegturizmus megjelenése előtti dunántúli gyógyfürdők sajátos-
ságait veszi számba (Tarcsafürdő, Balf, Vérkút, Hévíz, Balatonfüred, Harkány, stb.), kitér-
ve a 19. századi fürdőkalauzokra is. A 19. században külföldi utazó több utazó járta be 
a Kárpát-medencét, utazásuk befejeztével aztán közreadták élményeiket, megfigyelése-
iket, érdekes, bár nem egyszer kedvezőtlen képet tárva olvasói elé. Ez egy kezdetleges 
„országmarketingnek” is felfogható, és különösen érdekes, hogy mi ragadta meg egy „be-
utazó” figyelmét a korabeli Magyarországon. A közismert Richard Bright és John Paget 
mellett a szinte alig ismert francia mineralógus és geológus Beudant Dél-Dunántúlt érin-
tő leírása lehet számunkra érdekes.
 A harmadik rész a tömegturizmus kialakulása következtében a szemléletváltozást hozó 
19. század közepétől a második világháborúig tartó, a turizmus tömegessé válásának 
szakaszában egyrészt a gyógyvizek vonzerővé, majd a települések gyógyhellyé válását 
emeli ki, elsősorban a Balaton somogyi partja turizmusfejlődését tárgyalva hangsúlyozza 
a Balaton gyógytényezőit, és a Balaton-kultusz jelentőségét. Ahogy a világban minden-
hol, Magyarországon is a vasút, a gőzhajó mint közlekedési eszköz, továbbá a polgári 
korban kialakult, a szabadidő megnövekedéséhez vezető munkaszervezési formák és a 
szabadrendelkezésű jövedelem növekedése vezetett a turizmus demokratizálódásához, 
tömegessé válásához. Ez a folyamat az 1840-es években kezdődött Nagy-Britanniában, 
szinte azonnal jelentkezett a kontinensen, és jó két évtized múlva már éreztette hatását 
Magyarországon is. Kellett a vasút az egyre növekvő számú turistacélpontok gyors el-
éréséhez, illetve a balatoni hajózás turisztikai célú fejlesztéséhez is. Mindez átalakította, 
kiszélesítette a keresletet és strukturálttá tette a kínálatot. A századfordulótól a második 
világháborúig folyamatosan a Balaton gyógytényezőit hangoztatva reklámozták a tavat, 
miközben a modern értelemben vett gyógyfürdők közül az egyre ismertebb Balatonfüred 
és Harkány mellett egy „későn induló”, Hévíz fogadott egyre több vendéget, s mellettük a 
20. század első felében a kőolajkutatásnak köszönhetően új települések kínálata jelenik 
meg a reklámokban: Nagyatádé, majd csokonyavisontáé.
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Pannoniai gyógyfürdők

HORVáTH SZILVIA múzeumigazgató-helyettes, főmuzeológus, doctoranda

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, H-7400 Kaposvár, Fő u. 10.,
e-mail: horvathszilvia@smmi.hu

A Római Birodalomban, akárcsak manapság, ismerték és fel is használták a különféle vi-
zek gyógyító hatását. A római fürdők egyik speciális és rendkívül népszerű típusa volt a 
gyógyfürdő, ahol a fürdőépületben a gyógyvízzel teli medence, medencék kapták a köz-
ponti szerepet. A pannoniai gyógyfürdőkről nem túlzás állítani, hogy a római császárkor 
egyes időszakaiban „világhírnévnek” örvendtek.
 A pannoniai fürdők általában, mint a többi tartománybeli ilyen célú építmény, alapve-
tően nem különböztek a római mintától, csupán méretük, formai variációik és díszítettsé-
gük tekintetében voltak szerényebbek, „provinciálisak”. 
 Noha a pannoniai fürdők építésének virágkora a Kr.u. 2. századra tehető – és hasz-
nálatuk a 4. század folyamán még egyértelműen bizonyítható – egyes, főként a gyógy-
vízzel működő létesítmények már egy századdal korábban, a tartomány meghódításával 
egyidőben megépültek. 
 Miként manapság, sok település életét felpezsdítette a gyógyfürdő vonzereje, amely 
fogadók és különféle szórakozóhelyek építésére ösztönözte az élelmes üzletembere-
ket, és a terület gyógy-üdülőhellyé alakulhatott. Pannoniában mindezidáig csak egy, ki-
fejezetten gyógyhelynek épült települést tártak fel és mutattak be (Aquae Iasae, a mai 
Varaždinske-Toplice).
 Jelen előadás célja Pannonia provincia bizonyított gyógyfürdőinek és gyógyfürdőnek 
tartott fürdőépületeinek vázlatos számbavétele és a hozzájuk fűződő kultuszok rövid is-
mertetése.
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Fürdők és fürdőélet Magyarországon a dualizmus korában

