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Köszö ntő

A Csorba Győző Könyvtár kiadványai című könyvsorozatunk 5. darabját tartja kezében az 
olvasó. A harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra 2014-ben került fel a Baranya Megyei Érték-
tár Bizottság által összeállított, a megye fontos értékeit tartalmazó listára. E listán szereplők 
bármelyike, köztük az „ördögadta forrás” is nemsokára hungarikummá válhat, így népszerű-
sítését, a róla szóló irodalom számbavételét fontos feladatának tekinti a megyei hatáskörrel 
bíró könyvtárunk. Ezért készítettük el A harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra bibliográfi ája című 
kötetet. Teljességre törekvő, annotált bibliográfi át állítottak össze munkatársaink, mely érde-
kes olvasókönyvként vezeti végig az olvasót a 70 házas falucskából fürdővárossá terebélyesedő 
Harkány történetén. Pogány János csodálatos gyógyulása az első a betegeknek abban a sorá-
ban, amely napjainkig nyúlik, s akik számára gyógyírt jelentett a harkányi kénes vízzel való 
találkozás. Mára jól felszerelt kórházi létesítmények, kiépült infrastruktúra, idegenforgalmi 
profi zmus, gazdag szórakozási lehetőségek jellemzik a „gyógyító ölelés” városát. A fürdő fej-
lődésének története egyben a várossá válás folyamata. Ezt bizonyítja a bibliográfi a, melyet jó 
szívvel ajánlunk az olvasónak.

Miszler Tamás
igazgató

Csorba Győző Könyvtár





A harkányi bibliográfi a készítése közben…

Kétezernél is több bibliográfi ai tételt gyűjtöttünk össze a harkányi kénes víz és a rá épülő 
gyógyfürdő és fürdőkultúra irodalmából. Közel 200 év alatt ennyi cikk, tanulmány, könyv 
jelent meg a témában. Természetesen nagy az eltérés a 19. és a 20–21. század között, a mához 
közeledve sűrűsödnek a közlemények. Az apróbb híradásokat nem szántuk nyomtatásra (az 
interneten gyűjtjük tovább),1 a fontosabbakat alább találja meg az olvasó.

Ebben az előszóban nem szándékoztuk részletesen elmesélni Harkányfürdő történetét. 
Csekey István és Szita László2 ezt már megtette, és azóta nagyon sokan ismételték el Pogány 
János esetét a harkányi vízzel. Az ördög lábnyomából való eredet legendáját nem hittük el, 
de a fölszántott hegy mondája a mi fantáziánkat is megragadta. Hajlunk rá, hogy későbbi 
betoldás Harkány születésének „ördögi” magyarázata.3 Nincs megdönthetetlen bizonyítéka 
annak, hogy már a rómaiak ismerték volna e hely gyógyító erejét,4 de a törökök szinte bizto-
san nem a gyógyulni vágyás szándékával jártak e tájon. A névtudomány eredményei viszont 
elgondolkodtatóak, talán mégis volt 1823 előtti kollektív ismeret a kénes vízről. Erre utalnak a 
Büdöstó, Büdösvíz, Tapolca elnevezések. Szerettük felidézni, amikor a Tenkes kapitánya für-
dőmesterként megleckéztette báró Eberstein Eckbert ezredest, de elfogadtuk, hogy ez a 18. 
századi történet csak az írói fantázia szüleménye.

1823 maradt a mérföldkő a gyógyvíz, és ezzel Harkány történetében is. Ettől az évtől in-
dult meg a „szöveggyártás”. Az első okmányokat, írásbeli jelentéseket a levéltárak mélye őrzi. 
1825 márciusától – mi legalábbis nem találtunk korábbi cikket – nyomtatásban is megjelentek 
a harkányi víz erejéről szóló tudósítások. Gyűjtöttük a fürdő kiépüléséről, az ott folyó orvosi 
tevékenységről, a helyi szórakozási lehetőségekről írt beszámolókat. „A fürdőhely környéke 
igéző”,5 a víz nagy érték, de hozzá utakat, később vasutat kellett építeni. Az infrastrukturális 
beruházásokra is fi gyeltünk, és az ésszerűség határain belül a fürdőt reklámozó hirdetésekből 
is beillesztettünk néhányat. A fellelt bibliográfi ai tételek alapján nyomon követhető Harkány 
fejlődése a Batthyányiak, majd a Benyovszky család idején. Komoly, tudomány- és technika-
történetileg fontos teljesítmények köthetők a harkányi gyógyvízhez. Patkovich József sokat 
tett megismertetéséért, Zsigmondy Vilmos a víz stabilizálása érdekében fúrta az első artézi 
kutat, Th an Károly pedig a kémia történetébe írta be Harkány nevét a szénélegkéneg6 felfede-
zésével. Az itt p raktizáló orvosok jellegzetes alakjai voltak a fürdőnek, a Boros, Freund vagy 

1 A Csorba Győző Könyvtár honlapján (www.csgyk.hu). Minden lexikon, településeket felsoroló és röviden Harkányt 
is említő kézikönyv bibliográfi ai adataival – például GRÜNWALD Géza (főszerk.): Baranya megye kézikönyve. – 
Hatvan : CEBA, 1997. – p. 48–52. – szándékosan nem duzzasztottuk fel bibliográfi ánkat. A hidrológiai, balneológiai 
munkák közül pedig az egyik legfontosabb adatait itt pótoljuk: SCHULHOF Ödön: Magyarország ásvány- és 
gyógyvizei. – Budapest : Akadémiai, 1957. – 963 p.
2 SZITA László: Harkány fürdőtörténet, 1823–1973. – Harkány : Baranya megyei Fürdő Vállalat, 1973. – 109 p. : ill. [4 
fekete-fehér, 4 színes fotó]. Ennek újabb kiadása: lásd 121. sz. tétel.
3 Lásd 2116. sz. tétel.
4 Lásd 2266. sz. tétel.
5 FÉNYES Elek: Harkány == Uő.: Magyarország geographiai szótára : mellyben minden város, falu és puszta, 
betűrendben körülményesen leíratik, 2. kötet. – Pest : Kozma Vazul nyomda, 1851. – p. 90–91.
6 Karbonil-szulfi d vagy szén-oxid-szulfi d (COS).
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Heller doktorral való találkozás jó hatással volt a gyógyulni vágyókra. Cigányzenészek sora 
biztosította a hangulatot, Kórodi Jancsi, Darázs Józsi egy-egy nyári idényre költöztek ki Sik-
lósból Harkányra, hogy ott húzzák a talpalávalót. Színházi előadások, hangversenyek gondos-
kodtak a vendégek szórakoztatásáról. A dualizmuskori hangulat megismerésében a korabeli 
napilapok írásai sokat segítenek.7

Az első világháború, majd a szerb megszállás időszakában a fürdő elnéptelenedett, de 
1924-től Antal Jenő bérlő személyében jó kezekbe került. „Amit az elhanyagolt kis vidéki 
fürdő érdekében cselekedett, az több volt, mint egy számító üzletember spekulációja, abban 
volt valami a művészlelkű mecénás fantáziájából.”8 Ugyanitt olvassuk: Breyer Imrének „kö-
szönhető, hogy Harkányfürdő az utóbbi években világfürdői nívóra emelkedett”. Szépségki-
rálynő-választásokat rendeztek, szólt a jazz – a középosztály birtokba vette a fürdőt. Ám a ’30-
as évek szerveződő munkásmozgalmáról is olvashatunk az ide beutalt bányászok körében.9 
Ferenc József nem jutott el Harkányba, Horthy Miklós viszont innen hirdette meg a harcot a 
társadalmi népbetegség, az egyke ellen.

A második világháborúban fegyveres összecsapások színterévé vált Harkány, de már a ro-
mok fölött megindult a küzdelem a fürdő birtoklásáért. Vadabbnál vadabb cikkek10 keletkez-
tek az Antal család ellen, akik végül a fürdőrészvényeiket „önként” felajánlották az államnak. 
A népi demokratikus jogalkotás, az új sajtótörvény életbelépésével az Antal család elveszítette 
a rágalmazó cikkek szerzői ellen indított sajtóperét is, ezzel végleg félreállt a „szocialista fej-
lődés útjából”.11

A fürdő fejlődéstörténete a település fejlődéstörténete is. Különösen igaz ez a szocialista 
beruházások, az ötéves tervek időszakában. Az 1800-as évek közepén néhány ezren keresték 
fel a „kies” fürdőt, az 1930-as években 10-20 ezer az eladott strandjegyek száma, a déli szom-
szédainkkal való külpolitikai viszályok ellenére 1958-ban már százezren látogatták, a ’60-as 
években a félmilliót is elérte, majd az évtized végére egymillióra emelkedett ez a szám. 1988-
ban fürdőrekord született, kétmillió vendég fordult meg Harkányban. Új medencék, öltözők, 
a strand téliesítése, vendégváró házak, szállodák, üdülők létesítése – mindez az 1999-ben el-
nyert városi rangot eredményezte. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak eseményei a 
napilapok cikkeiből kirajzolódnak. A belpolitika hullámai el-elsodortak fürdő- és kórházigaz-
gatókat, de a fürdővállalat és a gyógykórház „kettős hatalma” rendszereken ível át. A gyógy-
víz sikertörténetének néma tanúja a megújuló, képzőművészeti alkotásokkal benépesített12 
fürdőpark. Beszédesebb, hogy a felsőoktatásban sokan választják szakdolgozati témának a 
harkányi gyógyvízre épülő idegenforgalmat.13 A harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra azáltal, 
hogy a Baranya Megyei Értéktár14 fölvette a nemzeti értékek listájára, elindult a hungarikum-
má válás útján. 

7 Lásd 1–12. sz. mellékletek.
8 KEPES Tibor, Zsadányi Oszkár: Pécsi családfák. – Pécs : László nyomda, 1933. – p. 85–86. : ill. [3 rajz, Antal György, 
Breyer Imre, Hegedüs Károly portréja]
9 Lásd 2196. sz. tétel.
10 Lásd 885., 886., 893., 895. sz. tételek.
11 Lásd 116., 124. sz. tételek.
12 Például Garami László Fekvő nőalak című 1971-ben a Gyógyfürdőkórház kertjében felállított szobra (Zsigmondy 
sétány 1.). http://szoborkereso.hu/?telepules=Hark%C3%A1ny
13 www.lib.pte.hu/sites/docs/szakdolgozatok.xls
14 http://public.baranya.hu/kozgyules/2014_02_20/ertektar_7.pdf



Bevezetés

A források

Kiinduló adatbázisunk a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének és a Siklósi 
Térségi Könyvtár és Ismeretközpont cédulakatalógusa volt.

Bibliográfi ák (pl. Csekey István Pécs-Baranya bibliográfi ája), elektronikus adatbázisok (pl. 
Arcanum Digitális Tudománytár) és az Országos Dokumentumellátó Rendszer segítették 
munkánkat.

Az anyaggyűjtés során a baranyai kiadványok körében teljességre törekedtünk. A következő 
lapok minden számát átnéztük: Baranyai Polgár (1911–1913), Dunántúl (1911–1944), Du-
nántúli Napló (1948–1990), Dunántúli Népszava (1945–1948), Esti Pécsi Napló (1959–1963), 
Független Nép/ Független Néplap (1945–1949), Harkányi Hírek (1990–2010, 2014–2015), 
Az Idő (1929–1930), Mecseki Bányász (1963–1989), Pécs (1882–1893), Pécs-Baranyai Hír-
lap (1882), Pécsi Est (1919–1923), Pécsi Figyelő (1977–1902), Pécsi Hétfő (1947–1949), Pécsi 
Hírlap (1887–1890), Pécsi Közlöny (1893–1913), Pécsi Lapok I. (1860–1862), Pécsi Lapok II. 
(1867–1871), Pécsi Lapok III. (1882), Pécsi Műszaki Szemle (1956–1991), Pécsi Napló (1892–
1944), Pécsi Újság (1893–1894), Siklós (1913–1917), Siklós és Ormánság (1903–1904), Siklós 
és Siklósvidék (1990–2000), Siklós és Vidéke (1888–1919), Siklósi Hírlap (1894–1899), Új 
Dunántúl (1944–1948), Új Dunántúli Napló (1990–2015).
Az országos napilapok közül a Magyar Hírlapot, a Magyar Nemzetet, a Népszabadságot és a 
Népszavát tekintettük át.

Bibliográfi ánkba ritka kivételként került olyan tétel, amelyet ne vettünk volna kézbe. A nem 
baranyai napilapok esetében megelégedtünk azzal, hogy esetlegesen a tudomásunkra jutott, 
bibliográfi ánkba illő cikkeiket illesszük be a tételek közé. Ugyanígy a külföldön megjelent 
könyvek, cikkek, valamint a témával foglalkozó szakdolgozatok adatait tervszerűen nem gyűj-
töttük, de amelyekről tudomást szereztünk, azokat beillesztettük bibliográfi ánkban.

A bibliográfi a szerkezete

A harkányi fürdő és fürdőkultúra bibliográfi ája három fejezetből áll:

1. Könyvek, tanulmányok, ismertetők
Minden nagyobb terjedelmű munkát – amelynek kizárólagos témája a harkányi gyógy-
víz és fürdőkultúra – az 1. fejezetbe soroltunk. Ide tartoznak a tudományos igényű Har-
kány-monográfi ák, a gyógyvíz hatásával foglalkozó tanulmányok, a fürdőről szóló rövidebb 
– akár ismeretterjesztés, akár reklám céllal megírt – ismertetők.
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2. Cikkek
Cikknek tekintettünk, ezáltal a 2. fejezetbe soroltunk minden olyan rövid terjedelmű munkát, 
amely a harkányi gyógyvízről, fürdőkultúráról szól, és napi-, hetilapban, folyóiratban jelent 
meg. A cikkek 1825-től 2015-ig időrendben, évenkénti bontásban követik egymást.

3. Egyéb
Ez a fejezet a legesetlegesebb: ide gyűjtöttük azokat az írásokat, amelyeknek nem kizárólagos 
tárgya a harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra, de érdekes kiegészítéssel szolgálnak témánkhoz. 
Itt kaptak helyet Harkány irodalmi előfordulásai, a fürdőhöz kapcsolódó képzőművészeti al-
kotások, és minden olyan információ, ami színesítheti a megismerést.

Az egyes fejezetek között lehet átjárás, a tárgy- és névmutató segít, hogy egymás mellé kerül-
jenek a tartalmilag összetartozó írások.

A bibliográfi ai leírások

A bibliográfi ai leírásokat – a fejezeteken belül – időrendben közöljük. Az ugyanakkor meg-
jelent tételek betűrendben követik egymást. Minden címleírást tételszámmal láttunk el. Egy-
egy tételen belül a következő adatok szerepelnek:

Könyvek esetében
– a könyv szerzője (a szerzői betűjeleket és álneveket szögletes zárójelben oldjuk fel)
– a cím és az alcím
– a kiadás helye és a kiadó (kettősponttal elválasztva)
– a megjelenés éve
– oldalszám

Könyv része esetében
– a közlemény szerzője (a szerzői betűjeleket és álneveket szögletes zárójelben oldjuk fel)
– a cím és az alcím
– a kiadványban való lelőhely (a kötet szerzője vagy szerkesztője, a kötet címe, a közle-

mény kezdő és záró oldalszáma. Ez az adatsor az előbbi adatoktól kettős egyenlőségjel-
lel különül el.)

Időszaki kiadványok esetében
– ha van, a közlemény szerzője (a szerzői betűjeleket és álneveket szögletes zárójelben 

oldjuk fel)
– a cím és az alcím
– ha van, a rovat címe zárójelben
– a lapban való megjelenés (a lap neve, évfolyam és szám kettősponttal elválasztva, a 

megjelenési év, hónap, nap zárójelben, a kezdő és záró oldalszám. Ez az adatsor az előb-
bi adatoktól kettős egyenlőségjellel különül el.)
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Illusztrációk:
A bibliográfi ai leírások utolsó elemeként közöljük a közleményhez tartozó illusztrációk szá-
mát, típusát (ábra, fotó, rajz, térkép) és szerzőjét.
Annotációk:
Az egyes tételeket – ha szükségesnek tartottuk – annotációval láttuk el. Az annotációt dőlt 
betűkkel különböztettük meg a címleírástól. Igyekeztünk jellemző idézetekkel oldani a bib-
liográfi ai leírások sorát.

A mutatók

A névmutató a szerzőkön kívül a leírásokban szereplő valamennyi közreműködő, illetve az 
annotációkban megnevezett személyek (interjúalanyok stb.) nevét sorolja. Utóbbiak tételszá-
mát félkövérrel szedtük.

A tárgymutató a tárgyszavak mellett intézmény- és testületi neveket tartalmaz.

A mellékletek

Bibliográfi ánk olvasókönyv jellegét azzal erősítettük, hogy a nehezen hozzáférhető, érdekes 
hírlapcikkek közül néhányat teljes terjedelemben közöltük.

A bibliográfi ában az alábbi rövidítéseket alkalmaztuk:

et al. = és mások
ill. = illusztrált
p. = pagina (lap)
Ua. = ugyanaz
Uő. = ugyanő

DN = Dunántúli Napló
HH = Harkányi Hírek
N = Népszava
PN = Pécsi Napló
SV = Siklós és Vidéke

A harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra bibliográfi ája 2015 februárjától 2016 februárjáig készült.
Az anyaggyűjtést 2015. december 31-én fejeztük be.

A bibliográfi ánkban feltárt tételek többségét a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjte-
ménye eredetiben vagy másolatban összegyűjtötte.
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Köszönetnyilvánítás
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KÖNYVEK, TANULMÁNYOK, ISMERTETŐK

1. STRÁZSAY János: A Harkányi Ferdők (Baranya Vármegyében) == Tudományos 
Gyűjtemény. – 9:12 (1825). – p. 13–25.

 Patkovics [Pátkovits] Józsefnek, „Baranya Vármegye második rendszerű Orvosának” 
Harkányról a megye karainak és rendjeinek latinul beterjesztett jelentését „hazai nyel-
vünkre fordítva” közli. 1823 októberében árokásás közben fedezik fel a víz gyógyító 
hatását. 1824-ben már 1400-nál többen fürdőznek itt. A környék geológiai vizsgála-
ta Berks Péterrel, a pécsi bányászati kerület igazgatójával. A víz kémiai vizsgálatának 
eredményei. A betegségek felsorolása – elsőként a reumatikus fájdalmak –, melyekre a 
gyógyvíz jó hatással van.

2. PATKOVICS József: Die Heilquellen von Harkány kurz dargestellt. – Fünfk irchen, 
1830.

 E kéziratban maradt műből idéz: Osann, Emil: Physikalisch-medicinische Darstellung 
der bekannten Heilquellen der vorzüglichsten Länder Europa’s, 2. Th eil. – Berlin : F. 
Dümmler, 1832. – p. 277–279. (Lásd 57. sz. tétel, p. 68.)

3. A’ harkányi hévviz == Orvosi Tár. – 3:4 (1833). – p. 76–78.
 Osann alapján, aki Patkovicsot követte a harkányi hévvíz leírásában.

4. FÉNYES Elek: Harkány == Magyar országnak, s a hozzá kapcsolt tartományoknak 
mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben, 1. kötet. – Pest : Trattner : 
Károlyi, 1836. – p. 37–38.

 „Nevezetessé teszi ezen helységet, az annak tő szomszédságában fakadó, ’s csak nem 
régiben feltaláltatott meleg kénköves forrás.”

5. FRIEBEISZ [István]: A’ m. orvosok és természetvizsgálóknak folyó év augusztus ele-
jén Pécsett tartatott VI. nagygyűlése == Életképek. – (1845). – p. 372–374.

 Csekey István: Baranya és Pécs bibliográfi ája. – Pécs, 1964. – p. 70.

6. HAAS Mihály: Harkány == Uő.: Baranya földirati, statisticai és történeti tekintetben. 
– Pécs : Lyceum nyomda, 1845. – p. 333–334.

 Reprint kiadása: Pécs : Baranya Megyei Könyvtár, 1985. Rövid összefoglaló a fürdőről. 
„E’ Siklóshoz csak fél órányi távolságra fekvő falut nevezetessé teszi csodahatású fördője, 
melly nem rég födöztetett föl. […] Az uraság látva az oda tolduló sokaságot, a’ legbő-
vebb forrást kitisztíttatta és fördőszobákat állítván, közhasználatúvá tette. […] Szegé-
nyek ingyen is förödhetnek az uraság’ kegyességéből.” A víz alkatrészeinek fölsorolása. 
„Évenként 800-1000 vendég szokta e’ fördőt használni.” Betegségek, melyek gyógyításá-
ra a víz alkalmas. Lásd 2067. sz. tétel.
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7. HÖLBLING Miksa: Baranya vármegyének orvosi helyirata. – Pécs : Lyceum nyomda, 
1845. – p. 128–129.

 Reprint kiadás: 1980. Rövid összefoglaló a fürdőről. „Kár, hogy nincsen még e’ víz vegy-
tanilag pontosan megvizsgálva. […] Az évenkénti fördővendégek’ száma 800-1000-re 
megy, és bizonyosan növekedik, ha az uradalom a’ tervezett épületeket létesítendette. 
Eddigelé is sokat tett már az uradalom e’ jótékony forrás’ közhasználatának előmozdí-
tására.”

8. HALÁSZ Geiza: A magyar orvosok és természetvizsgálók Pécsett tartott 6-dik nagy 
gyülése orvosszaki működéseiről == Orvosi Tár. – 3. folyamat 9. kötet:9 (1846. febr. 
22.). – p. 135–142.

 Patkovics József előadásának ismertetése.

9. PATKOVICS József: A’ harkányi hévíz és gyógyereje == A magyar orvosok és termé-
szetvizsgálók Pécsett tartott hatodik nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. 
– Pécs : Hölbling Miksa, 1846. – p. 161–175.

 Különnyomat: Pécs : Lyceum nyomda, 1846. – 15 p. Lásd 10. sz. tétel.

10. PATKOVICS József: A harkányi hévvíz és gyógyereje : Felolvastatott a’ magyar or-
vosok’ és természetvizsgálók’ 1845-dik évi august hó 14-kén Harkányban folytatva 
tartott VIdik nagygyűlésében. – Pécs : Lyceum nyomda, 1846. – 39 p.

 Batthyány Antal és fi a, Kázmér szerepe a fürdő létrehozásában. A gyógyvíz leírása, 
Tognio Lajos elemzésének ismertetése. Fürdés, ivás, iszappakolás. Betegségek felsorolá-
sa. Esetleírások. (Lásd 9. sz. tétel. Bővített változata az előadásnak. Ua. németül: lásd 
13. sz. tétel.)

11. TÖRÖK József: A’ harkányi konyhasós kénes hévvizek == Uő.: A’ két magyar haza 
első rangú gyógyvizei és fürdő-intézetei : Természet- vegy- s gyógytani sajátságaik-
ban előterjesztve. – Pest : Magyar Irodalomterjesztő Társulat, 1848. – p. 24–27.

 2. bővített kiadás: Debrecen : Várok nyomda, 1859. – p. 36–40. Rövid összefoglaló a 
fürdőről. (Patkovics, 1830. alapján. Lásd 2. sz. tétel.)

12. FUX, Joseph: Harkány’s warme Bäder und deren Heilkräft e == Zeitschrift  für Natur 
und Heilkunde in Ungarn. – 2:39 (1851. márc. 24.). – p. 305–306.

 Rövid összefoglaló a fürdőről Patkovics alapján. Lásd 9. sz. tétel.

13. PATKOVICS József: Die warme quelle zu Harkány und deren Heilkräft e == Zeitschrift  
für Natur und Heilkunde in Ungarn. – 2:49, 50 (1851). – p. 385–388., 393–398.

 Lásd 10. sz. tétel.

14. LENGYEL Dániel: Fürdői-zsebköny : Magyar-, Erdély-, Horvát-Tótország, a Szerb-
vajdaság, s Temesi-Bánság, nemkülönben a Határőrvidék ásványvizei s fürdő-intéze-
tei ismertetését tárgyalva. – Pest : Szerző : Emich Gusztáv, 1853. – p. 134–138.

 Rövid összefoglaló a fürdőről. „Az egész falu csak 72 házból áll, melyek azonban csinos-
ságokra s tisztaságokra nézve minden szomszéd faluk házait fölülmúlják. […] Állandó 
fürdőorvosa is van e fürdőnek, a jelenbeni dr. Patkovics pécsi főorvos. A fürdőidőszak 
június közepén kezdődik, s tart augusztus végéig. Az évenkénti vendégek száma, kik 
többnyire bácskaiakból s szerbekből állanak, 1000-re megy.”
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15. BOROS Antal: Harkányi fürdő (Baranyában). – Pest : Ráth Mór, 1858. – 112 p.
 „E könyvecske szerény útmutató akar lenni az ezen fürdőt használni kívánó betegek-

nek.” A fürdő leírása. A gyógyvíz hatása. Kórtörténetek Patkovics alapján. Ellenjaval-
latok. Szórakozási lehetőségek. (A kötet megjelenéséről: Vasárnapi Újság. – 5:25 (1858. 
jún. 20.). – p. 296.)

16. WACHTEL, David: Zur Hebung Harkány’s : Ein Gutachten [Harkány felemeléséhez 
: Szakvélemény] == Zeitschrift  für Natur und Heilkunde in Ungarn. – 9:31 (1858). 
– p. 241.

 Csekey István: Baranya és Pécs bibliográfi ája. – Pécs, 1964. – p. 219.

17. WACHTEL, David: Harkány == Uő.: Ungarns Kurorte und Mineralquellen [Ma-
gyarország gyógyhelyei és ásványvízforrásai]. – Oedenburg : Seyring und Hennicke, 
1859. – p. 85–93.

 Rövid összefoglaló a fürdőről.

18. JANCSIK Ede: Kirándulások hazánkban : Dunántúli tájrajzok == Pákh Albert 
(szerk.): A magyar ember könyvtára, 3. kötet. – Pest : Landerer és Heckenast nyomda, 
1863. – p. 331–332.

19. THAN Károly: [Előadás a harkányi kénes vízről] == A Magyar Tudományos Akadé-
mia értesítője. – 2:14 (1868. júl. 13.). – p. 245–250.

 Lásd 21. sz. tételt.

20. ZSIGMONDY Vilmos: [Összefoglaló az 1867. febr. 6-i szakülésről : Értekezés az 
1865-ös harkányi kútfúrásról] == A Magyarhoni Földtani Társulat munkálatai, 4. – 
Pest : Herz nyomda, 1868. – p. 101–102.

21. THAN Károly: A harkányi kénes hévvíz vegyi elemzése. – Pest : Eggenberger F., 1869. 
– 31 p. : ill. [1 rajz]. – (Értekezések a természettudományi osztály köréből, 1/14.)

 A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja fölolvasta 1868. július 13-án. „Külö-
nös érdekkel bírt rám nézve ezen forrás elemzése, mivel benne egy új, eddigelé éppen 
nem ismert kéntartalmú légnem: a szénélegkéneg foglaltatik, mely körülmény legalább 
közvetve alkalmat szolgáltatott arra, hogy a nevezett szénélegkéneg gázt felfedezzem.” 
1866-ban vizsgálódott Harkányban. A harkányi víz vegyalkata. (1867-ben a szénéleg-
kénegről [COS, karbonilszulfi d] tartott előadásában már példaként említi a harkányi 
kénes vizet.)

22. FREUND Henrik: Harkány fürdőhely (Siklós mellett) : Fürdészeti vázlat. – Pest : 
Lampel, 1871. – 29 p.

 Ugyanez németül: Der Curort Harkány (bei Siklós) : Balneologische Skizze. – Pest : R. 
Lampel, 1871. – 29 p. „A méltóságos siklósi uradalom, különösen ennek jelenbeni tulaj-
donosa, német-újvári gróf Batthyány Ödön ő méltósága bőkezűségének köszönhetjük, 
hogy a harkányi fürdőhelyiség jelenleg Magyarország minden magasabb igényeknek 
megfelelő, első fürdőihez tartozik. […] Sok évi tapasztalataim feljogosítanak arra, hogy 
e téreni észleleteim eredményét e könyvecskében a közönség elé bocsássam.” A fürdő 
története. A víz vegyalkata, gyógyhatása. Javallatok, ellenjavallatok. Gyógymód: ivás, 
fürdés. A fürdő helyrajza. Szórakozási lehetőségek.
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23. ZSIGMONDY Vilmos: A harkányi artézi szökőkút == Uő.: Tapasztalataim az artézi 
szökőkutak fúrása körül. – Pest : Eggenberger, 1871. – p. 4–16. : ill. [A harkányi artézi 
kútfúrás szelvényének az ábrája (1866) és a Harkány Csarnótai vidék földtani szelvé-
nyének az ábrája]. – (Értekezések a természettudományok köréből)

 Geológiai viszonyok, a kútfúrás körülményei.

24. ZSIGMONDY, [Vilmos] Wilhelm: Die Bohrthermen zu Harkány == Uő.: Mitthei-
lungen über Bohrthermen zu Harkány, auf der Margaretheninsel nächst Ofen und zu 
Lippik und den Bohrbrunnen zu Alcsuth. [Közlemények a fúrt hővizekről Harkány-
ban, a Margitszigeten Pest mellett és Lippiken valamint az alcsuti fúrt-kútról]. – Pest 
: Friedrich Kilian, 1873. – p. 5–23. : ill., 1 t [2 ábra]

 Geológiai viszonyok, a kútfúrás körülményei.

25. BERNÁTH József: Magyarország ismertebb ásványvizei természettudományi és gyó-
gyászati tekintetben. – Budapest : Szerző, 1879. – p. 79., 80., 89., 91.

 Th an Károly alapján a harkányi kénes hévvíz „vegyalkatáról”.

26. HELLER József: A harkányi gyógyfürdő és kénes hévvize : Fürdészeti értekezés. – 
Pécs : Taizs József nyomdája, 1884. – 58, [6] p.

 Ugyanez németül: Der Curort Harkány, seine Schwefelquelle : Balneologische Monogra-
phie. – Pécs : Taizs J. nyomdája, 1884. – 2. jav. bőv. kiadás: 1896. – 3. kiadás: 1905.

27. GERLÓCZY Zsigmond, Hankó Vilmos: Harkány == Uők.: Melyik fürdőre menjünk, 
milyen vízzel éljünk? – Budapest : Toldi, 1893. – p. 115.

 Rövid ismertető a fürdőről. Lásd 374. sz. tétel.

28. KISS József: Pécs és környéke : Vezetőkönyv a városban és annak környékén. – Pécs : 
Mecsek-Egyesület, 1894. – p. 116–120. : ill. [1 fotó, Goldberger R. felvétele]

 A harsányi hegy mondája. Rövid összefoglaló a fürdőről.

29. HANKÓ Vilmos: Hazai kénes fürdők : Al-vácza, Balf, Borosznó, Bréb, Városligeti 
artézi-fürdő, Császárfürdő, Lukácsfürdő, Margitsziget, Büdöskő, Harkány, Herkules-
fürdő, Kőhalom, Kolop, Leibicz, Parád, Pöstyén, Szejke, Szobráncz, Trencsén-Tep-
licz. – Budapest : Eggenberger, 1895. – p. 24–25.

 Rövid összefoglaló a fürdőről.

