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1704-ben, miután II. Rákó-
czi Ferencet Ipolyságon értesí-
tette az erdélyi rendek küldött-
sége fejedelemmé választásá-
ról, a kurucok Vihnye felé vet-
ték útjukat. A Selmecbánya kö-
zelében fekvő, de Bars várme-
gyei illetőségű fürdő ez idő tájt
a fénykorát élt e. A reformkor
derekán azonban forrása gyön-
gülni kezdett, s bár a megye
derék doktora Lászlavik Ödön
minden nyarát Vihnyén töltötte
fürdőorvosként, a fürdő  nem
tudott konkurálni az egyre nö-
vekvő, szépülő Pőstyénnel vagy
Trencséntepliccel.

Vihnye második virágkora a
19. század utolsó harmadára te-
hető, amikor itt telepedett le ál-
landó fürdőorvosként dr. Bo-
leman István, a magyar fürdő-
tan egyik apostola. Ez utóbbi
minősítés már önmagában ele-
gendő indok lehetne a Honti
Lapokban való megemlékezés-
re is, van azonban ettől „súlyo-
sabb” érv is: Boleman Selmec-
bányán, tehát megyénkben
született 1839. március 11-én.
1865-ben Bécsben szerzett or-
vosi oklevelet. Már első fürdő-
tani munkája is a „Nagyságos
Fejedelem fürdőjéhez” köthető:
1878-ban Selmecbányán adta ki
a Vihnye vastartalmú hévvíz
Barsmegyében c. munkáját.
Nemcsak írt, hanem szervezett
is: valószínű, hogy neki köszön-
hető Vihnye új, bővízű artézi
kútja, melyet a híres Zsigmon-
dy Vilmos fúrt meg, és vizét a
selmecbányai professzor, Sche-
nek István elemezte.

Boleman leghíresebb és leg-
időtállóbb munkája a 600 olda-
las Fürdőtan. Kiváló tekintet-
tel a magyarhoni gyógyhelyek-
re, amely 1887-ben jelent meg
Budapesten a Magyar Orvosi
Könyvkiadó Társulat Könyvtá-
rának LIII. /53./ köteteként.
Fürdőleírás /balneográfia/ je-

Boleman István /1839–1905/ –
egy elfeledett földink
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lent meg korábban is magyar
nyelven, ám Boleman volt az el-
ső, aki tudományos megalapo-
zott balneoterápiát, azaz a für-
dőkkel való gyógyítást tett köz-
zé. Ugyancsak ő volt az első, a-
ki a fürdőhelyek leírásához me-
teorológiai adatokat is csatolt,
és ezzel tudományos alapokra
helyezte az ún. klímaterápiát
is. Ha a laikus nem is tudja ma
élvezni Boleman leírásait, szak-
tudás nélkül is lenyűgözi őt a
könyvhöz csatolt Magyaror-
szág gyógyhelyei és ásványvi-
zeinek térképe. A térképet egy
másik híres felvidéki balneoló-
gus, Chyzer Kornél adatai alap-
ján a neves pesti térképész, Ho-
molka József rajzolta meg.

A kitűnő munka meghozta
az országos ismertséget a vih-
nyei fürdőorvosnak. Amikor
1890-ben megalakult a Magyar
Balneológiai /Fürdőtani/ E-
gyesület, Bolemant a szűkebb
vezetőségbe választot ták be.
Az egyesület évi konferenciáin
Boleman számolt be a „fürdő-
statiszt ika” alakulásáról, azaz
arról, melyik fürdőben hány be-
teg fordult meg az év során. U-
gyancsak ő volt az előadója e té-
mának a nemzetközi kongresz-
szusokon is – így például az
1894-ben Budapesten tartott
VIII. Nemzetközi Közegész-
ségügyi és Demográfiai Kong-
resszuson is. Bars megye tisz-
teletbeli főorvosaként ő mutatta
be a Borovszky-féle Bars me-
gyei monográfiában a megye
egészségügyi intézményeit.

Nyugdíjas napjait Selmecbá-
nyán töltötte. Itt érte a halál –
100 évvel ezelőtt – 1905. január
25-én. Orvos fia, Béla, már pes-
ti  egyet emi  tanársegédként,
állítólag atyja halálán elkesered-
ve, másnap morfinnal megmér-
gezte magát. E kis írás mindket-
tőjük kései búcsúztatója.

Dr. Kiss László

Dr. Kocsis Ernő fes-
tőművész, főiskolai ta-
nár a Simonyival való ta-
lálkozások néhány – fő-
leg emberi – mozzanatát
elevenítette fel. Tanít-
ványként Nyitrán talál-
kozott a mesterrel, aki
ezt  mondta a tanítvá-
nyok egy csoportjának:
„Menjetek ki az utcára,
keresset ek témát !” A
mester sokszor egyedül
hegedült főiskolai kabi-
netjében. A követekező
intelmet is a fiataloknak
címezte: „Maradjatok
hűek önmagatokhoz!”

Ďuriš Ágnes, a Párká-
nyi Városi Galéria vezető-
je, a művész párkányi mű-
ködéséből villantott fel né-
hány jellemző mozzanatot.
Simonyi alapította a város-
ban a művészeti alapiskola
képzőművészeti osztályát
/1966-ban/. Tanítványaival
sokféle stílust kipróbálta-
tott. A város Pro Urbe díj-
jal ismerte el tevékenysé-
gét.

Bara Mihály tardos-
keddi polgármester az em-
lékünnepséget köszöntő
levelét így zárta: „Simonyi
Lajos emlékét őrzik képei
és szíveink.”

Az emlékezésfolyam zárórészében részleteket vetítettek Vank
Ernő és Himmler György Simonyiról készült dokumentum-
filmjéből. Ezt állófogadás követte.

A délutáni ó-
rákban a város i
temetőben Pálin-
kás Tibor szólt a
Simonyi-emléke-
zések üzenetéről
és  hagyományá-
ról, majd az önkor-
mányzat, a barát i
kör és a vendégde-
legációk megko-
szorúzták a mester
sírját. Ezután meg-
tekintették az em-
lékkiállítást és le-
leplezték S imo-
nyi Lajosn ak a
galéria falán elhe-
lyezett emléktáb-
láját.

Korpás Pál
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