Prof. Dr. KAPOSI ZOLTáN, az MTA doktora, egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági és Regionális 
Tudományok Intézet, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80., e-mail: kaposi@ktk.pte.hu

Az előadás a magyarországi polgárosodás egyik legfontosabb időszakával foglalko-
zik. A 19. század második felében – az ember, mint értékkategória megjelenésének és 
erősödésének idején – az Osztrák-Magyar Monarchia területén egyre több gyógyfür-
dő (Karsbad, Bad Ischl stb.) nyílt meg. Ezek a gyógyfürdők a hazai társadalmi rétegek 
egy részének fontos közösségi találkozóhelyévé és információs központjává váltak.  
A történeti Magyarországon a hévizekkel való gyógyítás intézményes kialakítására az 
első kísérletek már a reformkorban létrejöttek (Balatonfüred, Harkány). De az igazi fel-
futás a dualizmus idején következett be, amikor egyre fontosabbá váltak Balatonfü-
red, Tátrafürdő, Herkulesfürdő, Pöstyén, Teplice fürdői és a hozzájuk tartozó kórházak, 
szanatóriumok. Ezek az intézmények általában jövedelmező vállalkozások is voltak, s e 
városokban, településeken a gyógyfürdők kialakítása együtt járt szállodák, szórakozó-
helyek építésével, parkok kialakításával, az úthálózat és a vasúti összeköttetés megte-
remtésével, a helyi népesség gyors növekedésével, s a települések fejlődésével. Fontos 
szerep jutott a hazai fürdőélet fejlesztésében néhány kiemelkedő tudású orvosnak, 
kutatónak (Szontagh, Zsigmondy stb.). Megvizsgáljuk azt is, hogy a hazai gazdasági és 
politikai elit számára miért voltak fontosak ezek a gyógyfürdők; s hogy a különböző 
társadalmi csoportok számára milyen újdonságokat hozott a fürdőélet kialakulása.  

Fürdők, mint az olajkutatás „melléktermékei”

KATONA KLáRA főlevéltáros, doctoranda

Magyar Nemzeti Levéltár, H-1014 Budapest, Hess András tér 5.,
e-mail: katona.klara@mnl.gov.hu

Az előadás célja annak a bemutatása – elsősorban levéltári forrásokra támaszkodva –, 
hogy a Dunántúlon az 1930-as évek második felétől fellendülő olajkutatás során felfe-
dezett termál- vagy gyógyforrások nyújtotta lehetőséget hogyan aknázták ki a térség 
fejlesztésére.
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Római fürdőkultúra Pannoniában

LANG TüNDE régészhallgató 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, H-7624, Pécs, Ifjúság útja 6.,
e-mail: langtunde100@gmail.com

A római fürdők nemcsak tisztálkodási, hanem társasági, testedzési és kulturális célokat is 
szolgáltak. A fürdők népszerűségéről számos antik forrásban olvashatunk.  A római fürdők 
szerkezetének és formájának meghatározása az 1. században élt építésznek, Vitruviusnak 
köszönhető.
 A fürdőzés szokása és a fürdők építése a romanizáció terjedésével meghonosodott az 
összes tartományban, így Pannoniában is. Az előadásomban a pannoniai fürdőket köz-, 
katonai- és magánfürdők szempontjából csoportosítom. Kitérek a fürdőzéssel kapcsola-
tos leletekre is. 