30. HELLER József: A harkányi gyógyfürdő és kénes hévvize : Fürdészeti értekezés. – 4. 
jav. és bőv. kiad. – Siklós : Cserni és Krenhardt nyomda, 1911. – 59, [5] p. : ill. [8 fotó]

 Reprint kiadása: 2005. „Ezen évről-évre emelkedő fürdő rövid leírásának czélja: hogy a 
t. kartársak fi gyelme Harkány kénes hévvizére és annak gyógyhatására irányoztassék, 
a fürdővendégeknek pedig tájékozás minden tekintetben könnyebbíttessék; e végből a 
vegyelemzés és gyógyjavallatok ismertetése mellett az árszabvány, a közlekedési viszo-
nyok, a mulató és kirándulási helyek, a gyógymód stb. ismertetése is foglaltatik ezen 
leírásban, melynek szerkesztésére a fürdőorvos, ki a fürdőben 30 éven át szerzett bő 
tapasztalatainál fogva legtájékozottabb és legmegbízhatóbb tanácsadónak tekinthető, 
első sorban van hivatva: azért indítva érzem magam ezen vázlat kidolgozására és fá-
radságom dúsan lett megjutalmazva, hogy ezen leírást immár IV. bővített és a tudo-
mány haladásának megfelelőleg javított kiadásban a kartárs urak és a fürdőközönség 
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elé bocsáthatom.” Történeti áttekintés. Földtan. Tájrajz. Az artézi források jellemzői. A 
víz vegyi vizsgálata. Terápiás előnyök. Gyógymódok: ital, fürdés. A fürdőtelep leírása. 
Szórakozási lehetőségek. Harkány környéki kirándulások. (Lásd 26. sz. tétel.)

31. HANKÓ Vilmos: Magyarország fürdői és ásványvizei : Tájékoztató a fürdők, gyógyí-
tóhelyek és ásványvizek megválasztásánál. – Budapest : Toldi Lajos, 1924. – p. 79–80.

 Rövid összefoglaló a fürdőről. A fürdő orvosa: dr. Heller József.

32. Harkány gyógyfürdő leírása : A Magyar Orvosok és Természet-vizsgálók 1927. au-
gusztus 28–31-ig Pécsett tartott XXXI. vándorgyűlésének emlékére. – Siklós : Cserni 
J. „Drávavölgyi” nyomda, 1927. – 15 p.

 Ángyán János előszava, Fejes György: Harkányfürdő története. – p. 3–9., Emszt Kál-
mán: A harkányi víz chemiai elemzésének eredménye. – p. 11–15.

33. EMSZT Kálmán: Harkányi hévforrások újabb chemiai elemzése == Hidrológiai Köz-
löny. – 7–8:[1] (1927–1928). – p. 96–100.

 Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Hydrologiai Szakosztályának 1928. jan. 18-
án tartott évzáró ülésén. A feltárás története. A víz összetételének elemzése. „Ezekből 
az elemzési adatokból kitűnik, hogy a víz a kénes hévvizek csoportjának legkiválóbbjai 
közé tartozik.”

34. Harkány gyógyfürdő. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomda Rt., 1928. – 14 p. : ill. 
[8 kép]

 Évente megjelent, németül is. Utolsó kiadása: 1932. – 16 p. Ángyán János egyetemi 
tanár, a fürdőigazgatóság egészségügyi tanácsadója előszavával. Rövid összefoglaló a 
fürdőről.

35. Harkány Gyógyfürdő leírása : Az Országos Orvosszövetség 1929. szeptember 7–9-ig 
Pécsett tartott Congressusának emlékére. – Siklós : Cserni J. „Drávavölgyi” nyomda, 
1929. – 16 p.

 Entz Béla, az országos orvosszövetség pécsi fi ókjának elnöke és Ángyán János egészség-
ügyi tanácsadó előszavával, Fejes György: Harkányfürdő története. – p. 3–11., Emszt 
Kálmán: A harkányi víz chemiai elemzésének eredménye. – p. 12–16. Lásd 32. sz. tétel. 
– 1929-ben Sopron adott otthont a kongresszusnak.

36. FEJES György: Harkányfürdő története == Matolay Károly–Zsadányi Oszkár 
(szerk.): Baranya vármegye Trianon után tíz évvel : 1919–1929. – Mohács : Pollák 
Róbert nyomdája, 1930. – p. 70–76. : ill. [3 fotó, 1 rajz]

 Rövid történeti összefoglaló.

37. Parcellázás villatelkek részére Harkány gyógyfürdő 50 kat. holddal megnagyobbított 
fürdőparkjában a világhírű 62,2 fok természetes meleg, kénes, radioactív gyógyforrá-
sok területén. – Budapest : Központi községi nyomda, 1930. – 12 p.

 Parcellázási ajánlat a fürdőigazgatóságtól parcellázási árjegyzékkel.

38. FEJES György: Harkányfürdő == Zsadányi Oszkár, Kussinszky Endre: A felszabadulás 
aranykönyve 1921–1931. – Pécs : Haladás nyomda, 1931. – p. 265–272. : ill. [3 fotó]

 Rövid történeti összefoglaló. Lásd 36. sz. tétel.
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39. Harkány Gyógyfürdő. – Budapest : Brit nyomda, 1933. – [16] p.

40. ZÉTÉNYI Endre: Harkányi gyógyfürdő == A Siklósi Községi Polgári Fiúiskola érte-
sítője az 1933–34. tanévről. – Siklós : Cserni J. nyomda, 1934. – p. 4–8.

 Rövid összefoglaló a fürdőről.

41. FRANK Miklós, Kunszt János, Rausch Zoltán: Harkány == Uők. (összeáll.): Magyar-
ország fürdőinek, ásványvizeinek, üdülőhelyeinek ismertetése. – 4. kiadás. – Buda-
pest : Országos Balneológiai Egyesület, 1935. – p. 86–88. : ill. [2 fotó]

 1. kiadás: 1931., 10. kiadás: 1942. Rövid összefoglaló a fürdőről.

42. Harkány gyógyfürdő : Reumafürdő és üdülőtelep [Leporelló]. – Pécs : Dunántúl 
nyomda, 1935. – [8] p.

43. Harkány gyógyfürdő : Reuma gyógyintézet [Leporelló]. – Pécs : Dunántúl Pécsi 
Egyetemi Nyomda, 1936. – [8] p. : ill. [5 fotó]

 Rövid összefoglaló a fürdőről.

44. FEJES János: Harkányfürdő fölfedezése == Uő.: Siklós múltja. – Siklós : Szerző, 1937. 
– p. 296–298. : ill. [1 fotó]

 Rövid összefoglaló a fürdőről. (A 300. oldalon a harsányi hegy mondája.)

45. Harkány gyógyfürdő [Leporelló]. – Pécs : Taizs J. nyomdája, 1939. – 6 p.
 További kiadásai: 1942., 1943.

46. Harkányfürdő == Kaffk  a Károly (szerk.): Az utas könyve : Magyar utazási kézikönyv 
és útmutató, 1. köt. – 3. kiadás. – Budapest : Országos Magyar Vendégforgalmi Szö-
vetség, 1940. – p. 457–458., 847. : ill. [2 fotó, Zsabokorszky Jenő felvételei: Fürdőszál-
ló, Fürdőépület]

47. Harkány Gyógyfürdő Részvénytársaság alapszabályai. – [Pécs] : Harkány Gyógyfür-
dő Részvénytársaság, 1941. – 12 p.

48. AUJESZKY László, Papp Ferenc, Frank Miklós: Magyarország gyógyfürdői. – Buda-
pest : Országos Fürdőügyi Igazgatóság, 1949. – p. 37–41. : ill. [1 fotó]. – (Balneológiai 
könyvtár, 1.)

 Rövid összefoglaló a fürdőről. Dr. Csík László fürdőorvos, dr. Saortay Árpád körorvos.

49. HALÁSZ Márta, H.: Növényszociológiai vizsgálat helyhezkötött thermal-alga szö-
vetkezeteken = Sociological investigation of fi xed thermal alga-communities == Bor-
básia : Acta societatis botanicorum Hungaricae. – 9:6–10 (1949). – p. 109–115.

 Th ermalis algagyepek vizsgálata Harkányfürdő hévforrásaiban.

50. Harkányfürdő története [Kézirat]. – Harkány, 1949. – 7 p.
 Rövid történeti összefoglaló, különösen az 1940-es évekről. (A dolgozat kézirata – gépi-

rat – megtalálható a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében.)
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51. VADÁSZ Elemér: Termális „karsztvíz” Délbaranyában == Hidrológiai Közlöny. – 
29:3–4 (1949). – p. 81–83.

52. BRÜLL Klára, L.: A baranyai Harkányfürdő == Idegenforgalmi Tájékoztató. – 4:7–8 
(1953. aug. 15.). – p. 9–11.

 Az elnevezések eredete. Harkány gyógyvízéről. A fürdő története.

53. HALÁSZ Márta, H.: Th e characteristic occurrences of blue green algae in the hot 
springs of Harkány [A kék algák jellegzetes előfordulási viszonyai a harkányi hévvi-
zekben] == Boros István (szerk.): Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi 
Múzeum évkönyve, 6. – Budapest : Művelt Nép, 1955. – p. 97–104.

54. CSAJÁGHY Gábor: Harkányfürdő hévforrásainak iszapja == Hidrológiai Közlöny. – 
36:4 (1956). – p. 294–296.

 „Az elmondottak alapján meg lehetne találni a lehetőségét annak, hogy Harkányfürdő 
hévforrásainak nemcsak az értékes gyógyvizét, hanem a melegének a feleslegét és a kén-
tartalmú gyógyiszapját egyaránt népünk boldogulásának a szolgálatába állítsuk.”

55. Pécs város és Baranya Megye Idegenforgalmi Hivatala fi zetővendéglátó szolgálatának 
tájékoztatója. – Pécs : Terv nyomda, 1956. – 7 p.

56. SZABÓ Pál Zoltán: Harkány és Siklós fejlesztésének lehetőségei == Pécsi Műszaki 
Szemle. – 2:1 (1957. jan.–márc.). – p. 11–14.

 Fűtés, kenderáztatás, kénalgákkal a kén kiválasztása. Takarékoskodni a gyógyvízzel. A 
település rendezése: építkezések, útviszonyok. „Harkány tehát legyen gyógyfürdő, legyen 
a betegeké, ne legyen zajos mulatóhely”. A Magyar Hidrológiai Társaság pécsi klubest-
jén elhangzott vitaindító előadás.

57. CSEKEY István: Harkány. – Pécs : Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal, 1957. – 
72 p., [8] t. : ill. [9 rajz, Gádor Emil alkotásai, 1 térkép]. – (A Baranya Megyei Idegen-
forgalmi Hivatal kiadványai, 1.)

 A táj. Harkányfürdő története. A gyógyvíz. Harkányfürdő a gyógyászatban. Harkány-
fürdő leírása. Harkány környéke. Bibliográfi a. Lásd 936., 939. sz. tétel.

58. Harkányi thermálfürdő : Tervező: Kiss E. László == Magyar Építőművészet. – 6:5–6 
(1957). – p. 136–137. : ill. [4 modellfotó, 4 tervrajz: Helyszínrajz, Földszinti alaprajz, 
Emeleti alaprajz, Hosszmetszet, Keresztmetszet]

59. AGÁRDI Ede: Madártani megfi gyeléseim a harkányi gyógyfürdő területén == Aqui-
la. – 65:[1] (1958). – p. 308., 361.

60. Üdvözöljük Harkányban == IBUSZ Utazási Tájékoztató. – 2:6 (1958). – p. 13.
 Harkány gyógyvizéről, a fürdő idegenforgalmáról, férőhelyeiről, árakról.

61. BARLA SZABÓ Sándor: Hozzászólás Harkányfürdő fejlesztési tervéhez == Pécsi 
Műszaki Szemle. – 4:3 (1959. júl.–szept.). – p. 12–13.

 A fürdőhely fejlesztéséről általában, a reumakórházról részletesen.
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62. Harkány, a reumások Mekkája == Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal 1960. I. 
félévi tájékoztatója. – Pécs : Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal, 1960. – p. 41–
44. : ill. [1 fotó]

63. Harkányfürdő == A Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal 1960. évi tájékoztatója. 
– Pécs : Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal, 1960. – p. 6–9. : ill. [1 fotó, 1 térkép: 
Harkány és környéke, 1 táblázat: A gyógyvíz kémiai összetétele]

 Rövid összefoglaló a fürdőről. A szolgáltatások árjegyzéke.

64. HUBA László: Budapest–Pécs–Mecsek. – Budapest : Panoráma, 1960. – p. 85–94. : ill. 
[4 fotó]. – (Magyarország írásban és képben, 10.)

 Rövid összefoglaló a fürdőről.

65. HUBA László: Harkányfürdő == Siklós és Harkány : Útikalauz. – Pécs : Baranya Me-
gyei Idegenforgalmi Hivatal, 1960. – p. 83–95. : ill. [5 kép, Huba László felvételei]. 
– (A Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal kiadványai, 7.)

 Átdolgozott és bővített kiadásai: 1963., 1968., 1972. – p. 56–68. : ill. [9 kép] Rövid ösz-
szefoglaló a fürdőről. A harsányi hegy mondája.

66. HALÁSZ Márta: Th e microvegetation of the acrothermae of Harkány == Annales 
Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 53. – Budapest : Természettudomá-
nyi Múzeum, 1961. – p. 139–177.

 Ugyanez a Természettudományi Múzeum Évkönyve különnyomataként.

67. VENDÉG János: Harkány gyógyfürdőről == Hidrológiai Tájékoztató. – 1:2 (1961. 
aug.). – p. 36–38.

 A feltárás története. Vízhozam és vízhőmérsékleti mérések eredményei.

68. CZIRÁKY József, Schiefner Kálmán: A harkányi gyógyvíz újabb vizsgálata == Hid-
rológiai Tájékoztató. – 2:1 (1962. ápr.). – p. 25–26.

 1959-es és 1961-es adatok. A víz összetételének kémiai és hőmérsékleti vizsgálata.

69. SCHULHOF Ödön: Harkány == Farkas Károly, Frank Miklós, Schulhof Ödön, Szé-
kely Miklós (szerk.): Magyarország gyógyfürdői, gyógyhelyei és üdülőhelyei. – Buda-
pest : Medicina, 1962. – p. 324–332. : ill. [3 fotó]

 Rövid összefoglaló a fürdőről.

70. HALÁSZ-HALMI Márta: Microphyto-sociology of the acrothermal springs at Har-
kány and at Budapest – Mt. Gellért == Annales Historico-Naturales Musei Nationalis 
Hungarici, 55. – Budapest : Természettudományi Múzeum, 1963. – p. 161–179.

 Ugyanez a Természettudományi Múzeum Évkönyve különnyomataként.

71. BARLA SZABÓ Sándor: Az új harkányi Gyógyfürdőkórház == Pécsi Műszaki Szem-
le. – 9:2 (1964. ápr.–jún.). – p. 8.
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72. SÜMEGHY Mihály: Harkányfürdő adottságai és fejlesztési lehetőségei == Megyei és 
Városi Statisztikai Értesítő. – 14:12 (1964. dec.). – p. 611–618.

 A fürdő gazdasági, infrastrukturális környezete. „Harkány még mindig csak egy kis vi-
déki fürdő. A kérdést fürdőkombinát oldaná meg, fedett medencék, súlyfürdő, irodaház, 
a befogadóképesség (öltözők, kabinok) állandó továbbfejlesztése.” 1958 és 1963 között 9 
millió forintot fordítottak felújításra. „Ha a Harkányt egy-két napra igénybevevő jugo-
szláv látogatók határátlépését könnyítenék, ez különösen növelné a forgalmat.”

73. SZŐKE Gyula: Harkányi reumakórház bővítése == Műszaki Tervezés. – 4:12 (1964). 
– p. 8–9.

 Köves Emil építész.

74. MADARÁSZ Andor: Siklós és Harkányfürdő == Élet és Tudomány. – 20:37 (1965. 
szept. 17.). – p. 1738–1743. : ill. [2 fotó]

 Rövid összefoglaló a fürdőről. „Antal Jenő bérlő nagyobb fi gyelmet fordított az üdülőhe-
lyi, mint a gyógyhelyi fejlesztésre.”

75. PÁTER János, Barla Szabó Sándor, Somfai Jenő: A dél-dunántúli dolgozók balneot-
herápiás igényei és lehetőségei == Hidrológiai Közlöny. – 45:5 (1965). – p. 219–222.

 „A harkányi kórház egy évben közel 4000 beteget vizsgál és kezel.”

76. SÁNDOR Róbert: Harkány legendája és a valóság == Uő.: Éltető, tisztító, gyógyító 
víz. – Budapest : Medicina, 1965. – p. 26–27.

 Lásd 2180. sz. tétel.

77. CZIRÁKY József, Hegyessy László: A harkányi kénes gyógyvíz == Hidrológiai Köz-
löny. – 46:2 (1966). – p. 94–96. : ill. [1 kép, Cziráky József felvétele]

 A feltárás története. A víz összetételének elemzései táblázatokban.

78. PAPP Antal [et al.]: Harkányfürdő == Uők.: Magyarország. – Budapest : Panoráma, 
1966. – p. 470–472. – (Útikönyvek)

 7. kiadás: 1982. Rövid összefoglaló a fürdőről.

79. GÁLFI János, Korim Kálmán: Harkányfürdő felszín alatti hidrológiai és termikus vi-
szonyai == Vízügyi Közlemények. – 49:4 (1967). – p. 475–499.

 Földtani viszonyok. Hidrológiai viszonyok. Vízkémiai viszonyok. Hidrodinamikai vi-
szonyok. Hévízfeltörési viszonyok. A feltárás története. Harkány környékének geohidro-
lógiai és geofi zikai vizsgálata.

80. GRÓF Pál, Hamar Matild, Trencsényi Margit, Kálózdi Tamás: Psoriasis kezelése a 
harkányi gyógyfürdőben == Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle. – 46:3 (1970). – 
p. 127–132.

81. PESCHKA Alfréd: 90 férőhelyes szálloda, Harkányfürdő == Műszaki tervezés. – 10:2 
(1970). – p. 24–26.
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82. DVORSZKY Kornél, Kálózdi Tamás, Kőrösi Olga, Molnár Éva, Kapisinszky Natália: 
Harkány gyógyfürdő gyógytényezői a harkányi Gyógyfürdőkórházban 1969 év folya-
mán kezelt psoriasisos betegek ápolásában == Rheumatologia, Balneologia, Allergo-
logia. – 12:2 (1971). – p. 115–118.

83. DVORSZKY Kornél, Molnár Éva: Psoriasisos betegek kezelése a harkányi gyógyfür-
dőkórházban == Gyógyfürdőügy. – 5:1 (1971). – p. 21–22.

84. RATKÓCZI Iván: Harkányfürdőn szerzett tapasztalatok a chronikus gyulladások és 
az infertilitás kezelésében == Gyógyfürdőügy. – 5:2 (1971). – p. 36–39.

85. BARLA SZABÓ Sándor: A harkányi gyógyfürdőkórház néhány építészeti tanulsága 
== Pécsi Műszaki Szemle. – 18:2–3 (1973. ápr.–szept.). – p. 25–26.

 Újra megjelent: Erdődy Gyula, Horváth Tamás, Kiss József: Harkány története. – Har-
kány : Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2001. – p. 227–229.

86. TÓTH Emil [et al.]: Trichomonas vaginalis és a harkányi gyógyfürdő == Magyar 
Nőorvosok Lapja. – 37:4 (1974). – p. 367–369.

 Ua. németül: Zeitschrift  für angewandte Bäder- und Klimaheilkunde. – (1975). – p. 
49–51.

87. BALOGH Zoltán: Harkányfürdő, a legnagyobb kéntartalmú gyógyvizünk == Rheu-
matologia, Balneologia, Allergologia. – 16:3 (1975). – p. 153–156.

88. BUGYI Balázs: A másfél évszázados Harkányfürdő korai történetéhez == Hidrológi-
ai Közlöny. – 55:1 (1975). – p. 47–48.

 Stoltz Sámuel Ágost 1833-ban Pesten megjelent „Magyarország kénes gyógyvizeiről” 
című latin nyelvű orvosdoktori értekezésében beszámol Harkányról. Szepesházy Károly 
és J. C. von Th iele „A magyar királyság legújabb útikönyve” című 1827-ben Kassán 
megjelent műve szintén foglalkozik a harkányi kénes vízzel.

89. DOBOS Irma: Gyógyvizek Magyarországon. – Budapest : VIZDOK., 1975. – p. 58–59.
 A mezozóos rétegvizek között a harkányi gyógyvízről.

90. RADOVITS Béla: Das Heilwasser von Harkány und seine Bedeutung bei den einzel-
nen rheumatischen Krankheitsformen == Zeitschrift  für angewandte Bäder- und 
Klimaheilkunde. – (1975). – p. 397–398.

91. SZÉKELY Lajos: Zsigmondy Vilmos == Vargha Károly (szerk.): Baranya második 
honismereti olvasókönyve. – Pécs : Baranya megyei Tanács, 1975. – p. 27–28.

 Zsigmondy Vilmos harkányi tevékenysége.

92. BALOGH Zoltán: A harkányi gyógyfürdő kezelési eljárásai == Rétközi egészségne-
velési napok : 1976. szeptember 13–16. – Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár megyei 
Tanács V. B., 1976. – p. 30–35.

 A harkányi kórház működéséről. 5 osztály (3 rheumatológiai, 1 bőrgyógyászati és 1 
nőgyógyászati) 220 ágy. Az itt gyógyított betegségek felsorolása (porckopás, ízületi gyul-
ladás, pikkelysömör stb.).
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93. BALOGH Zoltán, Várhelyi Magdolna, Kellermayer Miklós: Ionszelektív elektróda 
alkalmazása a harkányi gyógyvíz szulfi d tartalmának meghatározására == Rheuma-
tologia, Balneologia, Allergologia. – 17:4 (1976). – p. 244–247.

94. KÁLOZDI Tamás: A harkányi gyógyvíz szerepe a rheumás mozgásszervi betegségek 
kezelésében == Takács József (szerk.): Termál konferencia : Harkány, 77 : Előadás 
gyűjtemény. – Pécs : Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Baranya megyei 
Szervezete, 1977. – p. 88–93.

95. MOLNÁR Lajos: A mozgásszervi rehabilitáció lehetőségei Harkányban == Takács 
József (szerk.): Termál konferencia : Harkány, 77 : Előadás gyűjtemény. – Pécs : Szer-
vezési és Vezetési Tudományos Társaság Baranya megyei Szervezete, 1977. – p. 103–
105.

96. DVORSZKY Kornél: A harkányi gyógyvíz szerepe a bőrgyógyászati megbetegedések 
kezelésében == Takács József (szerk.): Termál konferencia : Harkány, 77 : Előadás 
gyűjtemény. – Pécs : Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Baranya megyei 
Szervezete, 1977. – p. 106–109.

97. SEDLMAYR Jánosné: Az ENSZ project megbízásából készült harkányi mintaterv == 
Takács József (szerk.): Termál konferencia : Harkány, 77 : Előadás gyűjtemény. – Pécs 
: Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Baranya megyei Szervezete, 1977. – p. 
153–166.

 „A harkányi mintaterv a gyógyászat, gyógyidegenforgalom, gyógyüdülés teljes belső re-
konstrukcióval való fejlesztésére példa.”

98. TISZAY László (összeállította): Siklós–Harkány–Ormánság. – Pécs : Mecsek-Tourist 
: Pécs és Baranya Idegenforgalmi Hivatala, 1977. – p. 12–17.

 Rövid összefoglaló a fürdőről.

99. ZÁKONYI Ferenc: Harkány == Uő.: A Dunántúl gyógyfürdői és fürdői. – Budapest : 
Panoráma, 1977. – p. 228–236. : ill. [3 fotó]. – (Magyarország gyógyfürdői)

 2. átdolgozott és bővített kiadás: 1983. – p. 270–280. Rövid összefoglaló a fürdőről.

100. ZSIFKÓ Ferenc: Harkányfürdő története és a Baranya megyei Fürdő Vállalat tevé-
kenysége == Hidrológiai Tájékoztató. – 17:1 (1977). – p. 90.

 Az 1820-as és az 1970-es évek forgalmi adatai. A fürdő fejlődésének rövid története.

101. SIPOS Imre: Korszerű fürdőmedence-tető Harkányban == Vízgazdálkodás. – 18:1 
(1978). – p. 37–38.

102. TÓTH Emil, Maros Magda, Kapisinszky Natália: Balneoterápia szerepe az ad-
nexgyulladás kapcsán kialakult szekunder sterilitás kezelésében == Magyar Nőorvo-
sok Lapja. – 41:1 (1978). – p. 88–90.

103. TÓTH Emil: A magyar balneogynekologia helyzete és jelentősége == Magyar Nőor-
vosok Lapja. – 41:2 (1978). – p. 187–190.
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104. TÓTH Emil, Kapisinszky Natália: A klimaxos-osteoporosisos betegek balneoterápiás 
kezelése és gondozása == Magyar Nőorvosok Lapja. – 41:4 (1978). – p. 378–380.

105. BORSZÉKI Béla (szerk.): Ásványvizek és gyógyvizek... – Budapest : Mezőgazdasági 
Kiadó, 1979. – p. 45., 49., 51., 54., 71., 90., 149., 156., 163., 237., 362., 366.

 Harkány említései.

106. TÓTH Emil: A nőgyógyászati betegek rehabilitációja == Gyógyfürdőügy. – 13:1 
(1979). – p. 31–35.

107. INSPERGER András: A harkányi kénes gyógyvíz szerepe krónikus bőr- és ízületi 
betegségekben == Gyógyfürdőügy. – 13:3 (1979). – p. 45–52.

108. INSPERGER Antal, Várhelyi Magdolna, Keszthelyi Béla, Kellermayer Miklós: A har-
kányi gyógyvíz hatása psoriasisban szenvedő betegek serum kéntartalmára == Bal-
neológia, Rehabilitáció, Gyógyfürdőügy. – 2:1 (1981). – p. 17–21.

109. KECSKEMÉTHY Zoltán: Zsigmondy Vilmos (1821–1888) == Pécsi Műszaki Szem-
le. – 26:1 (1981). – p. 24–25. : ill. [1 fotó]

 Az 1866-os kútfúrás (34,77 m) Harkányban. Az 1932-es felújítás során Enyezdi István 
harkányi főgépész 42 méterre mélyítette a kutat. Az I-es (1866.) és a II-es (1887.) számú 
kút elkészítője is Zsigmondy Vilmos volt. (A dolgozat kézirata – gépirat – megtalálható 
a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében.)

110. KOLTA János: Siklóstól Harkányon át Pécsig == Uő.: Baranya megyei útikönyv. – 
Pécs : Baranya megye Tanácsának Idegenforgalmi Hivatala, 1981. – p. 204–208.

 Rövid összefoglaló a fürdőről.

111. TISZAY László: Harkányfürdő == Uő. (szerk.): Pécs-Baranya idegenforgalmi tájé-
koztatója. – Pécs : Mecsek-Tourist, 1981. – p. 9–16.

 Újabb kiadásai: 1984. – p. 8–17., 1986. – p. 14–20. Rövid összefoglaló a fürdőről.

112. VÁRHELYI Magdolna, Keszthelyi Béla: Újabb adatok a harkányi gyógyvíz összetéte-
lére és hasznosítására == A Magyar Hidrológiai Társaság II. Országos Vándorgyűlése 
VI. kötet, Balneológia – Balneotechnika (Pécs, 1981. július 1–2.). – Pécs, 1981. – p. 
128–129.

 Fürdőkúra alatti kénbeépülés mértékének vizsgálata.

113. CSATH Béla: A Zsigmondyak szerepe a magyar vízkutatás és fúrás történetében. – 
Budapest : Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet, 1983. – p. 16–19. : ill. [1 
ábra, a harkányi fúrás szelvénye]. – (Vízügyi Történeti Füzetek, 12.)
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114. LORBERER Árpád: Harkányfürdő védőidomának lehatárolása == A Magyar Hidro-
lógiai Társaság IV. Országos Vándorgyűlése, 3. kötet, Vízminőség-védelem, környe-
zetvédelem (Győr, 1983. június 29–30.). – Győr : Magyar Hidrológiai Társaság, 1983. 
– p. 20–31. : ill. [5 ábra, 1 térkép]

 „A villányi karsztvíztároló korlátozott utánpótlódása miatt érzékenyen reagál a be-
avatkozásokra, ezért a harkányi hévízkészlet védelmére nem elégségesek a szokványos 
védőidomok, hanem regionális vízkészletvédelmi intézkedések is szükségesek.” (Az iro-
dalomjegyzékben a szerző saját kézirataira hivatkozik.)

115. KECSKEMÉTHY Zoltán: Rablóvár Harsány felett – gyógyforrás Harkány alatt == A 
Siklósi Vár- és Múzeumbaráti Kör tudományos emlékülése Siklóson, 1983. március 
15-én. – Siklós : Hazafi as Népfront városi-járási Bizottsága : Siklósi Vár- és Múzeum-
baráti Kör, 1983. – p. 45–51.

 Rövid történeti összefoglaló. „A harkánykörnyéki kénes forrásoknak is rég ismerteknek 
kellett lenniök [...] A 18. századi térképekről ismert dűlőnevek: Büdöskő forrás, Büdöski 
fürdő, Büdös rétje, Büdöstó, stb. ki tudja, mikori eredetűek? [...] Adósak művészeink a 
harkányi „ördögi lyukból bugyogó” gyógyforrások körül betegen munkálkodó Pogány 
János csodás gyógyulásának ábrázolásával is. Ez gyógyfürdőnk emblémája lehetne. A 
fi atal kubikus jobbágy volt az első munkaképességét visszanyert ember Harkányban. 
Tehát az első rehabilitált beteg, aki új életet kezdhetett.” (A dolgozat kézirata – gépirat – 
megtalálható a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében.)

116. KECSKEMÉTHY Zoltán: 160 éve ismert Harkány gyógyvize [Kézirat]. – Harkány, 
1983.

 Rövid történeti összefoglaló. Az Antal család 1948-as sajtópere Szeberényi Lehel és har-
kányi riportere ellen. (A kézirat –gépirat – megtalálható a Csorba Győző Könyvtár He-
lyismereti Gyűjteményében.)

117. SIK Mária, Insperger Antal, Keszthelyi Béla: Die Wirkung von Harkanyer Schwefel-
heilwasser auf Schwefelniveau von Psoriasis Patienten == Wissenschaft liche Beiträge 
der F. Schiller Universität. – (1983). – p. 96–98.

118. TÓTH Emil: A balneoterápia szerepe a meddő betegek gyógyításában == Magyar 
Nőorvosok Lapja. – 46:3 (1983). – p. 278–282.

119. TÓTH Emil: Balneoterápia a gyermeknőgyógyászatban == Magyar Nőorvosok Lap-
ja. – 47:2 (1984). – p. 162–165.

120. SCHEUER Gyula, Aujeszky Géza, Kraft  János: A dél-baranyai karsztos hévforrások 
vízföldtani vizsgálata == Pécsi Műszaki Szemle. – 31:4 (1986). – p. 15–20.

121. SZITA László: Harkány fürdőtörténet, 1823–1986. – Harkány : Baranya megyei Für-
dő Vállalat, 1986. – 120, [4] p., 4 t. : ill. [5 fekete-fehér, 8 színes fotó]

 Levéltári forrásokat feldolgozó, alapos történeti munka. Bibliográfi a: p. 100–103. Lásd 
1420. sz. tétel.
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122. TÓTH Emil: A nőgyógyászati betegek gyógyfürdőkórházi rehabilitációjának kérdése 
== Balneológia, Rehabilitáció, Gyógyfürdőügy. – 7:2 (1986). – p. 107–113.

123. LÁRENCZ László: Dr. Th an Károly (1834–1908) élete és munkássága == A Siklósi 
Vár- és Múzeumbaráti Kör 1988. március 15-én rendezett tudományos üléséről. – 
Siklós : Hazafi as Népfront városi-járási Bizottsága : Siklósi Vár- és Múzeumbaráti 
Kör, 1989. – p. 28–35.

 A harkányi víz elemzése. Szénoxisulfi d felfedezése. Th an Károly kapcsolata a Batthyány 
családdal.