Turizmus – gyógyturizmus

MáyERNé BOcSKA áGNES

Tourinform Iroda, H-7400 Kaposvár, Fő u. 8., e-mail: kaposvar@tourinform.hu

Mi jut eszébe egy külföldinek Magyarországról? Budapest, a Balaton, a gasztronómiánk 
és a gyógyvizeink. Hazánk vonzereje nem vetekedhet tengerpartokkal, páratlan műkin-
csekkel rendelkező országokkal, viszont mindenki tudja rólunk, hogy Budapest a világ 
egyetlen fővárosa, amelynek gyógyfürdői vannak.
 Termálvizeink és gyógyvizeink világviszonylatban is igen jelentősnek számítanak. Az 
ország területének 70 %-án található 30 foknál melegebb természetes eredetű víz. Ha-
zánk turizmusát nagymértékben befolyásolja és meghatározza ez az értékes természeti 
kincsünk, amely nemzetközileg ismert és kedvelt a turisták körében. Ezért hazánk húzó-
ágazatának minősül a gyógyturizmus. Miért érdemes gyógyfürdőbe járni Magyarorszá-
gon? Az előadásból mindez kiderül. 
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Adalékok a Batthyány család koraújkori fürdőkultúrájához

NAGy-TóTH MáRIA főmuzeológus, doctoranda

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, H-7400 Kaposvár, Fő u. 10., 
e-mail: marcsi@smmi.hu

Amikor a koraújkori magyar fürdőkultúráról, higiéniáról esik szó, Bethlen Miklós, az erdélyi 
fejedelemség kancellárjának önéletrajzírásában leírtakat előszeretettel idézik a tanulmá-
nyok. A kutatások azt bizonyítják, hogy Bethlennek azért nem tartozott erősségei közé a 
tisztálkodás, mert víziszonyban szenvedett, amit valószínűleg az váltotta ki nála, hogy 17 
éves korában Kolozsvár mellett rákászás alkalmával majdnem belefulladt egy patakba. 
 A főúri családok levelezéseinek, inventáriumainak, konvenciós- és prebendajegyzé-
keinek vizsgálatakor kiderül, hogy csupán egyedi eset lehetett az övé: Esterházy Miklós 
nádor, Pálffy Pál, a Thurzók, a Batthyányak és más főúri családok is szívesen töltötték ide-
jüket fürdőkben. Nemcsak szórakozni jártak e helyekre, hanem kúráltatták is magukat.
 A Batthyány udvar személyzetének tagjai között fürdősöket is találunk, a család saját 
fürdőkkel, fürdőházakkal rendelkezett. Fürdősüket nemcsak maguk kényeztetésére, ha-
nem rabjaik gyógyítására is alkalmazták. Az előadás célja a koraújkori fürdők típusainak, 
a Batthyányak által kedvelt fürdőhelyeknek, a fürdős munkájának, a Batthyány udvarbeli 
fizetésének, társadalmi megbecsülésének bemutatása.

A fürdők és a hódoltsági oszmán városhálózat kérdései

Dr. SuDáR BALáZS PhD turkológus, tudományos munkatárs 

Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 
Történettudományi Intézet, H-1014 Budapest, Úri u 53., e-mail: sudar.balazs@btk.mta.hu

A 16–17. századot török kornak tekintjük, de vajon milyen lehetett a hódoltsági török 
világ? A kortárs szemlélő tényleg minareteket, bazárokat és elfátyolozott nőket láthatott? 
S ha igen, hol? A fürdőkultúra a muszlim polgári lét egyik, mondhatni elmaradhatatlan 
kelléke. Közösségi hely, munkahely, jövedelemforrás. A fürdők tehát érzékenyen jelzik a 
polgári lakosság jelenlétét egy-egy településen. A törökök azonban elsősorban gőzfür-
dőket emeltek, a hódoltságban kibontakozó kép értelmezését így némiképp színezik a 
magyar termálvizek...
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Ökoturizmus és ökoturisztikai fejlesztések a Dél-Dunántúlon