124. SOÓS Péter: Harkány == Uő.: Honunk a hazában, 2. – Budapest : Hungáriasport, 
1989. – p. 89–98.

 Rövid történeti összefoglaló. A harkányiak és a bérlők 1946. évi konfl iktusa.

125. VAJDA Róbert, Vadas Vera: Harkányfürdő == Uők.: Magyarország gyógyidegenfor-
galma, 2. kötet. – Budapest : Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Vállalat, 
1990. – p. 86–89.

 Rövid összefoglaló a fürdőről.

126. CZIRÁKY József: A harkányfürdői ásvány- és gyógyvizek vizsgálata 1951–1970 kö-
zött, 1.  == Balneológia, Gyógyfürdőügy, Gyógyidegenforgalom. – 12:1 (1991). – p. 
52–64. : ill.

127. CZIRÁKY József: A harkányfürdői ásvány- és gyógyvizek vizsgálata 1951–1970 kö-
zött, 2.  == Balneológia, Gyógyfürdőügy, Gyógyidegenforgalom. – 12:2 (1991). – p. 
89–99. : ill.

128. TÓTH Emil: Fizioterápia a nőgyógyászatban : Harkányi tapasztalatok. – 2. átdolgo-
zott kiadás. – Budapest : Medicina, 1991. – 123 p.

 Előző kiadás: 1983. – 119 p. Bibliográfi a: p. 109–123. Harkányfürdő földrajzi és geo-
lógiai helyzete. A gyógyvíz kémiája. Fizioterápiás kezelési módszerek. Nőgyógyászati 
betegségek, melyeket Harkányban jó hatásfokkal kezelnek.

129. TÓTH Emil: Balneológia a nőgyógyászatban == Balneológia, Gyógyfürdőügy, Gyó-
gyidegenforgalom. – 11:3 (1991). – p. 159–162.

130. TÓTH Emil: Pelvipathia vegetativa balneotherápiája == Magyar Nőorvosok Lapja. – 
54:6 (1991). – p. 355–358.

131. KLOPP Gáborné, Bozsai Gábor: A harkányi termálkutak vízminősége == A Magyar 
Hidrológiai Társaság X. Országos Vándorgyűlése pótkötet (Szeged, 1992. szeptember 
7–8.). – Szeged : Magyar Hidrológiai Társaság, 1992. – p. 42–50.

 A víz kémiai összetételének vizsgálata, újabb adatok.

132. HÁBEL János: Pécs-Baranya : Útikalauz. – Pécs : Zsigmond Király, 1995. – p. 41., 
44–45., 94.

 A harsányi hegy mondája. Rövid összefoglaló a fürdőről.
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133. SOÓS Péter: Harkányi gyógyfürdő == Uő. (szerk.): Magyar fürdőkalauz. – Budapest 
: Magyar fürdőszövetség : Országos Idegenforgalmi Hivatal : Magyar Fürdővárosok 
Szövetsége, 1995. – p. 109. : ill. [2 színes fotó]

 Rövid összefoglaló a fürdőről.

134. KÁDAS István (szerk.): A Harkányi Gyógyfürdőkórház első négy évtizede : (1955–
1995). – Harkány : Harkányi Gyógyfürdőkórház, 1996. – 135 p.

 A Harkányban dolgozó orvosok publikációinak bibliográfi ája: p. 57–114. (Innen azokat 
a tételeket vettük át ebbe a bibliográfi ába, melynek a címében szerepel: ’Harkány’.) Lásd 
1631. sz. tétel. Barna Ignác versét (Lásd 2071. sz. tétel) közli újra: p. 11.

135. TÓTH Emil: A fi zioterápia szerepe a meddőség kezelésében 30 éves tapasztalat alap-
ján == Balneológia, Gyógyfürdőügy, Gyógyidegenforgalom. – 18:1–2 (1997). – p. 
24–26.

136. Harkány == Sarkadi Eszter (főszerk.): Vendégváró : Látnivalók Pécsett és Baranyá-
ban. – Miskolc : Well-Press Kiadó, 1998. – p. 114–115. : ill. [2 színes fotó]

 Rövid összefoglaló a fürdőről.

137. KÓSA László: Fürdőélet a Monarchiában. – Budapest : Holnap, 1999. – p. 62., 72., 
77–78., 81., 82., 108., 153–154., 232., 233. : ill. [1 fotó]

 A 19–20. századi fürdőélet harkányi vonatkozásai. A kiegyezés utáni balneológiai új-
ságok közül néhány: Fürdői Lapok (1873), Magyar Fürdőlapok (1878), Magyar Gyó-
gyterem (1879–1880), Die Kursaison (1879–1884), Tátra-Vidék (1883–1885), Fürdő 
és Turista Újság (1891–1892), A Fürdőirodalmi Könyvtár Értesítője (1894–1895), 
Nemzetközi Fürdőlapok (1896–1901), Fürdői Szemle (1898), Fürdő és Utazási Közlöny 
(1899–1900), Balneológiai Értesítő (1899–1902), Magyar Fürdők Lapja (1905).

138. MÉSZÁROS József, Kalmár Lajos (szerk., fotók): Harkányfürdő. – Harkány : Har-
kány város Polgármesteri Hivatala, 1999. – 20 p. : ill.

 Színes „vendégváró” magazin. Szállások.

139. MOLNÁR Györgyné: Harkány == Területi statisztika. – 39:5 (1999. szept.). – p. 448., 
452., 453.

 Harkány várossá válása. „A település élete alapvetően mindig is a gyógyvízhez kötődött, 
a lakosság javarésze az ahhoz kapcsolódó területek valamelyikén talált megélhetést. […] 
Életét befolyásolja a déli határátkelőhely (Drávaszabolcs) közelsége is, a fürdővendégek 
s a vásárlók közt ugyanis meglehetősen sok a határ túloldaláról egy-egy napra átrucca-
nó horvát.”

140. SZITA László: Harkányi fürdőkultúra == Balneológia, Gyógyfürdőügy, Gyógyide-
genforgalom. – 20:1–2 (1999). – p. 46–50.

 Elhangzott a Magyar Balneológiai Egyesület vándorgyűlésén (Harkány, 1998. okt. 
15–17.).

141. DOBOS Irma: Hévízkutatás és -feltárás Harkányfürdőn == Balneológia, Gyógyfür-
dőügy, Gyógyidegenforgalom. – 20:1–2 (1999). – p. 34–45.
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142. BECKER Leonóra, Keserű Tünde, Kraft né Somogyi Gabriella, Zentai Judit: Baranya 
megyei térségi erőforrástérkép, 12. : Harkány, Siklós–Máriagyűd, Nagytótfalu, Kis-
tótfalu, Kisharsány, Nagyharsány, Villány, Villánykövesd, Palkonya, Vokány települé-
sek. – Pécs : „Villány–Siklósi Borút Egyesület”, 2000. – 50 p.

 A térség fontos természeti és kulturális táji értéke a harkányi kénes víz. A térség fejlesz-
tési stratégiájában is fontos szerepe van.

143. HÁBEL János [et al.]: Harkány : A gyógyvizek városa == Uők.: Pécs–Baranya exklu-
zív útikalauza. – Pécs : Zsigmond Király, 2000. – p. 98–99. : ill. [1 színes fotó, 1 térkép]

 Rövid összefoglaló a fürdőről.

144. Harkányfürdő == Gusztávné Aradi Éva [et. al.]: Harkányfürdő és környéke. – Har-
kány : Harkány város önkormányzata, 2000. – p. 3–10. : ill.

 Színes magazin.

145. TÓTH Emil: Javaslatok a Dél-dunántúli Körzet(régió) – Somogy, Tolna, Baranya me-
gye – gyógy-idegenforgalmának távlati fejlesztési tervéhez == Balneológia, Gyógy-
fürdőügy, Gyógyidegenforgalom. – 21:1–2 (2000). – p. 50–54.

146. HORVÁTH Tamás: Harkány és Terehegy története 1543–1944 között == Erdődy 
Gyula, Horváth Tamás, Kiss József: Harkány története. – Harkány : Harkány Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2001. – p. 39–112. : ill. [6 színes fotó]

 A település története az 1820-as évektől összefonódott a fürdőével.

147. KISS József: Harkány története 1945–1998 között == Erdődy Gyula, Horváth Tamás, 
Kiss József: Harkány története. – Harkány : Harkány Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete, 2001. – p. 113–184. : ill. [6 színes fotó]

 Levéltári forrásokat feldolgozó, kéziratokat is felhasználó, alapos történeti munka.

148. LÓCZY Dénes: Harkány == Uő.: Dél-Dunántúl. – Budapest : Cartographia, 2001. – 
p. 150–151. : ill. [1 színes fotó]

 Rövid összefoglaló a fürdőről.

149. KOHLMANN Gergely: A harkányi gyógyfürdő múltja, jelene és lehetséges jövője 
[Szakdolgozat]. – Veszprém : Veszprémi Egyetem, Mérnöki Kar, Turizmus Tanszék, 
2003. – 62 p. : ill.

 Gyógyidegenforgalom, termálturizmus. Harkányfürdő turisztikai kínálata. A harkányi 
gyógyfürdő marketingtevékenysége.

150. MÉSZÁROS József (kiadványterv, fotók): Harkány. – Pécs : Molnár Nyomda és Ki-
adó Váll., 2003. – 32 p. : ill.

 A színes magazin nagyobbik részében a fürdő képei, kísérő szöveggel.

151. CSIFFÁRY Gabriella: Harkány == Uő.: Régi magyar fürdővilág. – Budapest : Heli-
kon, 2004. – p. 58–59. : ill. [2 színes fotó]

 Rövid történeti összefoglaló.
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152. MÉSZÁROS József (szerk., fotók): Gyógy- és strandfürdő : Harkány. – Pécs : Molnár 
Nyomda és Kiadó Váll., 2004. – 15 p. : ill.

 Színes magazin. A fürdő képei, kísérő szöveggel.

153. TÓTH Emil: Nőgyógyászat és balneológia == Magyar Nőorvosok Lapja. – 66:4 
(2004). – p. 237–240.

154. GÉRA Eleonóra Erzsébet: A harkányi gyógyfürdő == Kapronczay Károly (szerk.): 
Orvostörténeti Közlemények, 190–193. – Budapest : Medicina, 2005. – p. 81–84.

 Rövid történeti összefoglaló. Az Egészségügy, demográfi a és járvány a 19. századi Bara-
nyában című tanulmány egyik fejezete.

155. KÁLÓZDY Tamás: Fürdőkultúra Baranyában == Honismeret. – 33:3 (2005). – p. 
101–104. : ill. [3 fotó]

 Rövid történeti összefoglaló. (20. század második fele.)

156. VÁGI József: Harkányi Gyógy- és Strandfürdő == Uő.: Gyógyfürdők. – Budapest : 
Kossuth, 2005. – p. 50–51. : ill. [3 színes fotó]. – (Magyar örökség)

 Rövid összefoglaló a fürdőről.

157. DOBOS Irma: A Kárpát-medence ásványvizeinek története, 3. : Új korszak az ás-
ványvíz feltárásban : Ásványvízfeltárás fúrt kutakkal == Ásványvíz, üdítőital, gyü-
mölcslé. – 7:2 (2006). – p. 34–35., 39.

 Rövid történeti összefoglaló.

158. PÉTER Norbert: A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő vízkezelési technológiái == Ma-
gyar épületgépészet : Az épületgépészeti szakterület elméleti és gyakorlati folyóirata. 
– 55:7 (2006). – p. 8–11.

159. TÓTH Emil: A harkányi kénes gyógyvíz és a nőgyógyászat == Magyar Nőorvosok 
Lapja. – 69:2 (2006). – p. 149–155.

 Fizioterápia részei: balneoterápia (fürdés, iszapkezelés), fi zikoterápia (masszázs, gyó-
gytorna, elektromos kezelések), klímaterápia (éghajlati viszonyok kedvező hatása), die-
tetika (megfelelő étrend). Meddőség, kismedencei gyulladás, nőgyógyászati beteg reha-
bilitációja.

160. KISS Magdolna: A harkányi gyógyfürdő kezdetei == Fedeles Tamás, Horváth Ist-
ván, Kiss Gergely (szerk.): A Pécsi Egyházmegye vonzásában : Ünnepi tanulmányok 
Tímár György tiszteletére. – Budapest : Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Mun-
kaközösség : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2007. – p. 135–147. – (ME-
TEM könyvek, 63.)

 „Jó okunk van feltételezni, hogy a harkányi kénes forrást ismerték és feltárták az óko-
riak.”

161. SEBŐK Béla, Hortobágyi Judit: Harkány, psoriasis, gyógyturizmus, egészségipar == 
Infekció & Infekciókontroll. – 4:1 (2007). – p. 45–50. : ill.
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162. CSÖRNÖK Mariann: A harkányi fürdő == Uő.: Pécs – utazások Baranyában. – Mis-
kolc : Well-Press, 2008. – p. 136–137. : ill. [2 színes fotó]. – (Vendégváró útikönyvek)

 Rövid összefoglaló a fürdőről.

163. JANKÓ Agnéta, Cserfai Bálint, Nusser Éva (szerk.): Top20 Pécs-Baranya : Baranya 
megyei turisztikai információs katalógus : Szállás-, túra- és programajánlatokkal. – 
Pécs : Baranya Megyei Önkormányzat, 2008. – p. 47., 50., 51., 53., 55., 56–57. : ill.

 Színes magazin.

164. MISETA Roland, Palatinszky Márton, Márialigeti Károly, Borsodi Andrea, K.: Bacte-
rial communities in sulfurous thermal wells of Harkány spa == Acta Microbiologica 
et Immunologica Hungarica Suppl. – (2008). – p. 56–71.

165. MISETA Roland, Palatinszky Márton, Márialigeti Károly, Borsodi Andrea: A Har-
kány környéki termál karsztvizek baktériumközösségei == Hidrológiai Közlöny. – 
88:6 (2008.) – p. 133–136.

166. SEBŐK Béla, Lengyel Zsuzsanna, Hortobágyi Judit: A harkányi gyógyvíz antipsori-
aticus hatásának vizsgálata == Balneológia, Gyógyfürdőügy, Gyógyidegenforgalom. 
– 27:1–2 (2008). – p. 81–86. : ill.

167. BANKÓS Róbert: MUT Diplomadíj 2008 : A harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesz-
tése. – (Hídfő) == Régi-Új Magyar Építőművészet. – 7:3 (2009). – p. 52–53.

 Magyar Urbanisztikai Társaság. Bankós Róbert PTE-PMMK Településmérnök egyete-
mi kiegészítő szak 2007. Településrendezési terv. Rezümé.

168. DEMÉNY-DITTEL Lajos: Tudnivalók Harkányfürdőről és környékéről. – Hatvan : 
Magánkiadás, 2009. – 7 fol. : ill., térk.

 Spirálfűzéssel. Bibliográfi a: fol. 4–6.

169. DEUTSCH Gábor: Ördög-adta forrás : Harkányi képek: Rendhagyó riport == Re-
mény. – 12:3 (2009). – p. 62–68.

 Rövid történeti összefoglaló, különösen a zsidó vonatkozások.

170. MISETA Roland, Palatinszky Márton, Márialigeti Károly, Borsodi Andrea, K.: Mole-
cular biological investigations on the bacterial communities of curative well waters of 
Harkány spa == Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. – 56:4 (2009). – p. 
357–368.

171. MISETA Roland, Palatinszky Márton, Márialigeti Károly, Borsodi Andrea: Moleku-
láris biológiai vizsgálatok a harkányfürdő kutak gyógyvizének baktérium-közössége-
in == Hidrológiai Közlöny. – 89:6 (2009). – p. 152–155.

172. MISETA Roland, Palatinszky Márton, Makk Judit, Márialigeti Károly, Borsodi And-
rea: Molekuláris biológiai vizsgálatok a Harkányi Gyógyfürdő karsztkútjaiból szár-
mazó kénes vizek baktériumközösségein == A Miskolci Egyetem közleményei, 77. 
– 2009. – p. 201–208. – (A sorozat, Bányászat)
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173. VARGA Péter, Malmer Nagyezsda: A harkányi kénes termálvíz nőgyógyászati hatá-
sainak összehasonlító klinikai vizsgálata == Balneológia, Gyógyfürdőügy, Gyógyide-
genforgalom. – 28:1 (2009). – p. 13–37. : ill.

174. CSEHAROVSZKY Renáta: A kéntartalmú harkányi termálvíz és a Sulfi vit hatásának 
vizsgálata egér allergiás kontakt dermatitisz modellben. – Pécs : PTE ÁOK, 2010. – 34 p.

 Dékáni pályamunka. Konzulens: Helyes Zsuzsanna, Pintér Erika. A harkányi termál-
víz bőrgyógyászati vonatkozásai. Állatkísérletek.

175. MISETA Roland, Palatinszky Márton, Márialigeti Károly, Borsodi Andrea: A harká-
nyi gyógyfürdőhöz tartozó karszt-kút-vizek baktérium-közösségeinek fi logenetikai 
diverzitása == Hidrológiai Közlöny. – 90.:6 (2010). – p. 103–105.

176. SEBŐK Béla, Hortobágyi Judit, Lengyel Zsuzsanna: Gyógyvizek antipsoriaticus 
hatásának vizsgálata == Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle. – 86:5 (2010). – p. 
149–151. : ill.

 A harkányi és a nagyberényi gyógyvíz összehasonlító vizsgálata.

177. VARGA Péter, Malmer Nagyezsda: Gynaecological rehabilitation: recent experiences 
with sulphuric thermal spa water in Harkany == La presse thermale et climatique. – 
147:[1] (2010). – p. 19.

178. KRÓMER Andrea, Ambrus Eszter, Kovács Viktória, Csengeri Kata, Varga Péter: Új 
nőgyógyászati módszer: balneoterápiával és hüvelyi kocka pesszáriummal (HKP) 
kombinált sikeres gát és kismedencei gyógytorna == Balneológia, Gyógyfürdőügy, 
Gyógyidegenforgalom. – 31:1 (2012). – p. 27–54.

 A harkányi nőgyógyászati kombinált kezelés eredményességét az elmúlt évben készített 
esettanulmányokkal mutatja be.

179. MICHALKÓ Gábor, Bakucz Márta, Rátz Tamara: A fürdőfejlesztés hatása Harkány 
lakosságának életminőségére. – (Tanulmányok) == Területi Statisztika. – 15:4 (2012. 
július). – p. 372–387.

 „Arra keressük a választ, hogy a 2003-ban felújított fürdő milyen hatással van a helyi 
lakosság mindennapjaira, közérzetére, és végső soron mennyiben befolyásolja életminő-
ségét. A 2011 tavaszán 297 harkányi lakos részvételével lebonyolított kérdőíves vizsgálat 
rámutat a turizmus és a helyiek kapcsolatára, a fürdővel kapcsolatos attitűdökre és véle-
ményekre, valamint a létesítmény szolgáltatásainak igénybevételével összefüggő életmi-
nőségükre. […] A város politikai irányítóinak mielőbb fel kell ismernie, hogy a fürdőnek 
kulcsfontosságú szerepe van a harkányiak életminőségének növelésében, törekednie kell 
arra, hogy a fürdőhöz kapcsolódó szolgáltatások bővülése hozzájáruljon a foglalkoztatás 
szintjének emeléséhez, minél többen léphessenek be a legális szobakiadás piacára, bővül-
jön a fürdőt egész évben igénybevevő helyiek aránya. Mivel az egészség az egyik legfonto-
sabb életminőséget befolyásoló tényező, ezért a Harkányhoz hasonló fürdővárosok irányí-
tóinak elemi érdeke, hogy a fürdő minél nagyobb szerepet játsszon a helyiek életében.”

180. VARGA Péter, Malmer Nagyezsda: A harkányi kénes gyógyvízre alapozott sikeres 
nőgyógyászati rehabilitáció == Balneológia, Gyógyfürdőügy, Gyógyidegenforgalom. 
– 31:1 (2012). – p. 11–26. : ill.
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181. CSATH Béla, Simon István: A „fúrász” Zsigmondy Vilmos élete és műve. – Zalaeger-
szeg : Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum, 2013. – p. 18–19., 20., 38., 48., 62., 70., 72., 
76., 79., 88.

182. Harkányi vendég. – Harkány : Harkány Turisztikai Egyesület, (2012). – 16 p. : ill.
 1. sz. 2012., 2. sz. 2013. okt. Színes magazin. Németül és angolul is. Helyi szolgáltatók 

ajánlataival.

183. KISS Alexandra: Fürdőszolgáltatások magyarországi helyzete, néhány gyógyfürdő 
példáján keresztül. – Debrecen : Debreceni Egyetem Elektronikus Archívuma, 2013.

 „Dolgozatomban a magyarországi fürdőszolgáltatásokat vizsgálom, három kiválasz-
tott gyógyfürdő összehasonlító elemzésén keresztül. Hévíz, Harkány és Kehidakustány 
gyógyfürdőinek jellemzésével ismertetem Magyarország fürdőszolgáltatásait.”

184. KOCSISNÉ Juhász Erika: Területi különbségek Hajdúszoboszló és Harkány turiz-
musában az Észak-alföldi és a Dél-dunántúli régióban 1990 és 2010 között == Bu-
day-Sántha Attila, Erdősi Ferenc, Horváth Gyula (szerk.): Régiók fejlesztése, 2. kötet. 
– Pécs : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2013. – p. 290–302.

 „A régiókban az elkövetkező években a gyógyfürdőkre épülő egészségturisztikai utazá-
sok forgalmát növelni kell megfelelő marketing és turisztikai fejlesztésekkel.”

185. MICHALKÓ Gábor, Bakucz Márta, Rátz Tamara: Th e relationship between tourism 
and residents’ quality of life: a case study of Harkány, Hungary == European journal 
of tourism research. – 6:2 (2013). – p. 154–169.

186. MISETA Roland, Palatinszky Márton, Makk Judit, Márialigeti Károly, Borsodi And-
rea, K.: Spatial and temporal changes of bacterial communities inhabiting the well 
waters of Harkány spa == Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. – 60:3 
(2013). – p. 329–343. : ill.

187. VARGA Péter, Hetesi Csilla, Malmer Nagyezsda, Jagicza Anna, Péter Iván: A psoria-
sis kezelése során alkalmazott harkányi balneoterápia és a hüvely ökológiai egyensú-
lya == Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle. – 89:5 (2013). – p. 137–141. : ill.

188. BEDE Béla: Harkányi gyógy- és strandfürdő == Uő.: Gyógyfürdők és gyógyszállók 
Magyarországon. – Budapest : Corvina, 2014. – p. 135–138. : ill. [7 színes fotó, Bagy-
inszki Zoltán felvételei]. – (Corvina útikönyvek)

 Rövid összefoglaló a fürdőről. (Angolul is megjelent.)

189. BEDE Béla: Th ermal Hotel Harkány == Uő.: Gyógyfürdők és gyógyszállók Magyar-
országon. – Budapest : Corvina, 2014. – p. 139. : ill. [1 színes fotó, Bagyinszki Zoltán 
felvétele]

 A hotel adatai.

190. NITU, Florin, Bakucz Márta: Strategy for small hotels: Case study of a small hotel 
located in Harkány, Hungary == European journal of tourism hospitality and recre-
ation. – (2014). – p. 107–126.
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191. NUSSER Nóra, Horváth Katalin, Jagicza Anna: A harkányi gyógyvíz hatása térdart-
hrósisban és psoriasisban == Háziorvos Továbbképző Szemle. – 19:1 (2014). – p. 
54–55.

192. OROSDY Béla: A vendégelégedettség vizsgálata Harkányban == Fojtik János (szerk.): 
Elméleti igényességgel a gyakorlat igényei szerint... : Tanulmányok Rekettye Gábor 
70. születésnapjára. – Pécs : Publikon, 2014. – p. 337–350. : ill.

 A harkányi idegenforgalmi szolgáltatásokkal való fogyasztói elégedettség vizsgálata. „A 
szóbeli megkérdezések helyszínei a Harkányi Gyógyfürdő és a Tourinform Iroda voltak, 
míg az írásbeli kérdőívek megválaszolásában részt vettek a vizsgálatba bevont nagyobb 
kapacitású harkányi hotelekben/panziókban megszállt vendégek is.”

193. PINCZEHELYI Sándor (szerk.): Harkányfürdő és környéke. – Harkány : Harkányi 
Turisztikai Egyesület, 2014. – 95 p. : ill.

 Szép kivitelű, hasznos útikönyv.

194. NITU, Florin: City branding a small town in Hungary: the case of Harkány == Schaub 
Anita, Szabó István (szerk.): III. Interdiszciplináris doktorandusz konferencia 2014 
= 3rd Interdisciplinary Doctoral Conference 2014. – Pécs : Pécsi Tudományegyetem 
Doktorandusz Önkormányzat, 2015. – p. 781–793.

195. PÉTER Iván, Laczó Andrea, Jagicza Anna, Sebestyén Andor, Cs. Horváth Zoltán, 
Endrei Dóra, Tánczos Frigyes, Molics Bálint, Boncz Imre: Outcome of Harkány 
Th ermal Water Completed Puva Th erapy Versus Traditional Puva Th erapy of Psori-
atic Patients == Value in Health. – 18:7 (2015). – p. 416.

196. POZSGAI Gábor, Benkó Rita, Barthó Loránd, Horváth Katalin, Pintér Erika: Th er-
mal spring water drinking attenuates dextran-sulfate-sodium-induced colitis in mice 
== Infl ammopharmacology. – 23:1 (2015. febr.). – p. 57–64.





CIKKEK

1825

197. [RUMY Károly György] –y: Beitrag zur Vaterlandskunde == Der Wanderer. – 12:65 
(1825. márc. 6.). – p. 1–2.

 „Honismereti adalék. A Baranya vármegyei Harkányban 1823-ban véletlenül felfe-
dezett hévforrás gyógyereje 1824-ben bizonyságot nyert, s így Magyarország legkivá-
lóbb melegvizes fürdői között tarthatjuk számon. Amikor 1824-ben [sic! recte: 1823] 
Harkány község (Batthyány Antal gróf uradalmához tartozik, Pécstől három órányi-
ra, Siklóstól háromnegyed órányira) határában a rét lecsapolási munkálatai során egy 
hosszú árkot ástak, a munkások véletlenül egy melegvizű forrásra bukkantak, s mivel 
az árokban lábuk nem állhatta a forrás vizének forróságát, felfedezéséről értesítették 
az uradalmi tisztviselőt. A tisztviselő megvizsgálta a forrást, és kezének belemerítése, 
valamint egy friss tojás egy perc alatti megfőlése révén meggyőződött annak forrósá-
gáról. Tüzetesebb vizsgálatok nyomán kiderült, hogy a forrás 41½ fok hőmérsékletű, s 
ezzel forróbb a budai és daruvári (Szlavónia) melegvizes fürdőknél. Az elmúlt év [1824] 
nyarán már bizonyossá vált, hogy e hévforrás gyógyító hatással van számos betegségre 
és rokkantságra, nevezetesen a krónikus gyengeségre, elaggott reumákra és tartós kösz-
vényes fájdalmakra, tüdőkórra és tüdővészre, daganatokra, törött tagokra, bénulásokra 
stb. –y.” (V. Horváth Károly fordítása) Lásd 2239. sz. tételt.

1845

198. [PETRICHEVICH Horváth Lázár] P. H. L.: Új levél Emiliához : A magyar orvosok és 
természetvizsgálók’ VI-d. nagygyűlése Pécsett == Honderű. – 3:8 (1845. aug. 26.). – 
p. 149–155.

 „Ez a Harkány, kedves Emiliám, egy több forrásokkal bővelkedő meleg iblós, gyantás, só-
lugsavas kénfürdő. […] Megírom neked alkatrészeit, nem mintha elhihetném ép elmével, 
hogy te azokat megérteni fogod, hanem hogy egy kis dolgot adjak neked, zsebszótáraiddal 
elvégzendőt. […] Van e fürdőhelynek derék fogadója, csinos kávé- és bálháza, árnyékos 
parkja s egyike a legbájolóbb a legregényesb tájaknak.” Hivatkozik a 7., 2067. sz. tételekre.

1847

199. VÍZER István: Harsány hegye == Hetilap. – 3:168 (1847. aug. 10.). – p. 1023–1027.
„[…] Harsány s Villány helységtől alig ½ órányira létezik Harkány ama hatalmas ás-
ványi +47 fokú meleg forrás. mely mai napig is létező földalatti vulcanicus elemekre s 
chemiai tűz műhelyére mutat.”
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1848

200. A harkányi fürdő == Pesti Hírlap. – 8:40 (1848. ápr. 27.). – p. 374.
„Ez évben is nyitva áll a szenvedő emberiség’ gyógyítására. – Harkány fekszik Bara-
nyamegyében, Siklós vára kellemes éghajlatú, gyönyörű vidékén: ásványvize csodateljes 
foganatát nyilvánítá leginkább: a’ csúzban, a’ sokalakú kínos köszvényben, az altesti 
kórokban, bőrkórokban, a’ nyirk ’s mirigy rendszer kóraiban, a’ vizelet-utak kóraiban, 
bénaságokban, – a nőnem magtalanságában, a’ fehérfolyásban, a’ régi fekélyekben, 
higanykórban ’stb. ’stb. ez utóbbiban bizonyos és tökéletes gyógyulás várható. A für-
dő-vendégek kényelmeiről minden telhető módon gondoskodva lesz. – Siklóson, 1848-
iki april 21-én.” (Ugyanez a hirdetés a május 5-i lapszámban is megjelent.)

1853

201. [BATIZFALVI Samu] Bfv. S.: Harkány és vidéke == Pesti Napló. – 4:1062 (1853. 
szept. 24.). – p. 1–2.
„Harkány 72 csinos házból álló takaros magyar falu Baranyában.” A gyógyvíz felfede-
zésének története. „E hévvíz a merítés módja által hűtetik meg. Nevezetesen egy három 
ölnyi magas kerék – ló által vontatván – a kerületében levő s a forrásvízben megmerült 
kis facsöbrökkel több mint fél kört ír le, – tehát csaknem két annyi tért fut körül a sza-
bad légen mint mennyit úszott a vízben, – úgy hogy mire függőleges helyzetében egy vá-
lucsorgába kiürül a csöbör, a víz kiállhatlan hőfokából sokat veszített. E facsorga vezeti 
azután – mintegy nyolcz ölnyi távolságra – a kertben levő fürdőépületekbe a gyógyvizet, 
hol az meglehetős ócska kádakban használtatik.”

1857

202. Bs.: Harkányi fürdő Baranyamegyében [Hír] == Vasárnapi Újság. – 4:43 (1857. okt. 
25.). – p. 459.
„Ezen nagyhatású és sokat látogatott, kellemes fürdőhelyről azon tudósítást veszszük, 
hogy ott Nikl Mihály tiszttartó ur javaslatai következtében számtalan csinosítás és javi-
tás fog jövő tavaszszal foganatba vétetni, mire nézve a felsőbb jóváhagyás is megérkezett 
volna már. Az újítások közt első helyen említendő az érdemes tiszttartónak minden 
fürdővendég hő óhajával találkozó azon indézkedése, melly által az eddig tapasztalt viz 
szűkén segítve lesz. A fürdővíz ugyanis olly kevés volt, hogy naponként egyegy órát kel-
lett várni, mig a kifogyott forrás ismét megtelt. A fürdőre is felügyelő urodalmi tiszttartó 
most felső helyen is jóváhagyott olly intézkedést tett, hogy a 8 1/3 akónyi 48 fürdő kád 
helyett 5 akósakat hoz be, minélfogva kevesebb viz kellvén, a fürdés ezentúl rendesen, 
minden megakadás nélkül fog végbe mehetni. A harkányi fürdő számos látogatói bizo-
nyosan örömmel veendik e híreket.”
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1859

203. Siklóson Casinó : A harkányi fürdő csinosodása == Vasárnapi Újság. – 6:9 (1859. 
febr. 27.). – p. 105–106.
„Lehetlen a szép időben a szobában maradnunk, kicsal a szabadba, s hová röppenhe-
tünk könnyebben, mint városunk kedvencz nyári mulató helyére, az ide csak fél órai 
távolságra fekvő harkányi fürdőbe? Valamint minket, ugy a fürdő látogatóit is örömmel 
lepi meg, a hir, hogy a vendéglőt a vendéglősök mintaképe, Bl. F. [Blümel Ferenc], ismét 
megtartá, s ha még azt is megsugjuk, hogy az idei fürdői szakra számos csinositás van 
készülőben, ugy bizton hihetjük, hogy az idei fürdőszakon a vendégkoszoru Harkányon 
szaporodni fog.”

204. Bs.: Harkány [Hír] == Vasárnapi Újság. – 6:28 (1859. júl. 10.). – p. 332.
„Örömmel kell tudatnunk, mikép e fürdő körül minden elkövettetik, hogy a magyaror-
szági fürdőkkel kiállhassa a versenyt. Így taval állandó fürdő-orvos neveztetett ki, ki a 
fürdői szak alatt a fürdőben tartózkodik. – Az idén az ugynevezett alsó fürdők helyébe, 
mellyek a köznép használatára voltak készítve, uj, ugyszolván palotaszerű épület emel-
kedett. Zuhany-fürdő épittetet, s számtalan csinositás vitetett végbe. Ha ez igy megy, 
ugy méltán okunk van hinni, hogy kevés idő mulva nemcsak Magyarországnak, hanem 
a külföld nevezetesb fürdői szinvonalára emelkedik e hely. A vendégek részéről már 
is igen számosan látogatják. Igy 1855-ik évben volt itt 475 család, 1100 egyén; 1856. 
évben 510 család, 1230 egyén; 1857. évben 545 család, 1460 egyén; 1858. évben 575 
család, 1500 egyén. – Igy tehát az évenkinti vendégek száma évről évre szaporodik.”

1860

205. Harkány fürdő, júl. 6. == Pécsi Lapok. – 1:3 (1860. júl. 11.). – p. 1–2.
A teljes szöveget lásd: 1. sz. melléklet.

206. [KOVÁCS Ágoston] K.: Pozsony, aug. 9. == Pécsi Lapok. – 1:14 (1860. aug. 19.). – p. 
54–55.
„Badennak hévvize, mint mondják, sokkal lanyhább mint Harkányé, s míg Badenban 
a művészet, ipar, izlés e hévvizel a legjövedelmezőbb, és legkellemesebb fürdőhely alapí-
tására használta föl; nálunk a harkányi viz jelessége alighogy elismertetik. Mi lehetne 
Harkányból, ha például Siklósfelé egy szép nagy park ültettetnék, s ebbe szerteszórva 
szép nyaralók építtetnének? Mit lehetne Füredből csinálni, ha Bádent oly széppé lehete 
tenni?”

207. A harkányi fürdő-idény vége felé kezd járni… [Hír] == Pécsi Lapok. – 1:15 (1860. 
aug. 23.). – p. 59.
„[…] mert alig látszik már itt-ott egy fürdő-vendég, pedig az idő most még igen jó lenne, 
s a forrás vize is melegebb mint a nyár folytán volt. A kihirdetett utolsó tánczvigadalom 
is vendégek hiányában nem tartatott meg.”
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1861

208. SZÉL Farkas: Úti képek Siklós és vidékéről == Balaton-Füredi Napló. – 1:10 (1861. 
aug. 2.). – p. 75–77.
„P[ogány]… János” története. „Valóban a víz nemcsak meleg, de forró is volt, úgy, hogy 
több kísérlet tétetett tojás főzéssel és azok mindannyiszor sikerültek.” A Batthyány csa-
lád szerepe.

209. SZÉL Farkas: Úti képek Siklós és vidékéről == Balaton-Füredi Napló. – 1:11 (1861. 
aug. 13.). – p. 84–85.
A gyógyforrásról röviden. A harsányi hegy mondája, Harkány említése nélkül.

1862

210. Bs.: Fürdői levelek : Harkány jún. 3. == Pécsi Lapok. – 2:46 (1862. jún. 8.). – p. 181.
A teljes szöveget lásd: 2. sz. melléklet.

1863

211. Gy.: Harkányfürdő == Balatonfüredi Napló. – 3:5 (1863. júl. 2.). – p. 1–2.
A víz gyógyító hatásának felfedezése. Pogány János. A fürdőélet kezdetei. Batthyány 
Kázmér.

1865

212. NYÁRFI Károly: A harkányi fürdő és vidéke == Hazánk s a Külföld. – 1:33 (1865. 
aug. 13.). – p. 515–517. : ill. [1 rajz]
Rövid összefoglaló a fürdőről. Pogány János története. Bérlő: Brenner Márton. A har-
sányi hegy regéje, a kénes víz eredetére való utalás nélkül. „A harkányi fürdő-vendégek 
közől tán senki se távozik a nélkül, hogy Siklós után Mária-Gyűdöt is meg ne látogatná.”

1866

213. Pécs és vidéke == Vasárnapi Újság. – 13:14 (1866. ápr. 8.). – p. 164.
„Harkány vidéke igen kies lapály. A falu csinos épületekkel díszlik. Déli részén van a für-
dő, mely csinos fürdőházaival s kertjével igen kellemes hatást tesz. Előnye más sok fürdő 
felett, hogy itt a sűrű díszfák miatt a nyári szúrós nap hevétől óva van a fürdő közönség 
mindenütt. A meleg forrás völgyben, illetőleg kútban levén, a víz fölemelése – egy – lo-
vak által mozgatott gép segélyével történik csöveken a fürdő-épületekbe. Vize kénkő- és 
iblanytartalmú, Reamur szerint 25-40 fokú meleg. Csinosítása évről évre feltűnőbb, s 
folyton nagyobb fi gyelmet gerjeszt.”
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1867

214. Gr. Batthyány Gusztáv úr Harkányban a szegények számára is épített egy fürdőt, 
amely 16000 frtba került [Hír] == Pécsi Lapok. – 1:8 (1867. ápr. 25.). – p. 31.

215. Harkányfürdő május 1-jén nyittatik meg : A sikerült fúrás folytán az ásványvíz kitűnő 
hatású [Hirdetés] == Pécsi Lapok. – 1:10 (1867. máj. 2.). – p. 40.
Az adatokat Th an Károly egyetemi tanár elemezte.

216. Tudjuk azt, hogy a harkányi fürdő vendégei érdeklik olvasóinkat, ezért adjuk azok 
névsorát, kik májushó 1-től június 15-ig bezárólag, ott mulattak == Pécsi Lapok. – 
1:30 (1867. júl. 11.). – p. 120.

217. [A harkányi fürdővendégek névsora, máj. 1–jún. 15.] == Pécsi Lapok. – 1:30 (1867. 
júl. 11.). – p. 120.

218. A harkányi fürdővendégeknek névsora == Pécsi Lapok. – 1:32 (1867. júl. 18.). – p. 128.

219. A harkányi fürdővendégeknek névsora == Pécsi Lapok. – 1:35 (1867. júl. 28.). – p. 140.

220. A harkányi-fürdő vendégeknek névsora == Pécsi Lapok. – 1:40 (1867. aug. 15.). – 
p. 160.

1868

221. A harkányi fürdő vendégek névjegyzéke május elsejétől tízedikig == Pécsi Lapok. – 
2:40 (1868. máj. 17.). – p. 166.

222. A harkányi fürdő vendégek névjegyzéke május 10-től 20-kig == Pécsi Lapok. – 2:43 
(1868. máj. 28.). – p. 178.

223. A harkányi fürdő-vendégek névjegyzéke május 20-től június elsőig == Pécsi Lapok. 
– 2:46 (1868. jún. 7.). – p. 189.

224. A harkányi fürdő-vendégek névjegyzéke június 1-től 10-ig == Pécsi Lapok. – 2:48 
(1868. jún. 14.). – p. 198.

225. A harkányi fürdőben egy vendég a vizet oly melegen használta, hogy agyon forrázta 
magát [Hír] == Pécsi Lapok. – 2:50 (1868. jún. 21.). – p. 216.
„Nagyon hamar akart bajaitól menekülni.”

226. A harkányi fürdő-vendégek június 10-től 20-ig == Pécsi Lapok. – 2:52 (1868. jún. 
28.). – p. 216.

227. A harkányi fürdővendégek annyira megszaporodtak, hogy sem szállást, sem fürdőt 
nem bírnak kapni [Hír] == Pécsi Lapok. – 2:55 (1868. jún. 28.). – p. 227.
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228. A harkányi fürdő-vendégek június 20-tól 30-ig == Pécsi Lapok. – 2:55 (1868. jún. 
28.). – p. 228.

229. A harkányi fürdő-vendégek névjegyzéke június 30-tól július 4-ig == Pécsi Lapok. – 
2:57 (1868. júl. 16.). – p. 236.

230. A harkányi fürdő-vendégek névjegyzéke július 4-tól július 18-ig == Pécsi Lapok. – 
2:59 (1868. júl. 23.). – p. 244.

231. A harkányi fürdőről [Hír] == Vasárnapi Újság. – 15:30 (1868. júl. 26.). – p. 359.
Zsigmondy Vilmos. A gyógyvíz leírása.

232. A harkányi fürdő-vendégek névjegyzéke július 18-tól august. 1-ig == Pécsi Lapok. – 
2:63 (1868. aug. 6.). – p. 260.

233. A harkányi fürdő-vendégek névjegyzéke august 1-től aug. 8-ig == Pécsi Lapok. – 2:67 
(1868. aug. 20.). – p. 276.

234. A harkányi fürdő-vendégek névjegyzéke august. 15-től aug. 22-ig == Pécsi Lapok. – 
2:69 (1868. aug. 27.). – p. 284.

235. M. M.: A harkányi fürdőrűl == Fővárosi Lapok. – 5:196 (1868. aug. 27.). – p. 782–783.
Hangulatos és informatív riport, melynek végén a szerző „kedves benyomás emlékével” 
távozik Harkányból. Kontsek Ágost fürdőbiztos említése.

236. A harkányi fürdő-vendégek névjegyzéke augusztus 22-től augusztus 30-ig == Pécsi 
Lapok. – 2:73 (1868. szept. 10.). – p. 310.

237. Th an Károly értekezését... [Hír] == Fővárosi Lapok. – 5:295 (1868. dec. 23.). – p. 1177.
„[...] a harkányi víz vegyelemeiről ezer példányban rendelte meg az ottani fürdő tulaj-
donosa. Ennyi se kelt még el az akadémia kiadványai közül soha.”

1869

238. Harkányból értesülünk, hogy a pécsi dalkör f. hó 1-én lerándult e fürdőhelyre […] 
== Pécsi Lapok. – 3:63 (1869. aug. 8). – p. 263.
„[…] azon szép czélból, hogy a szegénysorsu betegeknek, kik a fürdőt használják némi 
segélyt szerezzen. Ez okból a fürdő helyiség nagy termében hangversenyt rendezett […]”

1870

239. Izabella spanyol exkirálynőrűl... [Hír] == Fővárosi Lapok. – 7:119 (1870. jún. 3.). – p. 512.
„[...] azt hírlik, hogy nyáron a harkányi fürdőbe jőne, Pécs mellé.”

240. A P. N. szerint Izabella, Spanyolország volt királynéja még e hó folytán a harkányifür-
dőre jőne gyógyulást keresni… [Hír] == Pécsi Lapok. – 4:45 (1870. jún. 5.). – p. 219.
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241. Reményi Ede a pünkösdi ünnepet a harkányi fürdőben fogja tölteni… [Hír] == Pécsi 
Lapok. – 4:45 (1870. jún. 5.). – p. 219.

242. [Harkányi levél, 1870. jún. 9. == Pécsi Lapok. – 4:46 (1870. jún. 9.). – p. 224–225.
Reményi Ede hangversenye a gyógyfürdő nagytermében.

243. Isabella exkirálynő nem jő Harkányba [Hír] == Pécsi Lapok. – 4:47 (1870. jún. 12.). 
– p. 229.
„[…] s mint mondják az egész hír csak a harkányi vendéglős humbugja volt […]”

244. Azt a hírt... [Hír] == Fővárosi Lapok. – 7:129 (1870. jún. 16.). – p. 556.
„[...] hogy Izabella spanyol királynő a harkányi fürdőbe készül, az ottani vendéglős ko-
holta, hogy a fürdőnek reklámot csináljon.”

245. Levelezés : Harkány, aug. 14. 1870. == Pécsi Lapok. – 4:65 (1870. aug. 14.). – p. 204–205.
A teljes szöveget lásd: 3. sz. melléklet.

246. Harkányban : Minden évben a fürdőidény alatt a lakás szüksége érezettebb levén, az 
igazgatóság részéről annak elhárítására a fürdő közelében fekvő házhelyek kedvező 
feltételek alatt házak építkezésére kiadatnak [Hirdetés] == Pécsi Lapok. – 4:90 (1870. 
nov. 10.). – p. 420.

247. A harkányi fürdőben tavasszal új építkezések és meglepő változások történnek [Hír] 
== Pécsi Lapok. – 4:97 (1870. dec. 4.). – p. 453.
„E ritka gyógyerejű fürdő méltán megérdemelné a vállalkozóbb felkarolást, hogy a ven-
dégek valódi kényelmet és szórakozást találjanak s ne legyen az egyedüli az a gyönyörű 
fekvésű Máriagyüd mely kissé messze sétahely.”

248. Gr. Batthányi Jenő a m. kir. honvédség javára… [Hír] == Pécsi Lapok. – 4:99 (1870. 
dec. 11.). – p. 463.
„[…] tizenkét ingyenjegyet bocsátott a harkányi fürdő használtatása végett, a honvédel-
mi ministerium rendelkezése alá.”

1871

249. Tevékeny polgártársunk Ráth Mátyás… [Hír] == Pécsi Lapok. – 5:10 (1871. febr. 2.). 
– p. 47.
„[…] Blümel és Bedővel szövetkezve a harkányi fürdőt 12 évre haszonbérletbe vette 
s mint tudjuk a szerződés is megköttetett. E ritka gyógyerejű fürdő eddig a távolabb 
vidékeken alig volt ismeretes, s a vendég contingens legfölebb még a szomszéd megyék-
ből szaporodott, minek egyrészt az is volt oka: hogy kényelem tekintetében a fürdő oly 
primitív állapotban sinlődött, mely még a betegeket is elriasztotta, nemhogy egy egész-
séges látogatót is oda csalt volna. Az új bérlők ezen változtatni akarnak, s kellő beruhá-
zás, valamint a gyógyforrás vegytani elemeztetése által ezt európai hírre szándékoznak 
emelni, mit a forrás ereje és gyógyhatása megis érdemel, s a bérlők szándékát lehetővé is 
teszi. Ezzel egy már régen nyilvánult óhajtás teljesedik, miért is a buzgó vállalkozóknak 
a legjobb eredményt kívánjuk.”
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250. A harkányi fürdőt... [Hír] == Fővárosi Lapok. – 8:30 (1871. febr. 7.). – p. 144.
„[…] Ráth Mátyás és Blümel pécsi polgárok 12 évre kibérlék s föl akarják emelni.”

251. Harkány kezd népes lenni… [Hír] == Pécsi Lapok. – 5:45 (1871. jún. 4.). – p. 208.
„[…] s minden jel oda mutat, hogy e jelen fürdőidény igen látogatott lesz. Pécsről már 
számos család ment ki a kitűnő gyógyvíz használatára.”

252. Harkány kezd népesülni… [Hír] == Pécsi Lapok. – 5:49 (1871. jún. 18.). – p. 221.
„[…] s az eddigi tudakozások és jelentkezések oda mutatnak hogy a mostani saison 
rendkívül látogatott lesz, mit a kitűnő gyógyerejű fürdő, mely a köszvényes bántalmak, 
csuz, vérkeringési zavarok, mirigy daganatok, bőrbajok és nemi betegségekben rendkí-
vüli hatású, annál inkább megérdemel, mert a vendégek kényelméről is gondoskodva 
van. A vendégeket a szabadkai jóhirű czigányzene mulattatja.”

253. A harkányi fürdőidény a múlt évekhez aránylag kevesek által látogattatik… [Hír] == 
Pécsi Lapok. – 5:59 (1871. júl. 23.). – p. 273.
„Míg tavaly ez ideig több mint ezer fürdő-vendég volt, mostanáig csak 600-an vannak. 
Most azonban sok a látogató. Az Anna-bálra készülnek.”

254. A harkányi Anna-bál mindinkább veszít a fényéből [Hír] == Pécsi Lapok. – 5:62 
(1871. aug. 3.). – p. 287.
„Egyúttal felemlítjük, hogy sokan panaszkodnak, miszerint a fürdőigazgatóság lapun-
kat nem járatja, holott a legtöbb fürdővendég pécsi, kiket az itteni ügyek kiválóan ér-
dekelnek.”

255. Apró hírek : Harkány fürdőről egy ott időzött pesti fi atalember ösmertető emlékiratot 
ír [Hír] == Pécsi Lapok. – 5:91 (1871. nov. 12.). – p. 408.

1872

256. A harkányi fürdőben… [Hír] == Fővárosi Lapok. – 9:181 (1872. aug. 9.). – p. 785–
786.
„[…] is vége felé jár a saison. A vendégek panaszkodnak Blümmel bérlőre, hogy rossz 
a konyha, pince és szolgálat. A rossz borok mellett alig hihetné valaki, hogy ott a közel-
ben fekszik Villány és Siklós. A pincéreknek ólomlábuk és pallérozatlan nyelvük van. A 
zenészek csak szakmányban muzsikáltak. A társalgó- és táncterem igen szűk, s ez volt 
egyik oka, hogy még az Annabálból mindjárt éjfél után szökdösni kezdett a közönség. 
Átalában a kedv nem nagyon szikrázott, s a táncrendben csak egy csárdás volt. A jelen-
volt lányok közül Kossa Irén és Ilonka, Vágó Aranka, Festl Lujza, Weigl Etelka és Zsiga 
Klementina kisasszonyokat említi tudósítónk.”

257. R. A. J.: Kirándulás Harkányba == Fővárosi Lapok. – 9:188 (1872. aug. 18.). – p. 819.
„Csin és kényelem tekintetében itt még sok kívánnivaló van.” Az 54-es szobának – ahol 
a „pincér kegyességéből” álomra hajthatta a fejét a cikk szerzője – nincs ablaka, de 
„mindamellett Harkány egyike hazánk legkellemesebb fürdőinek”.
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258. A harkányi fürdő == Vasárnapi Újság. – 19:36 (1872. szept. 8.). – p. 440–441. : ill. [4 
kép: a szálloda, a fürdőház, a gyógyforrás és Siklós látképe metszetekben]
A fürdő története. A víz leírása. Mely betegségekre alkalmazható. Az épületek leírása.

1873

259. Harkánynak sok fürdővendége van [Hír] == Fővárosi Lapok. – 10:164 (1873. júl. 18.). 
– p. 714.
„A gyógyvíz ott méltán bír vonzerővel s csak az a kár, hogy a közönség szórakoztatására 
kevés történik.”

1875

260. József főherceg… [Hír] == Fővárosi Lapok. – 12:210 (1875. szept. 15.). – p. 940.
„[…] múlt szerdán Pécsről Harkányba utazott, s a fürdőbiztos és orvos kíséretében meg-
tekinté a fürdő egész berendezését. Délben a többi vendég közt ebédelt. Étkezés után 
elment a parkba sétálni és kedélyesen elcsevegett a több földmívessel, kérdezősködvén az 
aratás és egyéb mezőgazdasági viszonyok felől.”

1877

261. A harkányi fürdőből… [Hír] == Fővárosi Lapok. – 14:163 (1877. júl. 19.). – p. 790–
791.
„[...] e sorokat kaptuk: a „Fővárosi Lapok”-ban olvastuk, hogy Rohicson a magyar ven-
dégek mily otthonosan érzik magukat. Harkányon nem vagyunk „otthon”. Szállást, ételt 
nem kérhetünk anyanyelvünkön, különben a német pincérek és szobalányok mellőzte-
tése ér bennünket. […] Mit mondana a dicső-emlékű Batthyány Kázmér, aki e fürdőt 
alapította, ha tudná, hogy itt a magyar idegen? Az itt uralkodó magyartalanságnak” se 
a fürdőbiztos, se az orvos nem oka, csakis a bérlő „és annak cselédsége, mely nem tud és 
nem is akar tudni magyarul”. 40 kád és egy nagyobb fürdő van itt. Sétány, ligetek. Al-
kalmas szállás kevés. „A vendégek nagyobb része a község szíves és szolgálatkész magyar 
népének házaiban szokott elhelyezkedni.”

262. A harkányi fürdőből == Fővárosi Lapok. – 14:175 (1877. aug. 2.). – p. 846.
„Az itteni fürdőről azt közölték e rovatban, hogy vezetői németek, csak a fürdőorvos 
képez kivételt. Az orvos úr azonban egészen német. […] A lapokhoz nehéz hozzájutni. 
[…] A parkban szobrokat állítottak fel, de csak elcsúfíták velök, mert ezek faszobrok, 
befestve. Sokkal szebbek a gonddal ápolt nagyobb virágágyak. […] Harkányon az élet 
nem valami kedélyes, bár este néha a teremben zongora mellett táncot rögtönöznek. De 
jobban foly a kártya s a nők is ugyancsak preferance-oznak.”
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1879

263. VAJDA Viktor: Harkány és környéke == Fővárosi Lapok. – 16:145 (1879. jún. 26.). – 
p. 704–705.
A harsányi hegy mondája. A fürdő rövid története, leírása.

264. A harkányi Anna-bál… [Hír] == Fővárosi Lapok. – 16:175 (1879. júl. 31.). – p. 847.
„[…] igen jól sikerült. Az első négyest körülbelől negyven pár táncolta. Levelezőnk 
azonban mégis csak öt hölgy nevét közli velünk. […] A közönség csak hajnalban kezdett 
oszlani, pedig a vidékről is sok volt a vendég.”

265. A magyar fürdők látogatottsága == Vasárnapi Újság. – 26:31 (1879. aug. 3.). – p. 501.
Balaton-Füred: 1193; Buziás: 633; Herkulesfürdő: 2623; Krapina-Töplitz: 882; Lipik: 
580; Pöstyén: 1663; Tátra-Füred: 860; Trencsén-Teplitz: 1277. Harkány: 991 látogató-
val 5. ebben a sorban.

1880

266. Harkány [Tárca] == Pécsi Figyelő. – 8:29 (1880. júl. 17.). – p. 1.
„A fürdő-szobák eléggé kényelmesek és igen tiszták. A kénköves víz igen üdítőleg hatott 
beteg testemre és én barátommal a Dráva mellé készültem kirándulni. De fogva tartott 
tisztem. […] Megtekintém a vendégkönyvet és előbbeni borús gondolataim ellenében 
arról győződtem meg, bíz szépszámú vendégkoszorú látogatja a fürdőhelyiségünket. 
Számszerint jóval meghaladja a 700-at. Ötven vendéggel több van, mint tavaly ugyan-
ezen időben. A vendégeknek körülbelül ¾ e gyógykezelés, ¼ e szórakozás céljából időz 
itt. Közöttük nem elenyésző számban van képviselve a magyar, szerb és horvát főne-
messég és papság.”

267. Harkányról [Hír] == Fővárosi Lapok. – 17:173 (1880. júl. 30.). – p. 866.
Anna-bál. „Fürdővendég csak alig, vidéki annál több volt.” A táncot Benyovszky Manó 
rendezte.

1882

268. A harkányi-fürdőről néhány nap óta különös hírek keringenek [Hír] == Pécsi Lapok. 
– 1:33 (1882. márc. 17.). – p. 2.
„[…] azt beszélik, hogy a forrás teljesen kiapad, hogy a kitűnő gyógyhatású víznek nyo-
ma sincs többé […]”

269. Harkányból értesítenek bennünket… [Hír] == Pécsi Figyelő. – 10:14 (1882. ápr. 8.). 
– p. 3.
„A fürdőhelyiségek nagy költséggel restauráltatnak, minden ódon tárgy újjal és csinos-
sal cseréltetik ki […] A sétahelyek is nagy gonddal készíttetnek elő […] A fürdő idény 
alatt Garay zenekara fog közreműködni […] Pécs és Harkány között vasár- és ünnep-
napokon a pécsi omnibusz társaság fog közlekedni.”
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270. Az osztrák-magyar monarchia fürdőhelyei == Pécs-Baranyai Hírlap. – 1:43 (1882. 
máj. 31.). – p. 3.
Harkány, Magyarország, Baranyavármegye; égvényes sósavas kénforrások. Gyógyha-
tás: csúz rheuma, haemorrhoidalis bajok, lymphatikus bajok, görvély, bénaság, női be-
tegségek stb. ellen.

271. Fürdői hírek : Harkányi levelezőnk írja, hogy a fürdő évad ott már megnyílt [Hír] == 
Pécs-Baranyai Hírlap. – 1:44 (1882. jún. 3.). – p. 2.
„Pünkösd hétfőjén nagy táncmulatság volt, melyen számosan voltak vidékről és Pécsről.”

272. Harkányi levelezőnk írja… [Hír] == Pécsi Figyelő. – 10:22 (1882. jún. 3.). – p. 2.
„[…] hogy a fürdő vendégek mindeddig igen csekély számmal vannak, legtöbben csak 
kirándulásképpen látogatják a környékről a fürdőhelyet. A park díszes, a kert gyönyörű 
virágokkal van tele, a tisztaság példaszerű. Nem lehet azonban elhallgatni azt a hiányt, 
ami a zenében van, – a zenekar annyira tanulatlan, hogy még egy Laczi-konyhában 
sem tenné meg.” Lásd 273. sz. tétel.

273. KÁLMÁN Farkas: Nyílt levél == Pécsi Figyelő. – 10:23 (1882. jún. 10.). – p. 2.
Olvasói levél, reagálás a Pécsi Figyelő előző számában megjelent hírre. Lásd 272. sz. 
tétel. „Miután e zenekart a harkányi fürdőbe én szerződtettem, becsületbeli dolognak 
tartom úgy a dicséretes szorgalmú fürdő-bérlő úr, mint a méltatlanul becsmérelt jó igye-
kezetű zenekar; de leginkább az igazság érdekébe a kesztyűt felvenni.”

274. S. F.: A bosszú : Beszély == Szentesi Lap. – 12:24 (1882. jún. 17.). – p. 2–3.
A folytatásos történet szereplői Harkányba érkeztek. „A fürdőben magában nincs he-
lyiség a fürdői vendégek elszállásolására; hanem a harkányi fürdő mellett nyúlik el éj-
szaknak Harkány községe, melynek a harkányi fürdői vendégek befogadására épített 
szép fehér emeletes házai a legkényelmesebb szállást nyújtják a fürdői vendégeknek. 
[…] – Sok vendég van a fürdőben? kérdi a szobaleányt az ügyvéd. – Úgy tudom, hogy 
jelenleg 690 vendég van fürdő vendégül bejegyezve.”

275. R.: Pécsváradtól Harkányig : Úti tárca II. == Pécsi Figyelő. – 10:45 (1882. nov. 11.). – 
p. 1.
„Kocsisunk behajtott a fürdő udvarára, a hol is egy sereg vidám képű szolga vette ko-
csinkat körül, örülni látszottak, hogy fogtak egy pár vendéget, mely itt a rossz időjárás 
miatt ritka volt, mint a fehér holló.”

1883

276. Gyógyfürdő : A harkányi gyógyfürdőt, mint bennünket értesítenek, a napokban nyit-
ják meg [Hír] == Pécsi Figyelő. – 11:19 (1883. máj. 12.). – p. 2.
Fürdőárak: „I. oszt. márványfürdő 70 kr. Mellékjegy 30 kr. – Másod oszt. kádfürdő 50 
kr. – III. Közösfürdő 30 kr. Lábfürdő 20 kr. – IV. oszt. Egy akó gyógyvíz 20 kr.”

277. Harkányból írják [Hír] == Pécs. – 2:44 (1883. jún. 2.). – p. 4–5.
A jó idő ellenére eddig csak ötven vendég jelent meg. Ha beindul a szezon, nehéz lesz 
elszállásolni a vendégeket. A fürdőrendszabályok kiegészítéséről. A gyógydíjakról.
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278. A harkányi fürdő látogatottságáról… [Hír] == Pécs. – 2:45 (1883. jún. 6.). – p. 5.
A fürdőbiztos jelentése szerint „június 3-án az állandó fürdővendégek száma három-
százat, az átvonulóké pedig kilencszázat tett”.

279. A harkányi fürdővendégek névsora == Pécs. – 2:54 (1883. júl. 7.). – p. 6.

280. ERŐDI Dániel: Harkány : Fürdői levél == Fővárosi Lapok. – 20:170 (1883. júl. 22.). – 
p. 1093–1094.
„Vajha államiasítanák az elsőrangú gyógyfürdőket is! […] Akkor bizonyosan fölvirulna 
végre valahára Harkány fürdője is, melyet kitűnő vizénél fogva okvetlenül az elsőrangú-
ak közé kellene sorolni.” A fürdőtulajdonosok fukarságával állítja szembe az államosítás 
előnyeit. A szálló, a fürdő és az étterem külön állnak, és „semmiféle födött folyosó” nincs, 
amely összekötné őket. A téliesítés gondolatát veti föl.

281. Harkányból… [Hír] == Fővárosi Lapok. – 20:171 (1883. júl. 24.). – p. 1103.
„A társalgás tárgyát főleg az eszlári eset képezi, annál inkább, mert a fürdővendégek 
jelentékeny része zsidó. A vendégek közül sokan a faluban egyes családoknál vannak 
szállva, mert a fürdőintézet szállójában most sem kapni szobát.”

282. A harkányi fürdővendégek névsora == Pécs. – 2:60 (1883. júl. 28.). – p. 5–6.

283. Anna bál : Harkányban, megyénk gyógyhatású fürdőjében, vasárnap tartották meg 
az évenkint szokásos Anna bált [Hír] == Pécs. – 2:61 (1883. aug. 1.). – p. 4.
„Volt is nyüzsgő élet, mely a fürdő vendégek nyugalmát gyökeresen felzavarta.”

284. A harkányi fürdővendégek névsora == Pécs. – 2:61 (1883. aug. 1.). – p. 5–6.

285. A harkányi Anna-bál [Hír] == Pécsi Figyelő. – 11:30[!31] (1883. aug. 4.). – p. 3.
„A tágas terem zsúfolásig megtelt; s nem csak szépszámú, hanem egyúttal igen díszes 
közönség vett részt a kedélyes mulatságban. A négyeseket 70-80 pár járta, de fényesebb 
kedvvel még 200 sem járhatta volna.”

286. A harkányi fürdővendégek névsora == Pécs. – 2:66 (1883. aug. 18.). – p. 5.

287. A harkányi fürdővendégek névsora == Pécs. – 2:67 (1883. aug. 22.). – p. 4–5.

288. A harkányi fürdővendégek névsora == Pécs. – 2:69 (1883. aug. 29.). – p. 5.

289. A harkányi fürdővendégek névsora == Pécs. – 2:73 (1883. szept. 12.). – p. 6.

1884

290. Harkányról [Hír] == Fővárosi Lapok. – 21:159 (1884. júl. 8.). – p. 1034.
„A társalgó teremben zongora is van s a három mellékszobában lapokat s tekeasztalt 
talál a vendég.” Vasútvonalat terveznek „Dráva-Miskolcig”, amely „segíthetne a für-
dőn is”.
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291. Hársmezei: Anna-bál után : 1884. júl. 29. == Pécs. – 3:62 (1884. aug. 2.). – p. 5.
„Soha siralmasabb időjárást ennél a mostaninál! […] A fürdővendégek száma rohamo-
san is apad e körülmény folytán. Úgy látszik, nem szeret senki hűvös időben itt mulatni. 
No de azt is meg kell hagyni Harkánynak, hogy minden unalmas fürdőhelyek közt a 
legunalmasabb. […] Minden itt van a fürdőben a mi kényelmes és élvezetessé tud tenni 
egy fürdőt, és mégis semmi élet!”