Dr. SZáSZ SáNDOR PhD, egyetemi tanár

Kaposvári Egyetem, Agrár- és Környezettudományi Kar, H-7400 Kaposvár, Guba Sándor út 40., 
e-mail: szasz.sandor@ke.hu

Az ökoturizmus a turisztikai ipar egyik legfiatalabb ágazata. A világon a 1970-es, 80-as 
évek fordulójától, hazánkban – egyes források szerint – 1998-tól beszélhetünk a szerve-
zett ökoturizmus megjelenéséről. 
 Az ökoturizmus fogalomrendszere és definíciója még nem kiforrott, nem egységes. 
A leginkább elfogadott meghatározás a Természetvédelmi Világszövetség (IucN) által 
kiadott forma, mely szerint „Az ökológiai turizmus, vagy »ökoturizmus« a környezetért fe-
lelősséget vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, azok 
természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából, úgy, 
hogy kíméli azokat a látogatás hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társa-
dalmi, gazdasági előnyökhöz való juttatásával”.
 A Dél-Dunántúl természeti adottságai különösen alkalmassá teszik ezt a területet az 
ökoturizmus kínálatába való bekapcsolódásra. A nagy folyók természetszerű árterei, a Ba-
laton, a Mecsek és a Villányi-hegység, valamint a dombvidékek viszonylag kis távolságok 
mellett nagy táji-, és vele együtt természeti sokféleséget hordoznak magukban. A terület 
kulturális látnivalókban is rendkívül gazdag, hiszen hazánk történelmének minden kor-
szakából találunk itt meghatározó, sőt akár sorsformáló helyszíneket.
 Az ökoturizmus egyik legfontosabb feltétele a zavartalan természeti terület meg-
léte. Ezek jelenlétét a Dél-Dunántúlon működő Duna-Dráva Nemzeti Park, a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park, valamint hazánk egyik első természetvédelmi NGO szervezete a 
Somogy Természetvédelmi Szervezet és Zöld Folyosó Közalapítvány testesíti meg. Ezen 
intézmények jelentős számú, az ökoturisztikai kínálat szempontjából elsődleges fon-
tosságú strukturális elemet: látogatóközpontot, bemutatóhelyet, tanösvényt, túraútvo-
nalat és ökoszálláshelyet, valamint a természeti nevelés alapvető helyszínéül szolgáló 
erdei iskolát üzemeltetnek. A természetvédelemmel foglalkozó intézmények mellet, a 
területen működő SEFAG Erdészeti és Faipari zRt, a Mecsekerdő zRt, a Gyulaj Erdészeti 
és Vadászati zRt és a Gemenc zRt is rendelkezik szűkebb vagy tágabb ökoturisztikai 
infrastruktúrával. 
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A kontinentális turizmus irányai Horvátországban, 
Magyarország felé irányuló desztinációk

ANTuN, TuRčIć dipl. oecc., megyei turisztikai igazgató

Bjelovar-Bilagora megyei Turisztikai Egyesület, Bjelovar

Az előadás célja, hogy bemutassa a kontinentális turizmus irányait a Horvát Köztársa-
ságban.
 Ennek megfelelőn ismertetésre kerül a turisztikai kínálat helyzete Bjelovar Bilogor me-
gyében (BBZ) (a kínálat leírása, kiemelve a hőforrást / melegfürdőt és egészség-wellnesst, 
a kapacitás, a rendezvények és események leírása a turisztikai kínálatban Bjelovar Bilogor 
megyében.), a horvát-magyar együttműködés az élet és munka minden területén (me-
gyei, városi, községek és helységek együttműködése, társasági / társadalmi élet, kulturális 
együttműködés, gazdasági viszonyok... stb.) valamint, hogy az együttműködés összessé-
gének (összes együttműködés) milyen előmozdítási lehetőségei vannak.
 Az együttműködés megvalósulhat például a tanítás terén (pl. Hidegeti Judith diplo-
mamunkája, magyar és horvát hallgatók / tanulók szemináriumai / szakiskolák együttmű-
ködése).
 A horvát-magyar határon átnyúló együttműködés előmozdításának lehetőségei kö-
zött meg kell említeni, hogy milyen invesztálást lehet megvalósítani, mik a jövőbeni ter-
vek erre vonatkozóan.