1886

292. [LENKEI Lajos] LL: Siklós – Harkány == Fünfk irchner Zeitung. – 17:58 (1886. júl. 
22.). – p. 2–3.

293. Fürdőélet Harkányon [Hír] == Pécsi Figyelő. – 14:30 (1886. júl. 24.). – p. 3.
„Intelligens, elegáns, szép számú közönség hullámzik föl-alá a tisztán tartott, hűvös 
parkban, mely mellett gyönyörű virágágyak s rózsalugas kellemes nyugvó pontot adnak 
a szemnek. Ez a kis paradicsom az ottani derék kertész Illberger Vilmos műve. Délelőtt 
s délután a szerződtetett zenekar játszik a lombos fasor alatt; míg délben és estve az 
ebédlő előtt mulattatják a közönséget […]”

294. A harkányi Anna-bál [Hír] == Fővárosi Lapok. – 23:207 (1886. júl. 28.). – p. 1508.
„A rekkenő, kiállhatatlan hőség sem tudta ellankasztani a piros hajnalig kitartó jó- és 
tánckedvet.” A résztvevők névsora.

1887

295. Harkányon új artézi-kutat fúrnak a csodás hatású, kéntartalmú gyógyvíz czélszerübb 
fölhasználása végett [Hír] == Pécsi Hírlap. – 1:1 (1887. jan. 2.). – p. 4.
„Az eddigi forrástelep még a régi módszer nyomán készülvén, a víz elvezetése nem 
történhetett meg akként, hogy annak medenczéje szorosan elzárható lett volna s így 
a gyógyvíz nagyobbrészt oldalt törve magának utat, a mellékárkokba tódult. Hogy ezt 
elkerüljék, a bérlők sürgetésére a fürdő birtokosa új artézi kutat fúrat, míg a régi forrás-
kút helyét szép parkkal fogják díszíteni. Hírlik, hogy a régi ebédlő helyett is egy csinos új 
vendéglőt fognak építeni, ha ugyan a birtokos eddigi szűkmarkúságán meg nem törik 
a szép terv kivitele.”

296. A harkányi új artézi-kút fúrásához újabb adatokat kaptunk Harkányból [Hír] == Pé-
csi Hírlap. – 1:12 (1887. febr. 10.). – p. 4.
„A fúró a természetalkotta nagy medencze sziklafalára ért s az abba való behatolás 
nagyon lassan megy. A napokban azonban, eddig meg nem magyarázható módon, a 
sziklából homokot hozott föl a víz. Ezért hát a munkát beszüntették és sürgönyöztek 
Zsigmondynak, a ki a műveletet vezeti, kit a további intézkedések megtétele végett Har-
kányra várnak.”
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297. A harkányi artézi-kút fúrása vasárnap éjjel óta ismét folyamatban van [Hír] == Pécsi 
Hírlap. – 1:12 (1887. febr. 20.). – p. 5.
„Még mindig a már említett sziklán törnek keresztül Ladányi művezető főfelügyelete 
mellett. A sziklából ismét homok jön; de 12 óránként 6 centiméterrel haladnak lefelé. A 
víz tiszta, kevés homokkal keverve, a hőmércék 51˚, a mennyiség azóta kevesebb lett, 
egy percz alatt 200 liter bugyog föl.”

298. A harkányi artézi kút közel áll a befejezéséhez [Hír] == Pécsi Hírlap. – 1:26 (1887. 
márc. 31.). – p. 4.
„Zsigmondy a fúrás vezetője ismét Harkányba érkezett s igen meg volt elégedve az ered-
ményekkel. A homok már megszűnt s csak a tiszta gyógyvíz tör föl, mely 360 hektolitert 
ad, a mi nagyon szép eredmény.”

299. A harkányi fürdő-idény a múlt hét végén beállott szép és kellemes napok következté-
ben megnyílt [Hír] == Pécsi Hírlap. – 1:48 (1887. jún. 16.). – p. 4.
„Mi sem hiányzik, a mi úgy a betegek, mint a szórakozni vágyó közönség igényeit teljes 
mértékben ki nem elégítené. Van ott pompás üdülőpark, mely ízlésesen rendezett virág-
ágyaival és az azokban legkülönfélébb színben pompázó 1500 változatú rózsáival […] 
Van kitűnő zene, csinos tánczterem, vannak újságok, fővárosiak és a vidék különböző 
részeiről vegyes.”

1888

300. A harkányi fürdőből [Hír] == Pécsi Hírlap. – 2:47 (1888. jún. 10.). – p. 4.
„A saison már nagyban folyik a harkányi kitűnő gyógyhatású fürdőben, a mit különö-
sen az bizonyít legjobban, hogy a fürdővendégek száma máris hatalmasan fölszaporo-
dott.”

301. A harkányi Anna-bál… [Hír] == Pécs. – 7:32 (1888. aug. 4.). – p. 4.
„[…] oly sikert aratott, mint még eddig talán soha.” A jelen volt hölgyek felsorolása.

302. A Harkányi fürdőben… [Hír] == Pesti Hírlap. – 10:216 (1888. aug. 5.). – p. 4.
„[…] az idei Anna-bál július 29-én igen fényesen sikerült s a szépszámú díszes közönség 
virradtig mulatott fesztelen jókedvvel.”

303. A harkányi fürdő új bérlője [Hír] == Pécsi Hírlap. – 2:65 (1888. aug. 12.). – p. 4.
„[…] az eddigi derék bérlők, a Bedő testvérek a bérlettől visszalépnek s jövőre Schaff er 
Béla, helybeli volt kávés veszi át, ki 12 évre írta alá a bérletszerződést.”

304. Harkányi fürdő bérlő… [Hír] == SV. – 1:1 (1888. okt. 19.). – p. 3.
„[…] Blümmel Ferenc a vendéglőjét Leitschuk Jakab bajai jó hírnevű nagyvendéglős-
nek adta át, ki a vendéglőt és az összes szobákat már festeti […A] jövő fürdő idényre 
a fürdőző közönség teljes kényelmet fog találni. Ezen újítások elismerést érdemelnek.”
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1889

305. A harkányi fürdőben igen sok átalakítást… [Hír] == SV. – 2:17 (1889. ápr. 28.). – p. 
2.
„[…] javítást sőt újítást is eszközöltek. A nagy lakóház szobáit a fürdő idény kezdete 
előtt Leitschuk Jakab új vendéglős kifestették, a rengeteg sok csengetyűk helyett villa-
nyos csengő lesz felállítva, ami óriási haladás; továbbá egy nagy rózsaparkot is most 
csinálnak, a jövő évre pedig nagyobbszerű építkezések lesznek és födött folyosók, szóval 
csinosodik és épül a harkányi fürdő.”

306. A harkányi fürdő vendégek száma [Hír] == SV. – 2:21 (1889. máj. 26.). – p. 2.
„A fürdőben tett javítások és újítások előnyére szolgálnak a vendégeknek. A jövő hét 
végén már a zene is – Kóródi János prímásunk – átteszi működési helyét Harkányba.”

307. A harkányi fürdő vendégek száma [Hír] == SV. – 2:22 (1889. jún. 2.). – p. 2.
„A folyó évadban mind a szobák mind az ételek a fürdő helyiségben sokkal olcsóbbak 
mint ezelőtt, s így a közönség csak nyer. Ez is haladás.”

308. A harkányi fürdőben működő zenekarunk [Hír] == SV. – 2:23 (1889. jún. 9.). – p. 2.
„[…] Kóródi Jancsi prímásunk vezetése alatt pünkösd első és második napján délután 
séta zene alkalmával új válogatott zeneműsorral fogja mulattatni a közönséget. Első 
napon egy új négyest is játszanak, két cimbalmos adja elő, kísérve egy hegedű és violin-
nal. Másnap közönségünk kedvenc prímása Jancsink egy új zeneszerzeményét fogják 
előadni. Pünkösd másnapján a fürdő nagytermében éjfélig tartó táncmulatságot rendez 
a fürdő-igazgatóság.”

309. G. R.: Harkány == Fővárosi Lapok. – 26:165 (1889. jún. 18.). – p. 1225.
A gyógyvíz felfedezésének története. Rövid összefoglaló a fürdőről.

310. Harkányi bál [Hír] == SV. – 2:25 (1889. jún. 23.). – p. 2.
„F. hó 29-én azaz Péter és Pál ünnepnapján a harkányi fürdő nagy termében éjfélig 
tartó táncestély lesz.”

311. Anna bál [Hír] == SV. – 2:28 (1889. júl. 14.). – p. 3.
„A harkányi fürdő vendéglőben f. hó 28-án fog a szokásos „Anna bál” megtartatni. 
Beléptidíj 1 frt. Kezdete 8 órakor.”

312. [RÉDEI Károly] R. K.: Fürdő levelek : Harkány, 1889. július 6-án == SV. – 2:28 (1889. 
júl. 14.). – p. 2.
A Péter és Pál napján tartott bálról.

313. A harkányi Anna-bál [Hír] == Pécs. – 8:31 (1889. aug. 3.). – p. 4.
„Különösen nagy számmal voltak ott pécsiek, mit érthetővé tesz azon körülmény, hogy 
épp ezen napra esett az athleta klub gyalog-versenye […]” A jelen volt hölgyek felsorolása.

314. A harkányi Annabál [Hír] == SV. – 2:31 (1889. aug. 4.). – p. 3.
„A négyeseket 60 párnál több járta.” Pécs–Harkány versenygyaloglás.
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315. Köszönet nyilvánítás [Hír] == SV. – 2:31 (1889. aug. 4.). – p. 4.
„Leitschuk Jakab úr harkányi fürdő vendéglős a f. é. június 28-án tartott Annabál tiszta 
jövedelmét 72 frt 70 kr-nyi összegben a harkányi tűzoltóegyletnek ajándékozta. A mi-
dőn Leitschuk J. úr ezen nemes tettét nyilvánosságra hozzuk, érte egyszersmind hálás 
köszönetünket kifejezzük. Harkány 1889. augusztus 1. A harkányi tűzoltóegylet.”

316. Leitschuk J. harkányi fürdő-vendéglős [Hír] == SV. – 2:31 (1889. aug. 4.). – p. 3.
„[…] a harkányi Annabál tiszta jövedelmét a községben fennálló tűzoltó-egyletnek 
ajándékozta. A ritka szép tett önmagát dicséri.”

317. R.: Fürdő-levél : Harkány, 1889. aug. 12-én == SV. – 2:33 (1889. aug. 18.). – p. 1–2.
Az Anna-bálról, a fürdőidény végéről.

1890

318. A harkányi fürdő == SV. – 3:8 (1890. febr. 23.). – p. 2–3.
„A fürdő idényről kora volna beszélni, de említésre méltó ujjitások eszközöltetnek már 
most a fürdőben. A fürdő vendéglő végén, ott ahol az elárusító bódék hosszú sora állott, 
most egy terjedelmes nagy, magas és tágas ebédlőházat építenek, mely a legszebb és 
legalkalmasabb táncterem lesz, sőt színpadot is fellehet benne állítani, a szomszédterem 
pedig kávéház lesz. Ez az új épület, mely már tető alatt áll, fedett folyosóval lesz össze-
kötve a régi ebédlőházzal és a fürdők melletti nagy lakóházzal, úgy, hogy esős időben 
is kényelmesen sétálhat a fedett folyosó alatt a fürdőző közönség. Ezen újítás nagy elő-
nyére lesz e fürdőnek, csak még két kiállhatatlan dolgon segítenének most már, mely a 
villanyos csengők és két oldalról az országút öntözéséből áll. E két újítást megérdemelné 
a fürdőző közönség, mely annyi sok pénzt hagyott a fürdőtulajdonos és bérlők számára. 
Kilátás van, hogy e két bajon is segítve leend.”

319. Újítások a harkányi fürdőben [Hír] == Pécsi Hírlap. – 4:17 (1890. febr. 27.). – p. 4.
„A harkányi kitűnő gyógyfürdő épületeire ugyancsak ráfér már az újítás, melyről most 
veszünk hírt. A fürdővendéglő végén, ott, ahol az elárusító bódék hosszú sora állott, 
most egy terjedelmes, magas ebédlőházat építenek, mely esetleg tánczteremül is hasz-
nálható. A szomszéd termet kávéháznak rendezik be. Ez az új épület, mely már tető 
alatt áll, fedett folyosóval lesz összekötve a régi ebédlőházzal és a fürdők mellett levő 
szállóval.”

320. A harkányi fürdő [Hír] == Pécsi Figyelő. – 18:9 (1890. márc. 1.). – p. 3.
„[…] említésre méltó újítások eszközöltetnek már most a fürdőben a fürdő-vendéglő vé-
gén, ott a hol az elárusító bódék hosszú sora állott, most egy terjedelmes nagy, magas és 
tágas ebédlőházat építenek, mely a legszebb, legmagasabb tánczterem lesz, sőt színpadot 
is fellehet állítani, a szomszédterem pedig kávéház lesz. Ez az új épület, mely már tető 
alatt áll, fedett folyosóval lesz összekötve a régi ebédlőházzal és a fürdők melletti nagy 
lakóházzal […]”
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321. Haladás a harkányi fürdőben [Hír] == SV. – 3:20 (1890. máj. 18.). – p. 2.
„Máthé Ödön főszolgabíránknak mint a harkányi fürdőbizottság elnökének sikerült egy 
rég óhajtott tervet megvalósítani a fürdőző közönség előnyére. Ugyanis az a nevezetes 
újítás történt, hogy a fürdőt két oldalról környező országút és a fürdőhöz vezető bejáró 
út ezentúl öntözve lesz naponként több ízben, s így a fürdő vendégek nem lesznek kény-
telenek a por elől szobáikba menekülni. Valóban dicséretre méltó intézkedés.”

322. Fürdőtudósítás [Hír] == Pécsi Figyelő. – 18:29 (1890. máj. 24.). – p. 3.
„A harkányi fürdő, mely az idén több czélszerű átalakításon ment keresztül, már e hó 
elején megnyílt s ez ideig is szép látogatottságnak örvendett.”

323. Levél a fürdőből : Harkány, június elején == Pécsi Figyelő. – 18:35 (1890. jún. 14.). – 
p. 2.
A teljes szöveget lásd: 4. sz. melléklet.

324. Egy kíváncsi fürdő vendég: Fürdő-levél == SV. – 3:26 (1890. jún. 29.). – p. 2–3.
A hűvös idő miatt „a fürdő vendégek száma a múlt éviekhez képest eddig kevés volt.” 
Péter Pál napi táncvigalom előzményei. Fölsorolja, kik időznek éppen Harkányban.

325. A harkányi kénes fürdő… [Hír] == Pécsi Figyelő. – 18:40 (1890. júl. 2.). – p. 4.
„[…] látogatottsága folyton emelkedőben van s ez idő szerint igen díszes társaság üdül 
a csodás hatású gyógyfürdőben […] Pécsről a többek közt ott időzik Kardos Kálmán 
főispán, Förster Béla és Wandrusch Gyula huszárszázados is.”

326. Dr. Tóbiás: Fürdői-levél : Harkány, június 29. == SV. – 3:27 (1890. júl. 6.). – p. 2–3.
Péter Pál napi bál. A jelen volt hölgyek felsorolása.

327. Kossuth Lujza Harkányban [Hír] == SV. – 3:28 (1890. júl. 13.). – p. 3.
„Nagy számban gyűlt össze tiszteletére a harkányi fürdő dísztermében a fürdőző s a 
vidéki értelmiség.”

328. Vizsgálat a harkányi fürdőben [Hír] == SV. – 3:28 (1890. júl. 13.). – p. 3.
„Őntsága Kardoss Kálmán főispán, Szily László alispán, Dr. Mendl megyei főorvos és a 
fürdő elnöke Máthé Ödön járásunk főszolgabírájából álló bizottság vizsgálta meg a für-
dőt, a kő-, kád és tükörfürdőt, a tapasztalt rend és tisztaság felett megelégedését fejezte 
ki a bizottság.”

329. A harkányi Annabál [Hír] == SV. – 3:30 (1890. júl. 27.). – p. 2.
„Ma vasárnap este lesz Harkányban a fürdő idény legszebb és legfényesebb táncmu-
latsága, mely találkozója, gyúpontja megyénk intelligenciájának, melyre még a szom-
szédos megyék szépségei is elszoktak látogatni. Előre láthatólag fényesnek ígérkezik e 
táncmulatság, mely az új díszes nagy teremben fog megtartatni.”

330. Anna-bál Harkányban [Hír] == Pécsi Figyelő. – 18:48 (1890. júl. 30.). – p. 3.
„A kies harkányi fürdőnek is az Anna-nap hozza meg az igazi élénkséget,mely ezen a 
napon jóval nagyobb, mint az egész fürdő-saisonban, a mikor a különben nagy számú 
vendég megoszlik.”
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331. Fityfi rity: Fürdő-levél : Harkány, július 27. == SV. – 3:31 (1890. aug. 3.). – p. 1–2.
Az Anna-bálról és a fürdőidény végéről. A bálon jelenlévő hölgyek felsorolása.

1891

332. Gyógyfürdő jelleg és elnevezés [Hír] == Pécsi Figyelő. – 19:14 (1891. febr. 18.). – p. 5.
„Sok olyan gyógyfürdő van az országban, melynek vizük gyógyhatásánál fogva méltán 
megilleti ugyan a gyógyfürdő elnevezés, de hivatalosan még nem bírnak gyógyfürdői 
jelleggel, mert tulajdonosaik elmulasztották a gyógyfürdői jelleg és elnevezéssel való 
felruházás iránt a belügyminisztériumhoz folyamodni. E fürdők közé tartozik várme-
gyénk világhírű gyógyfürdője: Harkány is. A fürdőtulajdonos azonban legújabban fo-
lyamodott a „gyógyfürdő” jelleg és elnevezés felruházásért s e kérelem tárgyában tart 
vármegyénk közegészségügyi bizottsága f. hó 25-én ülést.”

333. Harkány mint gyógyfürdő [Hír] == SV. – 4:8 (1891. febr. 22.). – p. 2.
„A siklósi uradalom tulajdonosa Benyovszky Lajos, ki a harkányi fürdő tulajdonosa is, 
még csak most folyamodott a gyógyfürdői jelleg és elnevezésért a belügyminiszterium-
hoz, holott a szomszédságunkban lévő fürdő már rég világhírre vergődött.”

334. A harkányi fürdő kolompjai… [Hír] == SV. – 4:14 (1891. ápr. 5.). – p. 3.
„[…] végre valahára az alföldre kerülnek. A fürdő tulajdonos üdvös és hasznos újítást 
hoz be a fürdő szálló és a fürdő kabinokba, mely abból áll, hogy mintegy százötven csen-
getyű helyett villanyos csengőket fognak alkalmazni, ami a fürdőző közönségnek nagy 
örömére fog szolgálni, mert édes álmukat az éktelen csengők többé nem fogják zavarni.”

335. A harkányiak gyásza [Hír] == SV. – 4:16 (1891. ápr. 19.). – p. 3.
„A harkányi fürdő jó „Blümmel bácsija”– Blümmel Ferenc fürdőbérlő 78 éves korában 
f. hó 15-én meghalt. A derék jó hírnevű és jótékonyságáról ismert férfi ú elhunytán min-
den ismerőse sajnálkozással viseltetik. Blümmel F. mintegy harminc év óta bírta bérbe 
a harkányi fürdőt. Az elhunyt felett könnyű legyen a föld.”

336. A harkányi fürdő vendégeinek száma [Hír] == SV. – 4:23 (1891. jún. 7.). – p. 2.
„A tavasz kezdetén már előre jeleztük, hogy a fürdőszálló és vendéglő villanyos csengők-
kel lesz ellátva, s ma már a villanyos csengők használatban is vannak.”

337. Táncestély a harkányi fürdőben [Hír] == SV. – 4:26 (1891. jún. 28.). – p. 2.
„Harkányban 1891. június hó 29-én hétfőn a fürdőbeli nagy teremben esti 8 ½ órától 12 
óráig rendez táncestélyt a fürdőigazgatóság.”

338. Hangverseny Harkányban [Hír] == SV. – 4:29 (1891. júl. 19.). – p. 3.
Lázár István csellista és Vész Albert zongoraművész hangversenyt ad a fürdő nagyter-
mében.

339. A harkányi Annabál [Hír] == SV. – 4:29 (1891. júl. 19.). – p. 2.
Júl. 26-án.
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340. Annabál Harkányban [Hír] == SV. – 4:30 (1891. júl. 26.). – p. 2.
„Ma vasárnap Harkányban lesz a fürdőidény alatt a leghíresebb és legfényesebb bál, 
melyre még messze vidékből is érkeznek vendégek.”

341. A harkányi Anna-bál [Hír] == Pécsi Figyelő. – 19:60 (1891. júl. 29.). – p. 4.
„Az előző években is igen látogatott szokott lenni ez a bál; de a mostani közönség jelen-
tékenyen fölülmúlta az előző évek publikumának számát […] Ott láttuk báró Fehérváry 
Gézánét, a honvédelmi miniszter nejét fi ával, Fehérváry Imre báróval […]” A jelen volt 
hölgyek felsorolása.

342. Az Anna-bál Harkányon… [Hír] == Pécs. – 10:44 (1891. aug. 1.). – p. 3.
„[…] talán még soha nem volt oly látogatott, mint az idén.” Beszámoló a rendezvényről, 
a vendégek felsorolása.

343. A harkányi Annabál [Hír] == SV. – 4:31 (1891. aug. 2.). – p. 3.
„[…] a szokottnál sokkal jobban sikerült […] A tánc az új étteremben volt, melynek 
nagysága a táncosokat ugyancsak kielégítette.”

344. K.: Fürdői levelek : Harkány == Pesti Hírlap. – 13:231 (1891. aug. 24.). – p. 6.
 „A fürdő idény már-már végére jár és a kis harkányi fürdő még mindig eléggé láto-
gatott. Főképen Baranya és Bácska intelligentiája keresi föl a nyári évad alatt e szép 
fekvésű gyógyfürdőt. Mind eff éle kis fürdőhelyen a társas élet is igen kellemes [...] A 
családok hamarosan ismerkednek meg egymással és vidám hangulatban töltik el a na-
pokat. Délelőtt 11 órakor és estefelé cigányzene mellett sétálgatnak a fürdőzők a park-
ban. Majd kirándulásokat tervezgetnek és a fürdőzők közül ilyenkor alig marad valaki 
otthon. Különben az öreg Leitszik bácsi gondoskodik arról, hogy a vendégek jól érezzék 
magukat. — Minduntalan más-más mulatságot tervez. Legutóbb Annabált rendezett. 
– Ekkor Fejérváry báró miniszter neje és fi a is itt volt.”

1892

345. A harkányi fürdő védőterülete [Hír] == Pécsi Figyelő. – 20:29 (1892. ápr. 9.). – p. 3.; 
Ua.: SV. – 5:16 (1892. ápr. 17.). – p. 2.
„Ez ideig a harkányi gyógyfürdőnek nem volt megállapítva a védőterülete, melyen belül 
a forrás védelmében való tekintetből nem szabad idegen vállalatnak fúrások által kutat 
vagy gyógyforrást nyitni. Benyovszky Lajos, a harkányi fürdő tulajdonosa most folya-
modott a földmívelésügyi minisztériumhoz, hogy a fürdő védőterületét állapítsa meg.”

346. A dunántúli közművelődési egyesület… [Hír] == SV. – 5:18 (1892. máj. 1.). – p. 2–3.
„[…] a dunántúli fürdők érdekében Széll Kálmán elnök fölkérte a magyar turista egye-
sületet és a m. á. v. városi menetjegy irodáját, hogy a Dunántúl szép vidékeire és für-
dőire, köztük Baranyába és Harkány fürdőre kirándulásokat rendezzenek. A harkányi 
fürdőgondnok előleges fölkérésre már el is küldte az egylet titkárának a fürdőhely kime-
rítő prospektusát.”
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347. Harkányfürdő [Hír] == Fürdő- és Turista-újság. – 2:8 (1892. máj. 15.). – p. 9.
A „Hazai fürdő-szemle” című rovatban: „e derék fürdő reá is szolgált a hazai közönség 
pártolására”.

348. [A király koronázásának jubileuma] == SV. – 5:24 (1892. jún. 12.). – p. 2.
„Harkányban a fürdő épületek és a kert számos lampionokkal volt díszítve és kivilágítva 
június 7-én este, táncmulatság is volt ez estén.”

349. A siklósi artézi kút [Hír] == Pécsi Figyelő. – 20:41 (1892. máj. 21.). – p. 4.
„Mikor Siklós képviselőtestülete megszavazta az artézi kút fúrásának költségét, az 
egyetlen szavazat volt, mely megakadályozta, hogy a határozat egyhangú legyen. Ez az 
egy szavazat a siklósi uradalom képviselőjéé volt. Azért szavazott ellene, hogy az ura-
dalom föllebbezhessen a határozat ellen. Az uradalom t. i. a megfúrandó artézi kútban 
a tulajdonát képező Harkány-fürdő jövendőbeli vetélytársát látja […]”

350. A harkányi fürdővendéglőben… [Hír] == SV. – 5:26 (1892. jún. 26.). – p. 2.
„[…] f. évi 1892. június 29-én Péter és Pál napján táncmulatságot rendez a fürdő igaz-
gatóság.”

351. Annabál Harkányban [Hír] == SV. – 5:29 (1892. júl. 17.). – p. 2.
„Az elmúlt két évben a híres Annabál nem volt oly fényes és látogatott, mint régebben, 
de az idei Annabál előre láthatólag fényesnek ígérkezik, s hogy sokan lesznek e táncmu-
latságon az már most biztosítva van, mert igen sok a fürdővendég, úgy a fürdőhelyen, 
mint a községben lakás alig kapható. Az idei Annabál július 24-én tartatik meg. Azt 
hisszük, e bálon ismét hét vármegye szépségeiben gyönyörködhet a közönség.”

352. Előkészületek a hadgyakorlatokra [Hír] == Budapesti Hírlap. – 12:202 (1892. júl. 
22.). – p. 6.
„A király egyébiránt Harkányban Albrecht főherceg vendége lesz […] Az egész fürdő-
épületet tisztek foglalják el, sőt a fürdőhöz közel fekvő házakat is lefoglalták a tisztek 
számára.” [Ferenc József végül nem utazott Harkányba. Erről: Budapesti Hírlap. – 
12:244 (1892. szept. 4.). – p. 2.]

353. Anna-bál [Hír] == Pécs. – 11:59 (1892. júl. 23.). – p. 3.
„Évek hosszú sora óta kedélyes találkozója e nap Harkányban a közeli vidék ifj úságá-
nak és mulatni szerető embereinek. Kedvező idő esetén Pécsről is igen sokan fognak az 
Anna-bálra Harkányba menni.”

354. Jerikó: Levelezés == SV. – 5:30 (1892. júl. 24.). – p. 1–2.
A teljes szöveget lásd: 5. sz. melléklet.

355. Turista kirándulás Pécsről Harkányba == Budapesti Hírlap. – 12:209 (1892. júl. 29.). 
– p. 7.
A Mecsek Egyesület tagjai Kardos Kálmán főispánnal bebarangolták a fürdőhelyet. Este 
részt vettek a „fényes Anna-bálon”.

356. Kardoss Kálmán főispán… [Hír] == SV. – 5:31 (1892. júl. 31.). – p. 2.
„[…] múlt hétfőn Pécsre utazott Harkányból, hol néhány hétig időzött.”
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357. A pécsi nagy hadgyakorlat [Hír] == Budapesti Hírlap. – 12:211 (1892. júl. 31.). – p. 6.
„Ő felsége a fürdőépület új szárnyában fog lakni. A gyógyító termet ez alkalomra fénye-
sen feldíszítik s erre nézve már megtették a szükséges intézkedéseket. A király konyhája 
a bérlő helyiségeiben lesz, aki onnan e két napra kiköltözik, amiért 1500 frt kárpótlást 
kap. A király ott tartózkodása alatt úgy a fürdőépületet, mint különösen a parkot fénye-
sen ki fogják világítani, a nagyharsányi hegy csúcsán és általában a Harkányt környező 
halmokon pedig óriási örömtüzek fognak égni.”

358. A harkányi magyarnyelv-terjesztők == SV. – 5:36 (1892. szept. 4.). – p. 2.
A fürdővendéglőben nem volt magyar nyelvű étlap csak német nyelvű.

359. Levelezés : Harkány, 1892. aug. 31-én == SV. – 5:36 (1892. szept. 4.). – p. 2.
A király Harkányba jön. [Ferenc József végül nem utazott Harkányba. Erről: SV. – 5:37 
(1892. szept. 11.). – p. 2.]

360. Betörés Harkányban [Hír] == SV. – 5:37 (1892. szept. 11.). – p. 2.
„A harkányi fürdőben Sommer kereskedő bódéját ismeretlen tettesek feltörték és 
aranyóráját lopták el.”

361. KISS József: Siklós, Gyűd, Harkány és a Harsányi hegy == SV. – 5:48 (1892. nov. 27.). 
– p. 1.
Többek között a gyógyvízről és a fürdőről is.

1893

362. Új fürdőbiztos Harkányban [Hír] == SV. – 6:13 (1893. márc. 26.). – p. 3.; Ua.: Pécsi 
Napló. – 2:64 (1893. márc. 18.). – p. 4.
„A harkányi fürdőben Koncsek Gusztáv nyugalomba vonult fürdőbiztos helyét Rapun 
Jenő ny. alezredes foglalja el.”

363. A harkányi fürdőben… [Hír] == SV. – 6:19 (1893. máj. 7.). – p. 3.
„[…] építik újra a kádfürdő helyiséget, mely különb azonban nem lesz a réginél, mert 
célszerűség és kényelem nem fog benne honolni.”

364. A harkányi országút [Hír] == SV. – 6:25 (1893. jún. 18.). – p. 2.
„Mint lapunkat értesítik, a megye törvényhatósága építteti a harkányi országutat, de 
aligha lesz benne köszönet, mert a talaj homok és ismét süppedékes lesz. A harkányi 
fürdővendégek, kik Villány felől jönnek a fürdőbe, szintén nem igen örülnek a nagy 
kerülőnek.”

365. A harkányi fürdő táncztermében… [Hír] == SV. – 6:26 (1893. jún. 25.). – p. 1.
„[…] f. 1893. évi július 2-án táncestély tartatik, mely előre láthatólag igen látogatott 
leend.”

366. Táncestély Harkányban [Hír] == PN. – 2:146 (1893. jún. 27.). – p. 4.
Júl. 2-án a fürdő tánctermében.
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367. Péter és Pál Harkányban [Hír] == SV. – 6:27 (1893. júl. 2.). – p. 2.
Hagyományos táncmulatság a fürdőigazgatóság szervezésében.

368. Siklós-harkányi országút [Hír] == SV. – 6:27 (1893. júl. 2.). – p. 2–3.
„Ez pedig oly átkozottul rossz és gödrös, hogy a hintóból kiveti a csúzos beteget és az 
egészséges embert is. […] a siklósi uradalom sem törődik azzal, hogy a fürdőbe utazó 
közönség min utazzék Harkányba […]”

369. Táncestély Harkányban [Hír] == PN. – 2:151 (1893. júl. 4.). – p. 4.
Péter és Pál napi hagyományos táncmulatság a fürdőigazgatóság szervezésében. Beszá-
moló a rendezvényről, a nevesebb résztvevők felsorolása.

370. Bade-Verwallung Harkány == SV. – 6:28 (1893. júl. 9.). – p. 3.
„Ez kérem ékeskedik a harkányi fürdőbiztos levelein, legyen az hivatalos vagy nem. 
Nem ismerjük a biztos urat személyesen, de érzelmeire lehet következtetni germán le-
velezéseiről. Hát már ennyire süllyedt Harkány hírneve!? A fürdőigazgatóság reméljük 
kiírtja a német nyomtatványokat és megtanítja közegeit, hogy Harkány magyar fürdő.”

371. A harkányi fürdővendégek száma lassankint gyarapszik [Hír] == Pécsi Közlöny. – 
1:15 (1893. júl. 9.). – p. 5.
„A múlt havi folytonos esőzés ugyanis teljesen elriasztotta a fürdő-közönséget. Csak 
most kezdenek kissé gyülekezni.”

372. Harkányban a fürdővendégek tiszteletére… [Hír] == Pécsi Közlöny. – 1:15 (1893. júl. 
9.). – p. 5.
„[...] vasárnap, f. hó 2-án sikerült bált rendeztek a fürdő-vendéglő díszes nagytermében, 
mely alkalommal a szomszédos Siklós értelmi közönsége szép számnak volt képviselve. 
A négyeseket vagy 40 pár táncolta. – Átrándultak többek Pécsről a kerékpározók közül 
is, akik között különösen kitűnt ifj ú Littke Lőrinc, ki ügyes mutatványaival a közfi gyel-
met egészen magára vonta.”

373. Annabál Harkányban [Hír] == SV. – 6:29 (1893. júl. 16.). – p. 3.
Júl. 23-án.

374. S. A.: A harkányi fürdőről : Ismertetés == PN. – 2:163 (1893. júl. 18.). – p. 2–3.
„Gerlóczy Zsigmond dr. és Hankó Vilmos dr. művéből, melynek czíme: „Melyik fürdőre 
menjünk, milyen vízzel éljünk?” – érdekesnek találjuk közölni, amit a 115. lapon Har-
kányról találtunk e csinos kiállítású s hézagpótló munkában.” Lásd 27. sz. tétel.

375. Anna bál [Hír] == Pécsi Közlöny. – 1:17 (1893. júl. 23.). – p. 4.
„F. hó 23-án lesz Harkányban a minden évben megtartani szokott Anna-bál.”

376. Vigyázatlanság == SV. – 6:30 (1893. júl. 23.). – p. 3.
Haláleset a fürdőben. „Az orvosi vizsgálat szerint az illető ittas állapotban volt s a meleg 
kénes víz vértorlódást idézett elő nála s ennek következtében szélhűdés érte.”
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377. Bepálinkázott fürdővendég [Hír] == Pécsi Figyelő. – 21:59 (1893. júl. 26.). – p. 3.
„A harkányi fürdő mellett a vizet levezető árokban egy krajnai öreg vándorló fürdött. 
De alig lépett ki a partra, összeesett és meghalt. Az orvosi vizsgálatkor konstatálták, 
hogy a különös „fürdővendég” úr bepálinkázott állapotban élt az árokban is forró vizű 
kénfürdővel, s ez vértólulást idézett elő, ami meg szélhűdést okozott.”

378. Az elmaradt Anna-bál [Hír] == Pécs. – 12:59 (1893. júl. 26.). – p. 5.
„[…] a harkányi Anna-bált kevés közönség mellett is – de megtartották.”

379. Anna-bál Harkányban [Hír] == Pécsi Figyelő. – 21:60 (1893. júl. 29.). – p. 3.
„Múlt vasárnap, a rossz idő daczára is volt amolyan töredék Anna-bál a harkányi für-
dőben, mindazonáltal holnap is tartanak tánczestélyt a harkányi fürdő vendégei, s akit 
a minapi mulatságból elmarasztott az eső, azok ezúttal tölthetik ki táncz-vágyukat eb-
ben a meleg nyárban.”

380. Fürdői levél : Harkány, július 23. == SV. – 6:31 (1893. júl. 30.). – p. 2.
Az Anna-bálról. „Üres kongó termek s unatkozó párok mellett csak Jancsi hegedűjének 
húrjai emlékeztetnek a szép napokra”. A részt vevő hölgyek felsorolása.

381. Hirdetmény [Hír] == SV. – 6:31 (1893. júl. 30.). – p. 3.
Benyovszky Lajos „[…] Harkány, Siklós és Mária-Gyűd községek határaira kiterjedő 
védterület megállapításáért folyamodott […]”

382. Elmaradt Anna-bál [Hír] == PN. – 2:175 (1893. aug. 1.). – p. 4.
„A kedvezőtlen időjárás következtében a harkányi fürdőigazgatóság tegnap sem tartot-
ta meg a meghirdetett Anna-bált.”

383. Az artézi kút és a védterület == SV. – 6:32 (1893. aug. 6.). – p. 1–2.
„Eddig az uradalom, mint a harkányi gyógyfürdő tulajdonosa, nem sokat gondolt e für-
dőjének az emelésére, s védterületének megállapítására is csak városunk közgyűlésének 
artézi-kút fúratására vonatkozó határozata után kezdett gondolni […]”

384. Vándor trupp Harkányban [Hír] == SV. – 6:32 (1893. aug. 6.). – p. 3.
Győri József társulatának előadása.

385. A harkányi fürdő védterülete == SV. – 6:38 (1893. szept. 17.). – p. 3.; Ua.: Pécs. – 
12:75 (1893. szept. 20.). – p. 4.
„A siklósi uradalom a harkányi gyógyfürdő számára Harkány, Siklós és M. Gyüd közsé-
gek határaira kiterjedő védterület megállapításának tárgyalását folyó hó 23-án tartják 
meg.”

386. A harkányi fürdő védterületének megállapítása… [Hír] == SV. – 6:40 (1893. okt. 1.). 
– p. 2.
„[…] tárgyában f. hó 23-án tartatott meg a tárgyalás a harkányi gyógyteremben.”

387. SZONTAGH Tamás: Harkány-siklósi forrásokról, 1–2. == SV. – 6:40 (1893. okt. 1.). 
– p. 1–2.; 6:41 (1893. okt. 8.). – p. 1.
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388. A harkányi fürdő védterülete [Hír] == Pécsi Figyelő. – 21:79 (1893. okt. 4.). – p. 4.
„A siklósi uradalom, melyhez a fürdő tartozik, a fürdő védterületének megállapítását 
kérte a földmívelési minisztériumtól, a mely körön belül tiltva legyen artézi s egyéb oly 
kutak furatása, melyek a fürdő vizét bármi tekintetben befolyásolhatják […] A tárgya-
lások folyamán Siklós és Gyűd községek erősen tiltakoztak a védterület megállapítása 
ellen, mint nem is igazságos intézkedés ellen, mely egy uradalom hasznáért nagy vidé-
ket foszt meg azon természetes jogától, hogy forrásait és kútjait kedve szerint használja.”

1894

389. Nesze semmi == SV. – 7:2 (1894. jan. 14.). – p. 1.
Siklós 16 méternél mélyebb kutat nem ásathat, mert ezzel veszélyeztetné a harkányi 
gyógyforrást.

390. A siklósi artézi kút dugába dől == SV. – 7:2 (1894. jan. 14.). – p. 2.
„A magy. kir. bányakapitányság megküldötte Siklós községnek és az érdekelteknek hatá-
rozati javaslatát, miszerint 16 méternél mélyebben Siklóson artézi kutat nem fúrhatni. 
Lapunk vezércikke ezen ügyről bővebben szól. S mindazok, akik érdeklődnek az artézi 
kút ügye iránt, a bányakapitányság leiratát szerkesztőségünkben is olvashatják.”

391. A siklósi artézi kút [Hír] == SV. – 7:4 (1894. jan. 28.). – p. 2.
A siklósi uradalom megfellebbezte az alispáni ideiglenes engedélyt.

392. Artézi kutunk [Hír] == SV. – 7:6 (1894. febr. 6.). – p. 2.
Az uradalom fellebbezését elutasították. A kút már csak „rajtunk – siklósiakon – mú-
lik”.

393. Közkocsi Pécs és Harkány között [Hír] == PN. – 3:113 (1894. máj. 11.). – p. 4.
„[…] Schwartz Mór pécsi kereskedő kérvényt nyújtott be, melyben 20 évre kizárólagos 
engedélyt kér arra, hogy Pécs és Harkány közt közkocsi járatokat rendezhessen be.” A 
tervezett menetrend és viteldíj.

394. Közkocsi Pécs és Harkány között [Hír] == SV. – 7:19 (1894. máj. 13.). – p. 2.
Schwartz Mór pécsi kereskedő 20 évre kér kizárólagos engedélyt. Ez „előmozdítaná a 
kirándulási kedvet”.

395. Harkányból [Hír] == Pécsi Újság. – 13:125 (1894. máj. 29.). – p. 2–3.
„A fürdőhelyek rohamos fejlődésénél, a luxus térfoglalásánál és a mindinkább észlel-
hető versenynél azon fürdőhely, mely e fejlődéssel lépést nem tart, hanyatlásnak indul, 
legyenek gyógyforrásai mindjárt oly csodás hatásúak, mint a harkányi kénforrások. A 
saison megnyílt Harkányon. Senki sem hallott, senki sem tudott róla, csendben, titok-
ban és lassan-lassan kezdenek szállingózni a vendégek […] A jelenlegi bérlőnő bérszer-
ződése ez évben lejár, nem refl ektál a fürdő bérletére, és új bérlő a kiírt pályázat dacára 
eddig nem találkozott […] Ez évben a fürdőbiztosi intézmény is megszűnt és annak 
hatásköre a siklósi járás főszolgabírájára származott át […] Heller Adolf dr. fürdőorvos 
élénken, buzdítva sürög-forog az eddig csekély számú fürdővendég körül.”
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396. Házfölavatás – Harkányban [Hír] == Pécsi Újság. – 13:136 (1894. jún. 10.). – p. 5.
„[…] harkányi kénfürdőnk mostani bérlője özv. Blümel Ferencné a bérletet továbbra 
is megtartani nem hajlandó, de mert Harkánytól megválni nem tud, hát úgy segített a 
bajon, hogy megépíttetett egy díszes lakóházat a fürdőhelyiségek közvetlen közelében, 
mely a mellett, hogy a ház asszonyának kényelmes, szép lakást nyújt, igen fontos a für-
dő látogatókra is, mert van benne egy nagyobb és sok kisebb szépen berendezett lakás, 
illetve szobák, melyek a kényelmet szerető fürdővendégeknek jó szolgálatot teljesíteni 
lesznek hivatva.”

397. Kirándulás Harkányban [Hír] == PN. – 3:145 (1894. jún. 17.). – p. 4.
Előkelő vendégek a fürdőben.

398. Táncmulatság Harkányban [Hír] == SV. – 7:25 (1894. jún. 24.). – p. 2.
Jún. 29-én Péter Pál napi tánckoszorúcska. Kóródi János zenekara.

399. Táncmulatság Harkányban [Hír] == Pécsi Figyelő. – 22:75 (1894. jún. 26.). – p. 2.
„Június hó 29-én, Péter és Pál napján a harkányi fürdőben az igazgatóság tánckoszo-
rúcskát rendez Kóródi János zenekarának közreműködésével.”

400. A harkányi kirándulás [Hír] == PN. – 3:163 (1894. júl. 7.). – p. 4.
Orvosok és természetvizsgálók pécsi vándorgyűlése. „A vándorgyűlés tagjai közül mint-
egy nyolczvanan ma délelőtt Harkányba rándultak ki. A fürdőigazgatóság részéről 
Heller József dr. fürdőorvos, Lösch Samu intéző és Jobszt László dr. uradalmi ügyész 
fogadták a vendégeket.”

401. A „Pécsi Kerékpár Egyesület”… [Hír] == Pécsi Közlöny. – 2:77 (1894. júl. 10.). – p. 3.
„[…] vasárnap népes kirándulást rendezett Harkányba. A híres kénes fürdőben kitűnő-
en érezték magukat a kerékpárosok, néhány óra ott töltése után vígan kerekeztek haza 
baj nélkül.”

402. Annabál Harkányban [Hír] == PN. – 3:176 (1894. júl. 22.). – p. 3.
„A fürdő évadnak a piéce de resistence-sza az Annabál. Nagyon sok hajadon leányzó és 
még több szalma- és valóságos özvegy csupán ezért az egy mulatságért megy el fürdőre 
s szenvedi el a fürdőélet minden unalmát.”

403. Annabál Harkányban [Hír] == SV. – 7:29 (1894. júl. 22.). – p. 3.
„A szokásos fényes és kedélyes táncmulatság a harkányi fürdőben az idén azért lesz lá-
togatottabb mint az előző években, mert tulajdonképpeni fürdőidény a júniusi esőzések 
és hűvös időjárás miatt csak júliusban vette kezdetét.”

404. Harkány == Pécsi Közlöny. – 2:82 (1894. júl. 22.). – p. 2–3.
A teljes szöveget lásd: 6. sz. melléklet.

405. Színészet a harkányi fürdőben [Hír] == SV. – 7:30 (1894. júl. 29.). – p. 3.
„Füzesi Ignác 5-6 tagból álló színtársulata rontja a jó ízlést és színészetet Harkányban.”

406. A harkányi fürdőben [Hír] == Fővárosi Lapok. – 31:211 (1894. aug. 1.). – p. 1815.
Az Anna-bál résztvevőinek névsora.
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407. Harkányi Annabál [Hír] == SV. – 7:31 (1894. aug. 5.). – p. 3.
„Jól sikerült.”

408. A harkányi fürdő-saison… [Hír] == Siklósi Hírlap. – 1:1 (1894. aug. 19.). – p. 4.
„[…] visszafelé fejlődik, nagyobb az elutazó mint az érkező vendégek száma […] Május 
hó 1-től egészen augusztus 15-ig 1370 állandó és 2900 átutazó vendég volt Harkányban. 
A régi jó kedélyesség kihalófélben van Harkányban; nem rögtönöznek többé táncesteket, 
sem fölolvasásokat; a tombola szintén megszűnt, a kúr-szalon zongorájának billentyűi-
ről senki sem iparkodik letörölni a port […] Vasárnap egy kissé pezsgőbb az élet, de az 
általános szórakozással akkor sem gondolnak sokat. Egyedül Th alia papjai iparkodnak 
csinos írású meghívóikkal közönséget toborozni.”

409. Kinek kell Harkány? [Hír] == PN. – 3:220 (1894. szept. 11.). – p. 3.
„Már jó félesztendeje annak, hogy a harkányi fürdő tulajdonosa, természetesen ékes 
német nyelven, még természetesebben nem pécsi lapban, bérletbe kínálja a harkányi 
fürdőt, melynek a jövő esztendőre még most sincs bérlője. Nem is fog ilyen akadni, mert 
oly föltételeket fűznek a bérlethez, melyek egyszerűen nem teljesíthetők: Harkány év-
ről-évre, rohamosan hanyatlott. Apadt a látogatók száma, és oly, hogy úgy mondjuk 
fukar gazdálkodás kapott ott lábra, mely merő ellentétben van a modern fürdők által 
támasztott igényekkel. Ezen rohamos hanyatlást most a tulajdonos úgy ellensúlyozta, 
hogy megkétszerezte a bérösszeget, és ezzel szemben évi 5000 frt befektetést ígér!”

410. Baranyamegye legtöbb adófi zetője [Hír] == SV. – 7:37 (1894. szept. 16.). – p. 2.
„Harkányban legtöbb adót fi zet a fürdő közönség „Adi bácsija” Kohn Adolf, 546 frt 48 
krt.”

411. A harkányi fürdő… == SV. – 7:46 (1894. nov. 18.). – p. 3.
„[…] a jövő nyárra új bérlőt és vendéglőst kap. A mostani derék fürdővendéglős Leutsuk 
Jakab úr, ki nagy betegségéből szerencsésen kigyógyult, elhagyja Harkányt, és a jól meg-
érdemelt nyugalomba vonul, miért is eladja önkéntes árverésen összes ingóságait. Erről 
hirdetése bővebben szól lapunkban.”

412. A harkányi fürdő új bérlő kezére került [Hír] == Siklósi Hírlap. – 1:14 (1894. nov. 
18.). – p. 3.
„Az új bérlő: dr. Szalkay Károly kiszombori körorvos, kinek kezelése alatt e páratlan 
gyógyhatású fürdő minden valószínűség szerint hamarosan föl fog virágozni, annál is 
inkább, mert évenként tetemes összeg fog beruházásokra fordíttatni. A bérlet tartama 
20 év és az két részre oszlik. Az első 10 évben fi zet a bérlő 18000 frt, a második 10 évben 
pedig évi 20000 frtot, mely összegből azonban évenként 3000 frt beruházásokra fog 
fordíttatni […] Ez a bérlet még Siklós városának sem lett volna rossz üzlet.”

413. Leutschuk Jakab fürdővendéglős hirdetése == SV. – 7:46 (1894. nov. 18.). – p. 4.
„A harkányi fürdő összes helyiségeiben levő vendéglő, szállodai, házi és minden egyéb 
bútorok, továbbá kocsik, lovak, tehenek stb. minden nap eladók. A venni szándékozók 
alulírottal megegyezhetnek. Harkány, 1894. november hóban.” A hirdetés a következő 
számban is megjelent.
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414. A harkányi fürdőt bérbe vette… [Hír] == Pécsi Közlöny. – 2:132 (1894. nov. 20.). – p. 6.
„20 évre dr. Szalkay Károly kis-zombori orvos […] A harkányi fürdő eddigi vendéglőse 
Leitschuk Jakab, ki hosszas és súlyos betegségéből szerencsésen felgyógyult, az üzlettől 
visszavonult, amiért is ingóságait és vendéglő-fölszerelését önkéntesen áruba bocsájtja.”

415. Vasutaink, 2. == SV. – 7:47 (1894. nov. 25.). – p. 1–2.
Pécs–Siklós–Donji Miholjác vonal terve. Harkány, a „nevezetes fürdőhely” nem kerül-
hető el a lap szerint a nagy személyforgalom miatt.

416. Harkánynak még most sincs bérlője [Hír] == PN. – 3:313 (1894. dec. 22.). – p. 4.

417. A harkányi fürdő bérlete [Hír] == Siklósi Hírlap. – 1:19 (1894. dec. 23.). – p. 4.
„A fürdő tulajdonos azonban mindez ideig késett a szerződés aláírásával s e hosszú idő 
alatt a bérlő meggondolta magát és a szerződéstől visszalépett. Így a harkányi fürdő 
jelenleg bérlő nélkül van és a birtokos uradalom hajlandó a fürdőt egy évre bármely 
elfogadható bérlőnek kiadni.”

1895

418. Harkány a hetedik fürdőhely [Hír] == PN. – 4:19 (1895. jan. 20.). – p. 6.
„Most jelent meg Eggenberg könyvkereskedésében Preysz Kornél dr. jelentése a magyar 
fürdőügy haladásáról. Ezen könyvből tudjuk meg, hogy látogatottság tekintetében az 
összes magyarországi fürdők között Harkány foglalja el a 7-ik helyet, a mennyiben 
1893-ban 1625 állandó vendége volt. Harkánynál több állandó vendég csak Bártfán, 
Balaton-Füreden, Felix fürdőn, Herkules fürdőn, Pöstyénben és Trencsén Tepliczben 
volt.”

419. A harkányi fürdőről… [Hír] == SV. – 8:3 (1895. jan. 20.). – p. 2.
„[…] dr. Preisz Kornél „Fürdőügyünk haladása 1893-ban” czímű munkájából a követ-
kező statisztikai adatokat vesszük ki: a szobák száma 363, állandó vendég 1625, ideig-
lenes vendég 3617, összesen 5242. Külföldi vendég 5, gyógy és zenedíj 2553 frt.”

420. A harkányi fürdő sorsa az elárvulás felé közeledik [Hír] == Siklósi Hírlap. – 2:24 
(1895. jan. 27.). – p. 2.
„[…] a 18000 frt évi bérre még máig sem akadt vállalkozó. Eddig a legtöbb ajánlat 
14000 frtról szóllott, azonban csak úgy, ha az illető a fürdőt több évre megkapja, mibe 
azonban a tulajdonos nem hajlandó belemenni, mert ragaszkodik a 18000 frt évi bér-
hez. Úgy halljuk, hogy a tulajdonos ez évben maga akarja kezelni a fürdőt, mert arra 
számit, hogy, ha a vasút kiépül, a 18000 frtnál is magasabb bért kap. Ez esetben a 
tulajdonos maga szereli föl a szállót (60 szobával), kávéházzal, vendéglővel. Ebben az 
egészben csak az a különös, hogy a fürdő tulajdonos a vasútra, mint a jövedelem eme-
lőjére számit, maga pedig nem akar a vasút költségeihez hozzájárulni.”

421. A harkányi fürdő még mindig bérlő nélkül van [Hír] == Pécsi Figyelő. – 23:24 (1895. 
jan. 29.). – p. 2.
„Még a tulajdonosok által leszállított évi 18.000 frtért sem akad vállalkozó.”
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422. A harkányi fürdő mégsem marad bérlő nélkül [Hír] == Siklósi Hírlap. – 2:35 (1895. 
ápr. 7.). – p. 3.
„[…] a tulajdonos az utolsó percben bérbe adta a harkányi vizet egy évre özv. Blümel 
Ferencné úrnőnek, a volt bérlőnek. A szálloda és vendéglő mai napig sincs még bérbe 
adva. Az alkudozások folynak ugyan egy harkányi vállalkozóval, de eddig eredményre 
nem vezettek. Az ügyletet nehezíti azon körülmény, hogy a volt bérlő ajánlata elutasi-
tatván, ő a tulajdonát képező összes fürdő fölszerelést eladta és így most a fürdőt újra 
kell fölszerelni, ami igen tetemes költséget kíván, az uradalom azonban a fürdőt csak 
egy évre akarja bérbe adni és ily rövid idő alatt ily tetemes beruházás nem fi zetné ki 
magát. Igazán kár, hogy elhibázott gazdálkodási politika ily szánandó sorsra juttatja 
ezt a híres fürdőt. […] Városunkban több helyen beszélnek már arról, hogy jó volna, ha 
egy részvénytársaság alakulna e fürdő bérletére. Azt hiszszük, hogy jövedelmes vállal-
kozás volna ha e fürdő ily viszonyba jutna Siklóshoz, az városunkra minden tekintetben 
csak előnyös lehetne.”

423. A harkányi fürdő bérházát és vendéglőjét f. évre bérbe vette… [Hír] == Siklósi Hír-
lap. – 2:37 (1895. ápr. 7.). – p. 2.
„[…] Zsilinszky Lajos pécsi vendéglős, a „Magyar Király” szálloda bérlője.”

424. A harkányi fürdőt bérbe vette… [Hír] == SV. – 8:14 (1895. ápr. 7.). – p. 3.
„[…] egy évre Blümmel Ferenczné úrnő.”

425. Harkány bérlője [Hír] == PN. – 4:87 (1895. ápr. 9.). – p. 6.
„Sok huzavona, érvénytelen bérleti hirdetés kibocsátása után a harkányi fürdő tulajdo-
nosának sikerült özvegy Blümel Ferencznével, a harkányi fürdő eddigi bérlőjével meg-
állapodásra jutni, ki egy év időtartamra ismét bérbe vette a fürdőt.”

426. Megújított fürdő [Hír] == SV. – 8:17 (1895. ápr. 28.). – p. 3.
„A harkányi fürdő nagy szállodának szobáit Benyovszky Lajos fürdőtulajdonos újra 
kénytelen volt bebútorozni, mert a volt bérlő mindent eladott. Új vendéglős is akadt. 
A pécsi „Magyar Király” jó hírnevű vendéglős – Zsilinszky Lajos – bérelte ki a fürdő-
vendéglőt. Új zenekar is lesz a fürdőben. Korodi Jancsink bandáját szétugratta – elég 
kár – a sok huzavona, míg sikerült bérlőket találni. A nyári idényre Oláh Miska pécsi 
zenekara van szerződtetve. Kívánatos, hogy a fürdő virágzásnak induljon és a régi jó 
hírneve visszatérjen.”

427. Távozó muzsikusok [Hír] == Pécsi Közlöny. – 3:59 (1895. máj. 23.). – p. 4.
„Oláh és Hegedűs pécsi cigányprímások bandája ma reggel hurcolkodott az asszonyok-
kal, gyerekekkel és sok pereputtyal ki a harkányi fürdőbe. Ez aztán valóságos oláh-ci-
gány karaván volt.”

428. A harkányi fürdőidény… [Hír] == Siklósi Hírlap. – 2:41 (1895. máj. 26.). – p. 3.
„[…] szokásos megnyitása f. hó 23-án ment végbe. Ez idő szerint még kevés a fürdő 
vendég, de eddig az idő is kedvezőtlen volt.”

429. A harkányi fürdőből [Hír] == PN. – 4:144 (1895. jún. 15.). – p. 6.
„A harkányi fürdő látogatottsága az elmúlt évhez viszonyítva emelkedést mutat. A für-
dő vendégek száma az idén június 12-ig 512, a múlt évi 451 vendéggel szemben.”
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430. A harkányi gyógyfürdőben… [Hír] == PN. – 4:151 (1895. jún. 23.). – p. 6.; Ua.: Sik-
lósi Hírlap. – 2:45 (1895. jún. 23.). – p. 2.
„[…] a szokásos első zene és tánczestélyt ez évben is Péter és Pál napján, f. hó 29-ikén 
tartják meg, melyre a pécsiek előreláthatólag sűrűen fognak Harkányba átrándulni.”

431. Táncestély a harkányi fürdőben [Hír] == SV. – 8:25 (1895. jún. 23.). – p. 3.
Jún. 29-én, Péter és Pál napján. „E kedélyes táncestélyek a fürdővendégeknek is jól fog-
nak esni, mivel gyönyört lelhetnek vidékünk szépségeiben.”

432. Péter és Pál Harkányban [Hír] == SV. – 8:27 (1895. júl. 7.). – p. 2.
A szépnemből sokan voltak jelen. Névsor.

433. A harkányi fürdő [Hirdetés] == Budapesti Hírlap. – 15:186 (1895. júl. 11.). – p. 6.
„25 esztendőre bérbeadandó.” [Több újságban többször megjelentetett hirdetés. 1896-
ban is.]

434. A harkányi fürdőből : Harkány, július 18-án == PN. – 4:174 (1895. júl. 20.). – p. 2–3.
A teljes szöveget lásd: 7. sz. melléklet.

435. Anna bál Harkányban [Hír] == SV. – 8:30 (1895. júl. 28.). – p. 2.
„Annyi fürdővendég körülbelül négy év óta nem volt Harkányban, mint most van.”

436. Anna bál Harkányban : Harkány, július 29-én == PN. – 4:182 (1895. júl. 30.). – p. 3.
Beszámoló az eseményről. Az estélyen résztvevő hölgyek névsora.

437. A harkányi Anna-bál [Hír] == Pécsi Figyelő. – 23:172 (1895. júl. 30.). – p. 3.
„Pécs, Siklós és az egész környék intelligenciája összegyűlt ez alkalommal s még a legré-
gibb fürdővendégek sem emlékeznek hasonló sikerült idénybálra.”

438. A harkányi Anna-bál [Hír] == Pécsi Figyelő. – 23:173 (1895. júl. 31.). – p. 3.
A résztvevő hölgyek névsora.

439. A harkányi fürdőből : Harkány, július 30-án == PN. – 4:183 (1895. júl. 31.). – p. 5–6.
„Tegnap volt a híres Anna-bál a „Haute-saison” befejezője. A szépen díszített terem, 
a minő ez idő szerint Pécsett nincs, sem volt képes az összesereglett vendégkoszorút 
befogadni […]”

440. Dankó Pista Harkányban [Hír] == PN. – 4:192 (1895. aug. 10.). – p. 5.
„Bűvös-bájos magyar nótáit f. hó 7-én mutatta be a harkányi gyógyteremben, diszting-
vált közönség előtt […]”

441. Harkány-fürdőben a szezon már vége felé jár [Hír] == Pécsi Figyelő. – 23:199 (1895. 
szept. 1.). – p. 3.
„A napokban Dankó Pista koncertezett és űzte el a fürdőzők unalmát. Legutóbb pedig 
a pécsi banda kisbőgősének a fi a, Hegedűs Ferenc javára a fürdővendégek koncertet 
rendeztek. Hegedűs zseniális cigányivadék, jelenleg konzervatóriumban tanul s útikölt-
ségre valót hangversenyeztek össze a fürdőben lévő írói és művészi hajlamú vendégek.”
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442. A harkányi fürdőidény [Hír] == PN. – 4:229 (1895. szept. 26.). – p. 4.
„A fürdőzők száma 1768 volt, tehát mintegy 200-al több, mint a múlt évben, és látszik 
ebből, hogy mit nem lehetne a harkányi fürdőből csinálni, mennyire lehetne azt emelni, 
ha birtokosa nem volna oly szűkmarkú, és megfelelő építkezésekkel és korszerű beren-
dezéssel igyekezne segíteni a már nagyon is kellemetlenül érzett hiányokon. Talán az új 
vasút, mely a közlekedést Harkánnyal úgyszólván majd még csak megnyitja, a siklósi 
uradalom és Harkány gazdáját is új tevékenységre fogja bírni, mert tény, hogy a fürdő, 
a lakások, az ellátás stb. Harkányban ez évben már oly elhanyagolt állapotot mutattak, 
melyet a fürdőközönség, de a hatóság is tovább elviselni és tűrni alig fog.”

1896

443. Harkányi fürdőt… [Hír] == SV. – 9:2 (1896. jan. 12.). – p. 2.
„[…] a vendéglővel együtt 15 ezer frtért bérbe vette egy pöstyéni vendéglős.”

444. A harkányi fürdő bajai [Hír] == PN. – 5:54 (1896. márc. 4.). – p. 4.
„Mikor legutóbb Baranyában járt a belügyminisztérium megbízásából Buzinkay dr. 
egészségügyi felügyelő, meglátogatta Harkányt is, ott olyan állapotokat találva, melyek-
ről oly értelmű jelentést tett a belügyminiszternek, hogy azon esetre, ha nem segít a 
fürdő tulajdonosa a bajokon, Harkánytól megvonják a nyilvános fürdő jelleget […] 
Első sorban is elrendelte tehát a belügyminiszter, hogy Harkányt élvezhető ivóvízzel kell 
ellátni.” Lásd 445., 448. sz. tétel.

445. A harkányi fürdő bajai [Hír] == SV. – 9:10 (1896. márc. 8.). – p. 3.
Buzinkay egészségügyi felügyelő jelentése. Ivóvíz kérdése és a szálloda nedves termei.

446. A harkányi fürdőre az idén nem akadt bérlő [Hír] == PN. – 5:99 (1896. ápr. 26.). – p. 
5.

447. A harkányi fürdőt az uradalom maga kezelésébe vette át [Hír] == Siklósi Hírlap. – 
3:89 (1896. ápr. 26.). – p. 3.

448. A harkányi fürdő miseriái [Hír] == PN. – 5:102 (1896. ápr. 30.). – p. 5.
A belügyminisztériumból küldött egészségügyi felügyelő vizsgálatáról. Lásd 444. sz. té-
tel.

449. A harkányi fürdő bajban van [Hír] == SV. – 9:18 (1896. máj. 3.). – p. 2–3.
A siklósi uradalom fellebbezett: „aligha lesz a fürdőben valami újítás”.