Ezek között szerepel például az Eu-s eszközök közös használata:

1 SDB bicikliútvonal kiterjesztése.

2 Javaslat, hogy Horvátország és Magyarország csatlakozzanak a gyalogutak Eu-s háló-
zatához.

3 A „Svijetle pruge” faszobrok galériájának bővítése a magyar oldalra és ezáltal a horvát-
országi és magyarországi múzeumok, galériák kulturális együttműködési viszonyainak 
helyreállítása.

4 Garic városának helyreállítása és működési szabályzata.

5 A horvát turisták számára érdekes célpontok.
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A siófoki kistérség kulturális látnivalói

VONyó ANITA levéltári könyvtáros

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára, H-7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1.,
e-mail: vanita@smarchive.hu 

Siófok és környéke Magyarország egyik legfőbb idegenforgalmi célpontjának számít, 
elsősorban a nyári turisztikai időszakban. A város nevének említésekor legtöbbünkben 
minden bizonnyal a strandoláshoz fűződő képek villannak fel, ami a földrajzi elhelyezke-
dést tekintve természetes. ám az úgymond „felkapott” idegenforgalmi látnivalókon túl a 
kistérség számos olyan kulturális érdekességgel szolgál, melyek az átlag turista számára 
láthatatlanok maradnak. 
 A siófoki kistérség a Balaton medencéjének keleti partján, Somogy megye északke-
leti határán helyezkedik el. Tíz település alkotja: ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, 
Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som és Zamárdi. Hazánk egyik legszebb termé-
szeti környezete foglalja magába a siófoki kistérség településeit: a Balaton keleti meden-
céje, a Somogyi parti sík, Kelet-Külső-Somogy dombos vidéke, a Sió-völgye, valamint a 
Mezőföld átnyúló alföldi jellegű tája páratlan hátteret szolgáltatnak a mikrorégió számá-
ra. A mára gyakorlatilag összefüggően beépített Balaton-parti sáv települései mintegy 
hozzásimulnak a tóhoz, míg a térség déli határán húzódó dimbes-dombos területek még 
némiképpen őrzik sajátos természeti arculatukat.   
 A Balatonhoz tartozó partszakaszok üdülőterületekké alakulása az 1880-as években 
kezdődött. A 20. század első felétől térségünkben is tömegesen épültek ki a villák, szál-
lodák és panziók. Ennek a folyamatnak a következményeként az 1970-es évekre – kevés 
kivételtől eltekintve – valósággal egybeépültek a térség települései. A fejlődés hatására 
Siófok 1968-ban városi rangot kapott. A Balaton mellett Siófok terül el leghosszabban, 
partvonalának hossza 17 kilométer. Közép-Európa legnagyobb édesvizű tavának partján 
fekvő település nagy léptékű fejlődése nyomán 1997-ben elnyerte az Ország nyári fővá-
rosa címet. A nyári szezonban a vízparti települések lélekszáma többszörösére duzzad. 
2008 óta városi ranggal büszkélkedhet a megközelítően 2400 fős lélekszámú Zamárdi is. 
A mikrorégió többi nyolc települése napjainkban is falusias jellegű.
 Az épített környezet értékei fontos szerepet játszanak a térség kulturális életében, és 
nem elhanyagolható a szerepük a turizmus továbbfejlesztése szempontjából sem. Siófok 
és környéke kevés országos és nemzetközi hírnevű műemlékkel rendelkezik, ám értékük-
ből és jelentőségükből ez mit sem von le.
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