450. Kápolna Harkányon [Hír] == Pécsi Közlöny. – 4:49 (1896. máj. 3.). – p. 5. ; Ua.: Sik-
lósi Hírlap. – 3:90 (1896. máj. 3.). – p. 3.
„A harkányi fürdővendégek régi idők óta érzik egy kápolna hiányát, hol időnként a r. 
kat. hitfelekezet hívek is kielégíthetnék vallásos buzgalmukat, mely célból ez idő szerint 
Gyüdre vagy Siklósra kénytelenek fáradni. Különösen visszás e helyzet azért, mert a 
harkányi fürdőt nagy előszeretettel látogatja a pécsegyházmegyei papság, kik közül nem 
ritkán 20-25 egyidőben veszi igénybe e ritka gyógyhatású fürdőt.”
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451. Harkányi hírek [Hír] == Pécsi Figyelő. – 24:136 (1896. jún. 16.). – p. 4.
„Mint lapunkat Harkányból értesítik, az idei fürdőszezonhoz nem lehet vérmes remé-
nyeket fűzni. Dacára annak, hogy a harkányi fürdő, gyógyhatását illetőleg, határozot-
tan a legelső országunkban, mégis azt halljuk, hogy más fürdőhelyen már eddig a lá-
togatók száma meghaladja a százat, míg Harkányban eddig csak 14 vendég volt, ezek 
is a legközelebbi környékről. Mindennek oka pedig nem más, mint a fürdőtulajdonos 
fukarsága. Ma már elvárja a közönség, hogy ha méregdrágán kell mindent megfi zetnie, 
legalább a szükséges kényelmet megszerezhesse magának. Abban az ósdi, rácsokkal el-
látott kis ablakú, alacsony szobájú, lehet mondani fülledt levegőjű fürdőházban bizony 
nem szívesen tartózkodik az ember, – maga a fürdő pedig oly primitív berendezésű, 
hogy bizony bámulnának a külföldiek, ha e fürdőről hallva ide ellátogatnának.”

452. A harkányi Anna-bál…. [Hír] == PN. – 5:102 (1896. jún. 26.). – p. 4.
„[…] mely egy napra a régi dicsőség fényét árasztja évenkint a mi elhagyott pompás 
fürdőnkre, Harkányra, ez évben nem hétfőn, Péter és Pál napján, hanem már vasárnap 
este lesz megtartva.”

453. Bál Harkányban [Hír] == Pécsi Közlöny. – 4:70 (1896. jún. 28.). – p. 4.
„Holnap, vasárnap este tartják meg Harkányban a szezon nagy bálját, melynek An-
na-bál volna tulajdonképpen a neve, ha Anna napját négy héttel meg nem előzné. A 
szép fürdőhely bizonyára megélénkül a holnapi napon.”

454. A harkányi fürdőbál [Hír] == SV. – 9:26 (1896. jún. 28.). – p. 3.
„A megye szépségeinek találkozója” a Péter Pál napi táncmulatság.

455. Panasz a harkányi fürdő ellen [Hír] == SV. – 9:26 (1896. jún. 28.). – p. 3.
Forró a víz, mely „meghagyja a vendégeket főtt rákoknak”. A szerkesztőségbe érkezett 
panaszok.

456. Fürdőkből [Hír] == PN. – 5:156 (1896. júl. 7.). – p. 4.
„A mi szomszédos Harkányunkban az előrehaladott idő daczára a fürdővendégek szá-
ma a sok esőzés következtében eddig 200 személy csökkenést mutat […] Csak gazdát 
változtathatna ez a fürdőhely, és azonnal az ország legkeresettebb fürdői sorában fog-
lalna helyet.”

457. Fürdőbiztos kijelölése [Hír] == Belügyi Közlöny. – 1:4 (1896. júl. 15.). – p. 96.
„Baranya vármegye alispánja Harkány gyógyfürdőben fürdőbiztossá Krasznay Mihály 
főszolgabírót jelölte ki.”

458. Harkányról [Hír] == Pécsi Figyelő. – 24:160 (1896. júl. 15.). – p. 3.
„Inkább adhatnók ezt a címet: ázsiai állapotok Baranya vármegyének egyetlen és 
gyógyhatását illetőleg az orvosi tekintélyek által páratlannak tartott fürdőhelyén […] 
kimutatást a fürdővendégekről u. n. curlistát az idén nem is nyomtatnak, mert nem 
érdemes. Eddig össze-vissza volt a fürdőhelyen negyven vendég, ma nincs több húsznál, 
ezek is sietnek haza […] Bizony bizony a kisajátítási eljárást alkalmazni lehetne Har-
kányra és bőven meghozná a befektetett tőke kamatait – ha jó kézben lenne.”



70 A harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra bibliográfiája (1825–2015)

459. Anna bál [Hirdetés] == SV. – 9:29 (1896. júl. 19.). – p. 4.
Frühwirth Alajos vendéglős.

460. Fürdőről [Hír] == SV. – 9:29 (1896. júl. 19.). – p. 3.
A sok esőzés miatt csak 700 vendég vette igénybe „a csodálatos hatású gyógyvizet” a 
tavalyi 900-zal szemben.

461. Anna-bál Harkányban [Hír] == Pécsi Figyelő. – 24:170 (1896. júl. 26.). – p. 4.
„Holnap (vasárnap) Anna-napján lesz a harkányi fürdőben a szokásos Anna-bál, mely 
ugyan az egykor híres ily mulatságokkal már nem versenyezhet, azért mégis egy napra, 
illetve egy estére benépesíti a mi elhagyatott fürdőnket s a régi jó világ régi fényéből egy 
sugárkát lop a mostani sanyarú színezetbe.”

462. Anna-bál Harkányon [Hír] == PN. – 5:174 (1896. júl. 28.). – p. 4–5.
„Valóban föl nem fogható indolenczia az, mellyel a mi közönségünk ezen szép kis fürdő-
hely ellen viseltetik és kérdezzük, mit is vétett Harkány, hogy éppen a pécsiek mellőzik 
oly feltűnően? […] Mit adnának más városok a mi Harkányunkért? Épp az Anna-bál 
volna még arra hivatva, hogy a közönségünk már a fürdő reputácziója érdekében lega-
lább egyszer évente keresse fel azt tömegesen, de épp tegnap tündökölt a pécsi közönség 
távolmaradásával.”

463. A harkányi Anna-bál [Hír] == Pécsi Figyelő. – 24:171 (1896. júl. 28.). – p. 2–3.
„Tegnap este tartották a harkányi fürdőben az Anna bált, a melyet először is az jel-
lemzett, hogy egy Anna sem volt a bálon s a harkányi régi bálok látogatottságához a 
tegnapiét nem is lehetett összehasonlítani.”

464. A harkányi Anna bál… [Hír] == SV. – 9:31 (1896. aug. 2.). – p. 2.
„[…] nem valami fényesen sikerült, mivel kevesen vettek részt a különben érdekes tánc-
mulatságon.”

1897

465. A harkányi önkéntes tűzoltó egylet [Hír] == SV. – 10:4 (1897. jan. 24.). – p. 4.
Táncestély a fürdő nagytermében. Kóródi János zenekara játszik.

466. Darázs Miska Harkányban [Hír] == Pécsi Figyelő. – 25:81 (1897. ápr. 9.). – p. 4.
„Az idei fürdő-évad Harkányban élénkebbnek ígérkezik a legutóbbi évekbeli holt idé-
nyeknél s ez eredmény előidézésében bizonyára nem csekély része lesz Darázs Miska 
pécsi cigánybandájának, a mely az idei nyári évadban Harkányban fogja húzni a talp 
alá valókat, meg azokat az édesbús hallgató nótákat.”

467. A harkányi fürdőben… [Hír] == Pécsi Figyelő. – 25:96 (1897. ápr. 28.). – p. 3.
„[…] az idei évadra a fürdő tulajdonosa Oláh Miska siklósi zenekarát szerződtette.”
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468. A harkányi fürdőben az idény nem sokára megkezdődik [Hír] == Siklósi Hírlap. – 
4:143 (1897. máj. 9.). – p. 2–3.
„Az uradalomnak rendesen gondja szokott lenni a zenekar szerződtetésére, amitől bi-
zony sok függ. Míg szegény Jancsi prímásunk élt, a siklósi zenekar bizalommal nézett a 
nyár elé, mert a harkányi fürdő rendesen az övé lett, de most, hogy a jeles prímás nincs 
többé, és a zenekar sem volt teljesen szervezve bizonytalan lett a helyzet. Szó is volt arról, 
hogy a fürdőt az idén Rácz Guszti zenekara kapta meg, ami a siklósi zenekar elzüllését 
vonta volna maga után, miután a fürdői kereset nélkül nyáron át magukat fönn nem 
tarthatnák. A siklósi intelligencia ezen a bajon úgy segített, hogy kérelmet intézett a Be-
nyovszky családhoz, arra kérve őket, hogy a fürdőben a siklósi zenekart alkalmazza.”

469. Utazás a fürdőkre [Hír] == Pécsi Figyelő. – 25:107 (1897. máj. 11.). – p. 3.
Vasúti menetrend: „E menetrendben megtaláljuk Harkány fürdőt is, melynek vasúti 
állomása Villány. Harkányba a budapesti központi pályaudvarról indulás személyvo-
nattal délelőtt 8 órakor és este 8 óra 30 perckor; gyorsvonattal délután 3 órakor Újdom-
bóváron át Villányra érkezés délután 5 óra 24 perc és reggel 6 óra 39 perckor, illetve 
gyorsvonaton este 9 óra 18 perckor.”

470. Táncmulatság Harkányban [Hír] == Pécsi Figyelő. – 25:140 (1897. jún. 22.). – p. 4.
„[…] 29-én, Péter-Pál napján rendezik a szokásos fürdői bálat, melynek sikere érdeké-
ben a rendezőség már most nagyobb szabású mozgalmat indított meg, Krasznay főszol-
gabíróval az élen.”

471. A fürdő-bizottság Harkányban [Hír] == PN. – 6:147 (1897. jún. 25.). – p. 5.
„[…] Koszits Kamill megyei főjegyző, mint alispán helyettes elnöklete alatt ma ülést 
tartott. Ez ülésen részt vett Mendl Lajos dr., a vármegye tiszti főorvosa és a siklósi járás 
főszolgabírája, Krasznay Mihály. A bizottság megvizsgálta a fürdőt, a tapasztalatait 
jegyzőkönyvbe foglalta.”

472. A harkányi fürdő mégis csak javításoknak fog alá vettetni [Hír] == Siklósi Hírlap. – 
4:152 (1897. júl. 11.). – p. 3.
„A napokban a megyei főorvos vizsgálatot tartott, melynek eredményeként elrendelte-
tett, hogy a várószobákra, pöczegödrökre s egyebekre vonatkozólag még a múlt évben 
elrendelt javítások rövid záros határidő alatt eszközöltessenek.”

473. A harkányi fürdő == PN. – 6:162 (1897. júl. 14.). – p. 5.
Baranya vármegye közigazgatási bizottságának ülésén Mendl Lajos megyei tiszti főor-
vos jelentése a harkányi fürdővel kapcsolatos intézkedésekről. Hozzászólások.

474. A harkányi fürdő ügye… [Hír] == Pécsi Figyelő. – 25:158 (1897. júl. 14.). – p. 3.
„[…] élénk vita tárgyát képezte a ma megtartott vármegyei közigazg. bizottsági ülés-
ben. A megyei tiszti főorvos kötelességszerűen bejelentette, hogy a harkányi fürdőben 
az idén is ugyanazokat a hiányokat találta, a miket tavaly is kifogásolt, sőt az idén a 
kifogásolni valók szaporodtak.”

475. Hangverseny Harkányon [Hír] == PN. – 6:165 (1897. júl. 17.). – p. 5.
„Hegedűs Ferenc, ez a fi atal, sokat ígérő konservatorista e hó 18-án, vasárnap este 8 
órakor a harkányi fürdőház dísztermében.”
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476. A harkányi fürdőről [Hír] == SV. – 10:29 (1897. júl. 18.). – p. 3.
Mendl Lajos vármegyei tisztifőorvos egészségügyi jelentése a közigazgatási bizottság 
előtt. „A szükséges újításokat, építkezéseket elrendelték; kényelmi tekintetből azonban 
semmit se rendelhettek el, mert ez már a fürdőtulajdonos jogkörébe ütköző cselekmény 
lett volna s egyébként is a kényelem fogalma igen tág körű, ezt körvonalazni, megha-
tározni bajos. Végtére is, ha a fürdőtulajdonosban nincs annyi belátás, hogy a fürdő 
fejlesztését, emelését saját érdekének tekintse, nem kívánhatja senki, hogy a vármegye 
tiszti főorvosa rendezze be s szerelje föl a kor igényeinek megfelelőleg az elhanyagolt 
fürdőt, legfurcsább az a dologban, hogy a fürdőtulajdonos minden hatósági intézkedést 
meg szokott föllebbezni, természetesen eredménytelenül. Így tehát a hatóság a fürdő-
tulajdonossal szemben csak falra borsót hány jóakaratú intézkedésével. Meg kellene 
vonatni a gyógyfürdő jelleget, legalább Siklós, Gyűd stb. községek artézi kúthoz juthat-
nának s lenne jó ivóvíz.”

477. [Komáromi]: Valamit Harkányról == SV. – 10:29 (1897. júl. 18.). – p. 1.
„Már vagy 12 napja használom a fürdőt, és Istennek hála! Kedvező eredménnyel.” A táj, 
a park és a zenekar dicsérete. „És oh, mily jól esik ez a gyönyörű harmónia az embernek, 
az élet oly sokféle disharmóniája után!”

478. Annabál [Hír] == SV. – 10:31 (1897. aug. 1.). – p. 2.
„Az elmúlt héten más megyékből már megérkeztek a vendégek.”

479. Anna bál Harkányon [Hír] == PN. – 6:179 (1897. aug. 3.). – p. 4–5.
„Rég látott olyan élénkséget Harkány, mint a tegnapi Anna bál alkalmából […] különö-
sen Mohácsról, Siklósról és Pécsről igen nagy számmal érkeztek […]”

480. Anna-bál Harkányban == SV. – 10:32 (1897. aug. 8.). – p. 1.
A „fürdőző közönség úgynevezett takarodója” a bál. „Talán első eset, hogy a harká-
nyi bálon a siklósi uraság családtagjai vettek részt és lehet mondani jó példával jártak 
elől. A bált báró Rauchné Benyovszky uraság leánya nyitotta meg és majdnem minden 
táncban részt vett és szívélyes modorával maga részére hódította az egész közönséget, 
– fi vére Benyovszky Móric pedig már régi ismerősünk, őt már előbb szerette meg Siklós 
közönsége, mindenkit lekötelező nyájas modorával. A négyest 30 pár táncolta.” A tánc-
mulatságon résztvevők névsora. „Dacára annak, hogy Krasznay Mihály főszolgabíró fi -
gyelme Harkányban mindenre kiterjed és ósdiságából kiemelni szeretné, de az ő igyeke-
zete is megbénul a siklósi uradalom maradiságán, a közönség hogy még ily számban is 
megjelenik Harkányban, az kizárólag a felette hatásos gyógyvíznek tulajdonítható. […] 
A lakást a fürdőházban kevesen veszik igénybe, mind a faluban lakik, a főidény alatt 
is csak 30 szoba volt kibérelve, ebből nem gazdagodik meg a szegény bérlő. A betegek 
részére a megye egy várószobát rendelt létesíteni, ezen úgy segített az uradalom, hogy 
a pénztár fölé kifüggesztett egy „Váróterem” feliratú cédulát, ami elég komikumra vall. 
Fürdőző közönség volt elég a főidény alatt, de ezek kényelméről az uradalom nemigen 
gondoskodott, pedig ha többet törődne a fürdővel, most hogy Vókányban állomás van, 
seregestől jönne a fürdővendég. De hát erről beszélni annyi, mint falra borsót hányni. 
Talán ha a fi atal uraság fogja a birtokot kezelni, másképp lesz. Adja Isten.”
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481. A harkányi fürdőidénynek vége [Hír] == Siklósi Hírlap. – 4:160 (1897. szept. 5.). – p. 
3.
„El lehet róla mondani, hogy nem sokat ért. A fürdővendégek száma aránylag kevés 
volt. A fürdő jósága azonban nem változott és így remélhető, hogy változott viszonyok 
között e fürdő még felvirágzik.”

482. Harkányi induló [Hír] == PN. – 6:212 (1897. szept. 12.). – p. 6.
„Nyári László klarinétos Rácz Guszti bandájában a nyáron át a harkányi fürdőzenekar 
tagja volt. Úgy látszik jól érezte magát ezen a fürdőhelyen, mert egy induló megkompo-
nálására inspirálta, mely a napokban jelent meg Nádor Kálmán budapesti zeneműke-
reskedő kiadásában „Harkányi fürdő emlék” elnevezéssel, Benyovsky Ocskay Erzsébet-
nek ajánlva. A dallamos induló, melyet czigány zenekaraink szívesen fognak játszani, 
75 krért az összes pécsi kávéházak pénztáránál kapható.”

1898

483. A Harkányi fürdő… [Hír] == SV. – 11:19 (1898. máj. 8.). – p. 2.
„[…] idény is a javában benne van. Vendégek is vannak, de az elrendelt építkezést, 
átalakítást stb. nem eszközlik, mint lapunkat Harkányból értesítik. Kár, hogy a siklósi 
uradalom, fürdőtulajdonos nem tesz eleget a kívánalmaknak.”

484. A harkányi fürdőbe… [Hír] == Siklósi Hírlap. – 4[!5]:195 (1898. máj. 15.). – p. 2.
„[…] a f. évre fürdőbiztossá Trixler Károly alispán Krasznay Mihály főszolgabírót ne-
vezte ki.”

485. Harkány fürdő látogatottsága… [Hír] == PN. – 7:139 (1898. jún. 19.). – p. 7.
„[…] ezen évben a kedvezőtlen idő daczára sokkal nagyobb, mint az előző években. 
Június 15-ig a fürdővendégek száma 548-at tett ki. Számos fürdővendég be van jelentve, 
úgy hogy ezen évben a mi csudás gyógyhatású megyei fürdőnk nagy látogatottságra 
számíthat.”

486. Tűz Harkányban [Hír] == PN. – 7:148 (1898. júl. 1.). – p. 6.
„A harkányi fürdőző közönséget s a Péter Pálra leránduló vendégeket nagy ijedelem 
érte. Együtt voltak az étteremben s víg zeneszó mellett poharazgattak, mikor hírtelen 
tűzilárma támadt. „Tűz van! Tűz van!” Hangzott kívülről a riadalom, mire a vendégek 
felugráltak az asztalok mellől s széttekintve, látták a falu felől a „vörös kakas” bíbor 
fényét […] Mindössze a cseléd-lakás égett el s így a kár jelentéktelen.”

487. Harkány látogatottsága [Hír] == PN. – 7:150 (1898. júl. 3.). – p. 5.
Harkány látogatottsága ezen évben jóval felülmúlja az előző évek látogatottságát. […] 
Ha megfelelő gondozásban részesülne ezen isten áldotta fürdőhely, ezrével tolongnának 
oda betegek, izmaik gyógyítására, mely gyógyítás föltétlenül biztos, de még nagyobb 
lenne a kirándulók száma is, mert a szép kert most legszebb pompában ragyogó virá-
gágyak, a lombos, árnyas, szép sétautak a legnagyobb igényű fürdővendéget is kielégít-
hetik. Az élelmezés ellen sem emelhető most már panasz, csak a fürdők használatánál 
kell az igényeket lejebb szállítani, mert azok a modern igényekkel nem haladtak, és ma 
is olyan állapotban vannak, mint a hogy dédapáink használták azokat.



74 A harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra bibliográfiája (1825–2015)

488. Képes levelező lapok [Hír] == Siklósi Hírlap. – 4:203 (1898. júl. 10.). – p. 3.
„Nálunk is és különösen a harkányi fürdő vendégek régen és sokan óhajtottak képes 
levelező lapokat […] az általános kívánságnak eleget teendő, Feiler Mariska papírke-
reskedő elkészíttette két csoport-felvétellel Siklós és Harkány képes levelező lapjait”. A 
harkányi lapokon a fürdőpark, az artézi kút és a nagyharsányi hegy látható.

489. Harkány ünnepnapja [Hír] == PN. – 7:160 (1898. júl. 15.). – p. 2.
„Kardos Kálmán ny. főispán, országgyűlési képviselő látogatására az előkelő vendégek 
egész gyülekezete érkezett kedden délután Harkányra, ahol a fürdőző közönség érthető 
kíváncsisággal várta a vendégeket, akik estére a vendéglő éttermében Kardos Kálmán 
vendégei voltak. [A vendégek felsorolása.] A pezsgős vacsorát táncz követte a fürdőház-
ban, amely éjjelig együtttartotta a kitűnő hangulatban lévő társaságot.”

490. igmi: Gyorsfényképek Harkányból [Hír] == PN. – 7:162 (1898. júl. 17.). – p. 7–8.

491. Anna bál Harkányban [Hír] == PN. – 7:166 (1898. júl. 22.). – p. 5.

492. Ma van Annabál [Hír] == SV. – 11:30 (1898. júl. 24.). – p. 2.
„Úgy látszik ez idén sokkal jobban és vígabban fog lefolyni Harkányban az Annabál, 
mint az elmúlt 2-3 évben. Újra visszanyeri régi fényét és hírességét. Mint értesülünk 
Siklósról is nagyon sokan rándulnak a bálba.”

493. A harkányi Anna bál – és a kerékpárosok panaszai [Hír] == PN. – 7:170 (1898. júl. 
26.). – p. 5.
„A tegnap Harkányban megtartott Anna bálon a pécsi, eszéki és dolni mojojláczi ke-
rékpár egyletek körülbelül negyven tagját a bálrendezőség be nem bocsájtotta a táncz-
terembe, azon okból, mert dressben jelentek meg.”

494. Annabál Harkányon [Hír] == Baranya. – 2:47 (1898. júl. 31.). – p. 2.
Sok nő, kevés férfi  volt jelen. „A rendezőség a bicziklikosztümben megjelent fi atalembe-
reket nem bocsátotta be a bál színhelyére.”

495. A harkányi Annabál [Hír] == SV. – 11:31 (1898. júl. 31.). – p. 3.
„Már délután föltűnt mindenkinek a vendégek elenyésző csekély száma. […] Oláh Mis-
ka zenekara ráhúzta a nótát, de hiába, a terem üres volt. Később mégis 6-7 táncoló 
pár verődött össze, de hát mi az egy oly nagy teremben? A terem csak úgy kongott az 
ürességtől. Oh, régi Anna napok, hol maradtatok?!”

496. Fürdőkből [Hír] == PN. – 7:177 (1898. aug. 4.). – p. 5.
„A harkányi fürdőt augusztus 1-ig 1225 vendég látogatta meg. Oly szám, melyent ezen 
időben Harkány évek hosszú sora óta el nem ért.”

497. Visszaemlékezés Harkányra == PN. – 7:185 (1898. aug. 13.). – p. 2–3.
A teljes szöveget lásd: 8. sz. melléklet.
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1899

498. Táncmulatság [Hír] == SV. – 12:5 (1899. jan. 29.). – p. 3.
„A harkányi önkéntes tűzoltóság f. hó. 22-én a fürdő vendéglő nagytermében szép mu-
latságot rendezett.”

499. Hamisított harkányi víz [Hír] == Pécsi Figyelő. – 27:124 (1899. jún. 3.). – p. 4.
„[…] nem harkányi gyógyvizet, hanem közönséges, felforralt kútvizet hoznak és adnak 
el hordóját két forintjával […]”

500. Péter és Pál [Hír] == SV. – 12:27 (1899. júl. 2.). – p. 4.
Gyönyörű idő. A vendégek szokatlanul szép száma. „Az intéző körök el is határozták 
azonnal a tánckoszorúcska megtartását, mely vígan s folyt éjféli 12 óráig.”

501. A harkányi Anna-bál [Hír] == PN. – 8:159 (1899. júl. 15.). – p. 3–4.

502. Anna-bál Harkányban [Hír] == PN. – 8:166 (1899. júl. 23.). – p. 5.

503. Anna-bál Harkányban [Hír] == Pécsi Figyelő. – 27:167 (1899. júl. 25.). – p. 4.
„Most is nagy volt a kirándulók száma, de a táncolók bizony kevesen voltak. A siklósi 
zenekar nótái mellett 12-13 pár járta a négyeseket, de ezek aztán ki is táncolták magu-
kat kedvükre.”

504. Anna-bál Harkányban [Hír] == PN. – 8:167 (1899. júl. 25.). – p. 4.
„Mindig leselkedik valami kis akadály, a mely olyan váratlan hirtelen szétrebbenti a 
harkányi Anna-bál sikerét. Tavaly is volt valami kis baj, az idén meg valósággal sztráj-
koltak a leányok, nem tánczoltak, alig néhányan.”

505. A szabad fürdés áldozata [Hír] == PN. – 8:167 (1899. júl. 25.). – p. 4.
„Harkányban is meg volt a hét szenzácziója s még a fürdővendégek is izgatottan emle-
getik e végzetes szerencsétlenséget. Harkányban tudvalevőleg a forró víz, mely oly nagy 
gyógyhatással van, a rétek felé veszi útját. Egy egész rétet elöntött és itt a jó hatású 
iszapban szokott a falu népe fürdeni. Ambár vannak helyek, a hol hatóságilag tilos a 
fürdés, mégis csupa meggondolatlanságból sokan kijátsszák az óvatos intézkedéseket és 
fürdenek a tilosban. Egy 80-85 év körüli atyafi  is itt fürdött, mélyebb helyre talált, hol 
valószínűleg a víz hőfoka is már tűrhetetlen és áldozata lett merészségének. Elvesztette 
a talajt lábai alól, vagy a posványba süllyedt, lehet, hogy a forróság ölte meg.”

506. Harkányi Anna bál [Hír] == SV. – 12:31 (1899. júl. 30.). – p. 3.
„A milyen vontatva kezdődött ép oly sikerülten végződött, a mennyiben a csekély, de 
válogatott közönség csak a hajnali órákban oszlott szét.”

507. A harkányi fürdőből == PN. – 8:178 (1899. aug. 6.). – p. 3.
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508. Harkányból [Hír] == PN. – 8:197 (1899. aug. 30.). – p. 3.
„A harkányi fürdő látogatottsága ezen évben nem volt olyan nagy, mint az előző évben. 
Augusztus hó 27-ig az összes, Harkányon megfordult fürdővendégek száma 1916-ot 
tesz ki.”

509. Harkányi leleményesség [Hír] == PN. – 8:214 (1899. szept. 20.). – p. 4–5.
A harkányi fürdőigazgatóság által küldött képes levelezőlap nem a fürdőt ábrázolja, 
hanem a fi umei mólót.

1900

510. Harkány emelkedése [Hír] == Pécsi Közlöny. – 8:36 (1900. máj. 6.). – p. 3.
„[…] Harkány, bár vize gyógyító erejét tekintve versenytárs nélkül áll, eddig még sem 
tudott zöld ágra vergődni, mert az orvosi kar nem ismerte eléggé, s így betegeinek nem 
is ajánlotta. Dr. Glass Izidor pécsi születésű budapesti orvos orvostársai fi gyelmét erre a 
föltétlen hatású fürdőre felhívta, s fáradozásainak eredménye, hogy a budapesti orvosok 
egy nagy része június 19-én Pécsre jön, hogy a város megtekintése után Harkányra ko-
csikázzanak, az ottani fürdő berendezésének s vizének megvizsgálása végett.”

511. Ébredezik Harkány [Hír] == Pécsi Figyelő. – 28:110 (1900. máj. 10.). – p. 4.
„A pécsiek saját-külön fürdője, Harkány – mint értesülünk – már szintén kezd bonta-
kozni téli álmából. A harkányi parkot már napok óta költögetik, javítgatják, az utakat, 
melyet az idei tél és a tavaszi esőzések alaposan megrongáltak, újra kavicsoztatták, sőt 
hír szerint új faültetésekkel árnyasabbá és kellemesebbé fogják tenni a harkányi fürdőt.”

512. Áruba bocsátott négy milliós uradalom [Hír] == Pesti Hírlap. – 22:170 (1900. jún. 
23.). – p. 8.
„A Benyovszky-féle siklósi uradalom, mely több mint 20,000 hold terjedelmű, – amint 
írják – valószínűleg gazdát cserél. Erre a gyönyörű birtokra, melyhez hazánk legré-
gibb történetei, emlékei és az ős Batthányi család emlékei fűződnek, komoly vevőül 
Schaumburg-Lippe herceg jelentkezett, aki az uradalomért, beleértve a siklósi várat 
és a harkányi fürdőt, kerek négy millió forintot ígért. A megegyezés még nem létesült, 
mert a Benyovszkyak félmillióval többet kémek a megajált árnál. Nem lehetetlen, hogy 
Schaumburg-Lippe herceg megadja a különbözetet, miután óhajtja a vételt. Ez esetben 
az ódon siklósi várra új és szebb jövő vár, a harkányi fürdő pedig, mely most a legalsó 
fokra hanyatlott, világfürdővé fog fejleszteni. – Hanem hát idegen kézen lesznek.”

513. Miért nincs czukrász a harkányi fürdőben? [Hír] == PN. – 9:153 (1900. júl. 8.). – 
p. 6.
„Egy kiránduló társaság azzal a panasszal állított be hozzánk, hogy a harkányi fürdő-
ben az idén már czukrász sincs. A kiránduló közönség női tagjai igen szívesen elmaj-
szolgatták a süteményeket s ezzel is tellett az idő az egyébként meglehetősen egyhangú és 
unalmas fürdőhelyen; az idén már ettől az élvezettől is elestek. A társaság azt mondja, 
hogy a múlt években siklósi czukrász rándult ki ünnepnapokra; az idén azonban kény-
telen volt elmaradni, mert a rossz üzleti viszonyok ellenére 20 koronával fölsrófolta a 
földesúr a czukrászda bérösszegét.”
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514. Fürdőkből [Hír] == PN. – 9:155 (1900. júl. 11.). – p. 4.
„Harkányon is eleven a fürdőélet, de a vendégek túlnyomó részben a jó falusiakból 
kerülnek ki. Nélkülözvén minden kényelmet és modern berendezést, az úri osztályból 
csakis azok mennek Harkányba, akik nem nélkülözhetik annak áldásos, nagy gyógy-
hatású vizét.”

515. Vasárnap Harkányban [Hír] == PN. – 9:160 (1900. júl. 17.). – p. 3.
„Az idei fürdőévadnak felette élénk képe van Harkányba és vasárnaponként oly élet 
uralkodik itt, a mely tarkaságával szinte meglepő. Vasárnaponként százával jönnek a 
vendégek Harkányba és a park melletti nagy sétányon a legszebb közönség hullámzik 
fel és alá.”

516. Amerikai fürdővendég Harkányban [Hír] == Pécsi Figyelő. – 28:166 (1900. júl. 21.). 
– p. 3.
Zvicker Adolf kivándorolt egykori pécsi cipész.

517. Hangverseny Harkányon [Hír] == PN. – 9:164 (1900. júl. 21.). – p. 3–4.
„A harkányi fürdő gyógytermében július 22-én este 8 órakor Soproni Henrik budapesti 
hegedűművész és Altschul Miksa gordonka művész hangversenyt rendeznek.”

518. Anna Bál [Hír] == SV. – 13:30 (1900. júl. 22.). – p. 4.
„Azt hisszük, sikerültebb lesz a Péter és Páli mulatságnál, amit különben a harkányi 
fürdővendégek nagy számából is következtetünk.”

519. Hangverseny Harkányon [Hír] == SV. – 13:30 (1900. júl. 22.). – p. 3.
Sopronyi Henrik hegedűművész és Altschul Miksa gordonka művész július 22-én. „Hi-
hetőleg megfelelő pártfogásban részesíti a fürdőző közönség a fi atal művészeket.”

520. Anna-bál [Hír] == Pécsi Figyelő. – 28:179[!172] (1900. júl. 29.). – p. 2.
Júl. 30-án.

521. Hangverseny a harkányi fürdőben == SV. – 13:31 (1900. júl. 29.). – p. 3.
„Sajnáljuk, hogy Siklóson is nem élvezhetjük a művészek játékait, melynek egyedüli oka 
az, hogy nincsen megfelelő nagy terem.” Lásd 519. sz. tétel.

522. A harkányi fürdő átka == SV. – 13:31 (1900. júl. 29.). – p. 3.
A porlepte utak rontják a fürdő levegőjét.

1901

523. Harkányi zene == SV. – 14:21 (1901. máj. 26.). – p. 3.
Rác Peti József 12 tagú szarvasi zenekara.

524. A harkányi fürdő [Hír] == Pécsi Figyelő. – 29:135 (1901. jún. 14.). – p. 5.
„[…] kellő reklám mellett versenyre kelhetne bármely nagynevű gyógyfürdővel.”
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525. Tánckoszorúcska Harkányon [Hír] == SV. – 14:25 (1901. jún. 23.). – p. 3.
Jún. 29-én, Péter és Pál napján.

526. Bendiner Nándor Harkányban [Hír] == SV. – 14:28 (1901. júl. 14.). – p. 3.
„Harkányban rendez Bendiner Nándor hangversenyt [zongora] s sikerült neki a hang-
verseny változatosságát azzal is bővíteni, hogy Harkányban, mint fürdővendég időző 
Hídvéghy Margit kisasszonyt, fővárosi színésznőt közreműködésre fölkérte s erre meg 
is nyerte.”

527. A magyar fürdő sorsa == Budapesti Napló. – 6:191 (1901. júl. 14.). – p. 6.
Olvasói levél Harkányról. Lásd 528. sz. tétel.

528. Hangok Harkányról == PN. – 10:161 (1901. júl. 16.). – p. 4.
A Budapesti Naplóban Harkányról megjelent olvasói levél. Lásd 527. sz. tétel.

529. A harkányi fürdőből [Hír] == Pécsi Figyelő. – 29:164 (1901. júl. 19.). – p. 4.
Anna-bál.

530. Anna bál [Hír] == Pécsi Figyelő. – 29:173 (1901. júl. 30.). – p. 3.
„Az első négyest negyven pár táncolta.”

1902

531. Közbiztonság Harkányban [Hír] == SV. – 15:23 (1902. jún. 8.). – p. 3.
„Hogy a harkányiak a töménytelen sok csavargótól megmenekedjenek, járásunk főszol-
gabírája intézkedett, hogy a folyó évi fürdőidény alatt egy csendőrkülönítmény székeljen 
Harkányban. Bár több községben is lehetne így intézkedni.”

532. Harkány == SV. – 15:29 (1902. júl. 20.). – p. 2.
Az időjárás javul, élénkül a forgalom. Anna-bál júl. 27-én.

533. Anna bál [Hír] == Pécsi Közlöny. – 10:110 (1902. júl. 29.). – p. 6.
„1867 óta soha annyira látogatott nem volt, mint tegnap.”

534. Annabál Harkányon [Hír] == PN. – 11:172 (1902. júl. 29.). – p. 3.
„A régi híres Anna báloknak a mostaniak csak halvány képei. Nem keresi föl a közönség 
ezt a bált, amelyre 10-15 éve a megye közönsége úgyszólván csak úgy tódult.”

535. Harkány [Hír] == SV. – 15:31 (1902. aug. 3.). – p. 2.
Anna-bál. „Rég dicsekedhetett a Harkányi fürdő oly sok, szép és válogatott közönséggel 
mint múlt vasárnap.”

536. Fürdőbizottsági ülés [Hír] == SV. – 15:41 (1902. okt. 12.). – p. 2.
Elszámolás a befolyt gyógydíjakkal. A fürdő területén létesítendő kápolna kérdése.
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1903

537. A harkányi melegvizek levezetése [Hír] == PN. – 12:122 (1903. máj. 30.). – p. 4.
„Vitássá vált, hogy a harkányi melegforrásokból elfolyó melegvíz levezetésére szolgáló 
csatornát, mely a Drávába ömlik s több község területén vonul át: kik és mennyiben 
tartoznak tisztogatni?”

538. Az első fürdőjelentés [Hír] == PN. – 12:140 (1903. jún. 21.). – p. 9.
„Harkányból ma kaptuk meg. Természetesen nem olyant, mint aminőt most már a ki-
sebb fürdőhelyek is kibocsátanak, hanem csak úgy summásan írja a fürdőigazgatóság, 
hogy június 19-ig a fürdővendégek száma 804-et ért el, ami mindenképpen igen tekin-
télyes szám és jó idényre enged következtetni.”

539. Harkányban a Péter és Pál napi… [Hír] == SV. – 16:26 (1903. jún. 28.). – p. 1.
„[…] koszorúcska folyó hó 28-án, az az Vasárnap fog megtartatni.”

540. Harkányi fürdő [Hír] == Siklós és Ormánság. – 1:1 (1903. júl. 4.). – p. 2.
1000 vendég. „Látogatottsága nem csak kielégítő, de nagyon jónak mondható.” 

541. Péter és Pál Harkányban [Hír] == Siklós és Ormánság. – 1:1 (1903. júl. 4.). – p. 3.
„Mégis, ha látogatottság tekintetében talán igen, de erkölcsi siker, kedélyesség tekinte-
tében nemcsak hogy nem maradt el az eddigiek mögött, sőt bátran mondhatjuk, hogy 
azokat jóval túlszárnyalta.” A résztvevő hölgyek névsorával.

542. Harkányban… [Hír] == SV. – 16:27 (1903. júl. 5.). – p. 2.
A koszorúcska sikerültnek mondható. „Mindössze ugyan tizenhat pár táncolta a né-
gyest, de ezen kicsi számot a széles jókedv pótolta.”

543. Harkány-fürdő [Hír] == Siklós és Ormánság. – 1:3 (1903. júl. 18.). – p. 5.
Júl. 26-án Anna-bál.

544. Annabál [Hír] == SV. – 16:29 (1903. júl. 19.). – p. 4.
Júl. 26-án. „A fürdővendégek nagy száma úgy az egész környék élénk érdeklődéséből 
ítélve sokkal látogatottabb lesz mint az előző években.”

545. Fürdő bizottsági ülés [Hír] == SV. – 16:29 (1903. júl. 19.). – p. 4.
„A minap Harkányban a fürdő bizottsági ülésen elhatározták, hogy a fürdővendégek 
részére jövő évben könyvtárt létesítenek, melynek költségeire már ez évben 100 koronát 
vettek fel. Ugyancsak egy új zongora beszerzését is elhatározták.”

546. A harkányi Anna-bál [Hír] == PN. – 12:163 (1903. júl. 19.). – p. 6.

547. VÖRÖS Mihály: Harkányfürdőből == Pécsi Közlöny. – 11:162 (1903. júl. 19.). – p. 6–7.
A teljes szöveget lásd: 9. sz. melléklet.

548. Anna-bál Harkányban [Hír] == Siklós és Ormánság. – 1:5 (1903. aug. 1.). – p. 5.
A mulatságon résztvevők névsora. „A négyest körülbelül 40 pár tánczolta.”
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549. Harkány látogatottsága… [Hír] == PN. – 12:188 (1903. aug. 19.). – p. 5.
„[…] ezen évben ismét jelentékenyen emelkedett és folyó hó 14-éig a fürdővendégek szá-
ma 2038-ra emelkedett. Apadást csakis a kirándulók száma mutat, ami igen könnyen 
megmagyarázható, ha fi gyelembe vesszük, hogy Harkány kizárólag gyógyfürdő és nem 
is akar egyéb lenni.”

550. GÁL István: Harkány : Néprege == Siklós és Ormánság. – 1:17 (1903. okt. 24.). – p. 2–3.
„... / A helyet is, hol föld alá / Pokolra szállt a vén kamasz / Meglelheted, kénes szaga / 
Elárulja, merre van az. // Szép Herkáról nevezte el / A nép ajka azt a helyet, / Róla, a ki 
deli pásztort / Szeretett az ördög helyett. // És az Urnak hatalma nagy! / Áldás lett a kénes 
berek, / Messze földről meggyógyulni / Járnak oda az emberek. // Szép Herkáról hívják ma 
is. / Ott a gyűdi hegyek sarkán, / Árnyas fáktól eltakarva / Áll a fürdő, kies Harkány. //”

1904

551. Iskolai ünnepély és kirándulások [Hír] == SV. – 17:18 (1904. máj. 1.). – p. 3.
A polgári „leány iskola növendékei Harkányba tettek kirándulást. Megtekintették úgy a 
régebbi mint az újabbi kutat. A víz tulajdonságairól és a fürdő állapotáról a főgépész úr 
adott szakszerű felvilágosítást.”

552. Harkány [Hír] == SV. – 17:21 (1904. máj. 22.). – p. 3.
„A harkányi fürdő közönség szórakozását a fürdő bizottság s különösen a fürdő derék 
orvosa Dr. Heller N. ugyancsak előmozdítani igyekszik. Ez évben egy legkényesebb ízlést is 
kielégítő 1200 koronába kerülő zongorával díszítették a nagytermet. Az olvasó szobába pe-
dig hatalmas könyvtárt létesítettek. Ily törekvések mellett azt hisszük, hogy csakhamar be-
népesül az állandó jó idő beálltával Siklós és környékének egyedüli nyári kiránduló helye.”

553. Tánckoszorúcska Harkányon [Hír] == SV. – 17:25 (1904. jún. 19.). – p. 3.
Jún. 29-én. „Most jó vendéglős is áll a közönség rendelkezésére.” A zene rosszabb a ta-
valyinál.

554. Péter és Pál [Hír] == Siklós és Ormánság. – 2:27 (1904. júl. 2.). – p. 4.
Jó hangulatú táncmulatság volt, a „négyest 60 pár táncolta”.

555. Harkány [Hír] == SV. – 17:27 (1904. júl. 3.). – p. 2.
„A szokásos Péter és Páli tánckoszorúcska ez évben minden várakozást felülmúlt, mert 
oly sok és szép közönséget Harkány már hosszú időn keresztül nem látott. Siklós és vi-
déke intelligentiája teljes számban megjelent. Pécsről is számos kedves vendég érkezett, 
úgyhogy a vendéglős kétségbeesve az összes személyzetét férfi akat és nőket a vacsora 
gyors elkészítésére és a vendégek pontos kiszolgálására szorította.” 350 vendég. Jó zene. 
„70 pár táncolta a négyest, s a vendégek legnagyobb része csak napfelkeltekor távozott. 
Szóval a régi víg Harkány felderengő reggelét sejtjük.”

556. Harkány emelkedik [Hír] == Siklós és Ormánság. – 2:28 (1904. júl. 9.). – p. 4.
„Minden tekintetben javulás észlelhető, jó kezekben van a bérlet.” Kohn Adolf egy „csi-
nos éttermet építtetett”.
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557. Anna-bál Harkányban [Hír] == PN. – 13:167 (1904. júl. 22.). – p. 3.
Júl. 31-én.

558. Anna-bál Harkányban [Hír] == Siklós és Ormánság. – 2:30 (1904. júl. 24.). – p. 4.
Kovács Jakab fürdővendéglős rendezi. „Többrendbeli tűzijáték” is lesz az idényben. „Az 
ország minden nagyobb lapja tele van a bel- és külföld fürdőinek nagyhangú reklám-
jaival, ott találjuk mind, csak Harkány nincs közöttük.” A fürdőig vezető út állapota 
„borzalmas”.

559. Harkányi Anna bál [Hír] == SV. – 17:30 (1904. júl. 24.). – p. 3.
„Évtizedek előtti érdeklődés mutatkozik […] Az összes környékbeli ifj úság, sőt a nyu-
godtabb vérű agglegények gárdája is erősen készül e népesnek ígérkező táncmulatságra. 
Úgy halljuk, hogy a pécsiek szép számmal fognak e napon Harkányba rándulni. Szóval, 
ha az előjelek nem csalnak ez egyszer meg fog esni az is, hogy az összesereglett táncosok-
nak a hölgyek csak hosszú várakozás után juttathatnak egy-egy rövid tourt.”

1905

560. Harkányi fürdő [Hír] == SV. – 18:26 (1905. jún. 25.). – p. 2.
Péter és Pál napi tánckoszorúcska.

561. Harkány látogatottsága… [Hír] == PN. – 14:157 (1905. júl. 12.). – p. 4.
„[…] ezen évben is teljesen kielégítő. Az intelligenczia is mind növekvő számban keresi 
föl Harkányt, mely ha nem is nyújt kevesebbet mint pl. Hévíz és forrásának gyógyhatá-
sa sem kisebb, mégis kevesebb kellemetlenség éri itt a fürdővendéget, mint amott.”

562. Anna bál [Hír] == SV. – 18:29 (1905. júl. 16.). – p. 3.
Júl. 30-án.

563. Harkány – Siklós és egyebek : Nyílt levél a „Pécsi Napló” szerkesztőjéhez == PN. – 
14:185 (1905. aug. 13.). – p. 3–4.

564. Tűzijáték Harkányon [Hír] == SV. – 18:35 (1905. aug. 27.). – p. 2.
A fürdő gyógyterme előtt.

565. Szeptember hó 5. == SV. – 18:37 (1905. szept. 10.). – p. 1–2.
A gyógyvíz és a fürdő részletes ismertetése. „A mondottakból következik, hogy a harká-
nyi fürdőhely orvosi ajánlásánál ez idő szerint a hévvízben rejlő óriási gyógyerő mérv-
adó, amely gyógyerő azóta, hogy a Zsigmondy által fúrt két artézi kút a vizet közvetle-
nül a föld gyomrából változatlanul és óriási mennyiségben adja, teljesen érvényre jut. A 
mit ezen kívül Harkány nyújt az a modern balneologia szempontból csak másodsorban 
jő tekintetbe. A közönség, melynél a forrás ismert gyógyhatásán kívül a fürdő közelsége 
és olcsósága is tekintetbe jő, ragaszkodásával mely sokszor visszatérni készteti mutatja, 
hogy a zajosabb fürdők által nyújtott szórakozás és nagyobb compfort után nem vá-
gyódik. Igaz, hogy ily módon a fürdőhely közönsége jobbadán Baranya, Tolna, Somogy, 
Bács és Verőce vármegyebeliekre szorítkozik.”
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1906

566. És Harkány? [Hír] == Pécsi Közlöny. – 14:115 (1906. máj. 20.). – p. 4.
„A „Magyarország” május 18-iki számában „Magyarfürdőink és ásványvizeink” című 
időszerű és érdekes cikkében összehasonlítást tesz a külföldi s hazai fürdőink és ásvány-
vizeink között, még jelentéktelen fürdőket is felsorolva […] Harkány kénes fürdőnkről 
azonban bár elsőrangú gyógyerejű, sehol egy szó sincsen, mintha nem is léteznék. Íme 
így feledkeznek el Baranyavármegyéről a fővárosban […]”

567. Harkány megnyitása == SV. – 19:23 (1906. jún. 3.). – p. 4.
Eddig középszerű zene, mostantól Garay Lajos elsőrangú zenekara. Acytelin [acetilén] 
lámpák. Omnibusz járatok. „Ideje volt már, hogy ezen csodahatású gyógyfürdő haladá-
sához az első lökés megadassék.”

568. Műkedvelő előadás [Hír] == SV. – 19:23 (1906. jún. 3.). – p. 4.
A fürdővendéglő nagytermében: „A falu rossza” c. népszínmű.

569. Kápolnaszentelés Harkányfürdőben [Hír] == Pécsi Közlöny. – 14:137 (1906. jún. 
19.). – p. 5.
„[…] mely a fürdőtelepen Hanuy Gábor pécsi kanonok, pápai prelátus buzgólkodása 
folytán épült fel.”

570. Kápolnaszentelés Harkányban == Pécsi Közlöny. – 14:140 (1906. jún. 22.). – p. 4–5.
Jún. 20. Beszámoló az eseményről. „A kápolnát Károlyi [Emil] és Schlauch [József] épí-
tészek tervezték és építették.”

571. Táncmulatság a harkányi fürdőben [Hír] == Pécsi Közlöny. – 14:143 (1906. jún. 26.). 
– p. 4.
„Péter és Pál ünnepnap helyett július 1-én a harkányi fürdőben táncmulatság lesz […]”

572. A harkányi Anna-bál [Hír] == Pécsi Közlöny. – 14:170 (1906. júl. 28.). – p. 4.
Júl. 29-én.

1907

573. Anna bál Harkányban [Hír] == SV. – 20:29 (1907. júl. 21.). – p. 2.
Júl. 28-án.

574. Hamisított Harkány-víz [Hír] == Pécsi Közlöny. – 15:168 (1907. júl. 25.). – p. 3.
„[…] egy pécsi család harkányi vizet rendelt meg […] A család elhívatta házi orvosát, 
aki megvizsgálta a vizet. Az orvos megállapította, hogy a hordóban felmelegített kúti 
víz van és egy csekélyke petróleum.”
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1908

575. Harkányi fürdő élet [Hír] == SV. – 21:20 (1908. máj. 17.). – p. 2–3.
Debreceni zenekar érkezik.

576. Színészet Harkányban [Hír] == SV. – 21:20 (1908. máj. 17.). – p. 3.
Füredi Miksa daltársulata június 15-től az egész idényben.

577. Harkányi fürdőélet [Hír] == PN. – 17:165 (1908. júl. 23.). – p. 5.
„Élénk élet van az idén nyáron Harkány fürdőben, amelynek kitűnő hatású gyógyvize 
megérdemelné, hogy világhírű fürdőt teremtsenek ebből az istenadta baranyai forrás-
ból. Ha azonban itt éppenséggel nem tartunk, annyi bizonyos, hogy a fürdő a körülmé-
nyekhez képest az idén nagyon is szép forgalmat csinált.”

578. Dalestély Harkányban [Hír] == PN. – 17:179 (1908. aug. 8.). – p. 4.
A Pécsi Polgári Daloskör szervezésében a harkányi fürdőben.

579. Dalestély Harkányban [Hír] == Pécsi Közlöny. – 16:182 (1908. aug. 9.). – p. 6.
A Pécsi Polgári Daloskör szervezésében a harkányi fürdőben.

580. A Pécsi Polgári Daloskör dalestélye Harkányon [Hír] == Pécsi Közlöny. – 16:183 
(1908. aug. 11.). – p. 4.
Beszámoló a rendezvényről. A Siklósi Polgári Daloskör is fellépett.

581. Levél Harkányból [Hír] == Pécsi Közlöny. – 16:184 (1908. aug. 12.). – p. 5.
„Semmi befektetés, semmi újítás. Minden abban az állapotban, mint ezelőtt 30-40 évvel 
[…] Még csak egy folyóvíz sem köti össze a fürdőházat a tőle 15-20 méter távolságra 
levő fürdő épülettel, hol a módosabb fürdőbetegek találnak lakást.”

582. Jubiláris ünnepély Harkányban == PN. – 17:165 (1908. aug. 27.). – p. 2.
Heller József fürdőorvos 30. évfordulóján. A köszöntésére írt vers is.

1909

583. Halló – Harkány! [Hír] == PN. – 18:139 (1909. jún. 22.). – p. 5.
„[…] Harkány a telefon útján bekapcsolódott a távbeszélő hálózatba.”

584. Hangverseny Harkányon [Hír] == PN. – 18:145 (1909. jún. 29.). – p. 8.
„[…] Kürschner Manó, a pécsi zeneiskola igazgatótanára, a kiváló hegedűművésznő és 
neje Kalliwoda Olga énekművésznő fog hangversenyezni.”

585. A harkányi fürdőigazgatóság fi gyelmébe [Hír] == PN. – 18:155 (1909. júl. 11.). – p. 5.
Észrevétel, miszerint a gyógyulni érkező súlyosabb betegek kapjanak segítséget érkezéskor, 
a vasútállomáson. „Két betegápoló szolga egy hordággyal vagy egy tolószékkel várhatná 
minden vonatnál az érkező betegeket s szívesen megfi zetnék az ezzel járó költségeket.”
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586. Anna-bál [Hír] == Pécsi Közlöny. – 17:144 (1909. júl. 20.). – p. 5.
Júl. 25-én.

587. Színészet Harkányon [Hír] == PN. – 18:162 (1909. júl. 20.). – p. 7.
„Harkányon több mint egy hete működik már Fehér Miklós társulata […] A közönség 
erkölcsi elismerését sikerült is a társulatnak hamar megszerezni, sajnos azonban, hogy 
az anyagi eredmény mögötte marad, Harkányon csak most kezd megindulni a fürdőé-
let.”

588. Kabaré Harkányon [Hír] == PN. – 18:165 (1909. júl. 23.). – p. 4.
„Ügyes műkedvelők és Fehér Miklós ott időző színigazgató társulatának tagjai szövet-
keztek a kabaré programjának betöltésére. A Harkányos ritka estély iránt nagy érdek-
lődés nyilvánult meg a fürdőző közönség körében, sőt többen Pécsről is kirándultak ez 
alkalomra.”

589. JELLACHICH Károly: Harkány fürdő == PN. – 18:174 (1909. aug. 3.). – p. 2–3.
A teljes szöveget lásd: 10. sz. melléklet.

590. Ismét kabaréest Harkányon [Hír] == PN. – 18:193 (1909. aug. 26.). – p. 4.
Fehér Miklós társulatának rendezésében.

1910

591. A drávavölgyi vasút folytatása == PN. – 19:25 (1910. febr. 1.). – p. 4–5.
A Do[l]nji-Miholjáci vasút. Siklósról vagy Harkányról induljon.

592. Siklós áldozatkészsége vasútépítésre == PN. – 19: (1910. márc. 4.). – p. 4.
Egyenesen elkerülve Harkányt.

593. Pécsi cigányok Harkányban [Hír] == PN. – 19:111 (1910. máj. 15.). – p. 11.
„Ahogy megjön a tavasz, minden évben egymásután hagynak itt bennünket a jobb ci-
gányzenekarok, hogy nyáron át valamelyik fürdő közönségének húzzák a tüzes magyar 
nótákat. […] Darázs Józsi zenekara pedig mint tavaly, az idén is Harkányban tölti a 
nyarat. Ma utazott el Harkányba Darázs Józsi zenekara, ahol egész szeptember 1-ig fog 
maradni, azután pedig újra visszatér Pécsre.”

594. Pécsi cigányok idegenben [Hír] == PN. – 19:120 (1910. máj. 27.). – p. 4.
Darázs Józsi zenekara Harkányban.

595. Megkezdődött a pécsiek fürdőzése [Hír] == PN. – 19:137 (1910. jún. 19.). – p. 8.
„Harkányban meg nagy a csend. Azt se tudjuk, van-e már ott fürdővendég, pedig annak 
vezetnie kellene a kénes fürdők élén.”

596. Harkányról jelenti tudósítónk… [Hír] == PN. – 19:140 (1910. jún. 23.). – p. 5.
„[…] hogy Péter és Pál napján tánckoszorúcskát rendez a fürdőigazgatóság. A harkányi 
fürdővendégek száma máris 781.”
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597. Színészet Villányon és Harkányban [Hír] == PN. – 19:169 (1910. júl. 28.). – p. 4–5.
„Harkány fürdőben pedig tegnap kezdte meg Szombathy Nándor horvát-szlavón dal-
mát kerületi igazgató 14 napra tervezett előadássorozatát.”

598. A felsőbaranyai ev. Ref. egyházmegye gyűlése == PN. – 19:190 (1910. aug. 24.). – p. 
2–3.
A fürdőépület nagytermében. Az étteremben közebéd.

599. Jönnek haza a cigányzenekarok [Hír] == PN. – 19:199 (1910. szept. 3.). – p. 5.
„Ma pedig megérkezett Darázs Józsi zenekara is a közeli Harkány fürdőből.”

1911

600. 1. kir. automobiljárat Pécs–Siklós–Harkány között == PN. – 20:12 (1911. jan. 15.). – 
p. 5.
„Harkány mesés gyógyvizű fürdő de még a legközelebbi várossal, Péccsel sincs rendes 
összeköttetése.” Az autójárat jó üzlet lenne a lap szerint. A postaigazgatóság már dolgo-
zik a megvalósításán. „Hozzánk is be fog tehát vonulni a mai kor diadalmas delizsánsza, 
a postaautó és ebből egyaránt nagy haszna lesz Pécsnek, Siklósnak, Harkány fürdőnek, 
de meg minden bizonnyal a postakincstárnak is.”

601. A postaautomobiljáratok Pécs–Siklós–Harkány között == PN. – 20:59 (1911. márc. 
12.). – p. 7.
Beszélgetés Opris Péter posta- és távirda főigazgatóval. „Még mindig csak az adatgyűj-
tésnél tartunk.” Tervek. Idén már nem megvalósítható. A lap reményét fejezi ki, hogy 
„jövőre már gyors autók bonyolítják le a közlekedést Pécs–Siklós és Harkány között. S 
ez nagy előnye lesz Pécsnek, de főleg a harkányi fürdőnek is.”

602. Automobilközlekedés Dolnji Miholjac–Harkány–Siklós között [Hír] == PN. – 20:72 
(1911. márc. 29.). – p. 4.
A pécsi postaigazgatóságtól független tervek, „mérsékelt tarifával”.

603. Van-e földgáz Harkányon? == PN. – 20:74 (1911. márc. 31.). – p. 4.
„Az egyik verzió szerint Harkány alatt kell földgázoknak lenni, még pedig nagy meny-
nyiségben, melyeknek túlnyomó részét elnyeli a víz s mint kénes forrásvíz kerülnek a 
fölszínre. 1823-ban, amikor a siklósi uradalom s Harkány tulajdonosa, Batthyány An-
tal gróf, a harkányi rétség vizeinek lecsapolása végett árkokat ásatott, a fölszabaduló 
földgázok elárasztották az egész lapályt s a kénes források megnyílottak, melyeknek 
gyógyító hatását az ott alkalmazott munkásokon tapasztalták ki.” E gázok világításra 
nem alkalmasak.

604. Földgáz mindenütt [Hír] == A Bánya. – 4:14 (1911. ápr. 9.). – p. 6.
„A minap Somogyban kelt híre egy gáz-forrásnak, most meg Baranyából hírlik, hogy 
Harkányon kell földgáznak lenni, még pedig nagy mennyiségben, de ezeknek nagyobb 
részét elnyeli a víz s mint kénes forrásvíz kerülnek a fölszinre.”
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605. Opera-est az Otthon-kávéházban [Hír] == Pécsi Közlöny. – 19:96 (1911. máj. 18.). – 
p. 4.
„Darázs Józsi, a pécsiek kedvelt prímása […] opera-estélyt rendez Sugár Miksa Ott-
hon-kávéházában abból az alkalomból, hogy a fürdőszezonra Harkány fürdőbe távozik 
zenekarával.”

606. Anna-bál Harkányon == PN. – 20:164 (1911. júl. 23.). – p. 9.
Júl. 30-án.

607. Fürdők látogatottsága == PN. – 20:182 (1911. aug. 13.). – p. 7.
„Harkányból már régebben nem vettünk jelentést az ottani fürdő látogatottságáról.”

608. A harkányi ref. ünnepség == PN. – 20:183 (1911. aug. 15.). – p. 5.
A felsőbaranyai evangélikus és református egyházmegye évi rendes közgyűlése Harká-
nyon. A fürdőház dísztermében Calvineum irodalmi ünnepély.

609. HONTHY István: Fürdői bölcsességek : Harkány, augusztus 13. == PN. – 20:183 
(1911. aug. 15.). – p. 3–4.
„Ne menj messze fürdőbe, jobban fogsz pihenni” – „Hát mi pécsiek azok közé a sze-
rencsések közé tartozunk, akiknek közelünkben van olyan istenáldotta fürdőhely, mint 
Harkány.” Egy kellemes nap leírása. Darázs Józsi zenekara. Rehling János vendéglős. 
Heller fürdőorvos.

610. A harkányi fürdővendégek száma… [Hír] == PN. – 20:193 (1911. aug. 27.). – p. 9.
„[…] amint értesülünk, a szezon kezdetétől a mai napig 2530. Ebben a számban persze 
nem foglaltatnak benn azok a vendégek, akik csak egy-két napig időztek a fürdő helyen.”

611. A felsőbaranyai ref. egyházmegye közgyűlése == PN. – 20:195 (1911. aug. 30.). – p. 1.
A fürdőház gyógytermében.

612. Kálvineum ünnepély Harkányban == PN. – 20:196 (1911. aug. 31.). – p. 2–3.
A hivatalos program után: „Darázs Józsi muzsikája mellett a fi atalság táncra perdült.”

613. POLGÁR Iván: Pécs vasúti üzletvezetősége == Budapesti Hírlap. – 31:233 (1911. okt. 
1.). – p. 43.
A Donji-Miholjáci vasút „Harkánynak Isten áldotta, ritka hőfokú kénes forrását a mai 
félreeső fürdőtelepből világhírűvé teheti”.

614. A Pécs–Siklós–Harkányi automobiljárat == PN. – 20:232 (1911. okt. 13.). – p. 3–4.
„A mutatkozó ötezer korona költséget az érdekelt községek és Pécs városa fi zessék meg! 
Ha ennek az összegnek a biztosítása sikerül: 2-3 hónap múlva már robogni fog az emlí-
tett útvonalon a postaautomobil.”

615. A Pécs–Mária-Gyüd–Siklós–harkányi kincstári automobil járatok [Hír] == PN. – 
20:235 (1911. okt. 17.). – p. 3.
12-16 ülőhelyes járatok. Pécs–Harkány egy óra alatt. Az összes érdekelt anyagi hozzá-
járulása szükséges.
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616. Harkány fürdő mizériái == Baranyai Polgár. – 1:3 (1911. dec. 31.). – p. 4.
„Tudomásunk szerint, illetékes helyen a legkomolyabban foglalkoznak azon régi tervvel, 
hogy Harkányfürdőt alapos vizsgálat alá veszik és a meglevő hiányok pótlására kötele-
zik a tulajdonost.”

1912

617. Postai autóbuszjárat [Hír] == PN. – 21:21 (1912. jan. 27.). – p. 4.
A Pécs, Siklós, Harkány „kincstári automobil járat” ügye elaludt.

618. Újítás a Harkányfürdői kirándulás ügyében [Hír] == PN. – 21:71 (1912. márc. 27.). – 
p. 7.
A Vasutas Szövetség választmányi ülése. Nem csak a szövetség tagjai jelentkezhetnek a 
harkányi kirándulásra. A részvételi díjban benne foglaltatik a fürdőjegy ára is.

619. A beteg fürdőorvos [Hír] == PN. – 21:108 (1912. máj. 14.). – p. 4.
Heller Józsefet Budapesten műtik. „Amíg Heller dr. fölépül és ismét átveheti Harkány 
fürdőorvosi vezetését, Kregczy Ottó dr. siklósi kórházi főorvos minden nap délután-
ját Harkány fürdőben tölti, hogy ott a gyógyulást keresőknek rendelkezésére álljon, így 
orvos szempontjából semmiféle fennakadás nem lesz Harkányon, de mint ezen fürdő 
éltető lelkét, türelmetlenül fogja a fürdőző közönség, szegény és gazdag egyaránt vissza-
várni Heller drt, aki egy emberéleten át működik már Harkányon és érdemet szerzett 
arra, hogy megszeressék.”

620. Ázsia – Harkányban == Baranyai Polgár. – 2:20 (1912. máj. 19.). – p. 5.
„Panaszt kaptunk Harkányból, hogy a harkányi fürdőárkot senki sem tisztítja. Hem-
zseg benne a piszok és fertőző anyag.”

621. Körorvos helyettesítés [Hír] == PN. – 21:118 (1912. máj. 29.). – p. 4.
Heller József betegsége miatt 4 hónapra szabadságoltatott. „Míg a fürdőorvosi teendők 
ellátásával a fürdőtulajdonos uradalom Kregczy Ottó dr. főorvost, Stenge Ferenc alis-
pán a körorvosi teendők ellátásával Engel Sándor dr. siklósi gyakorló orvost bízta meg.”

622. Harkányfürdő hiányai == Baranyai Polgár. – 2:22 (1912. jún. 2.). – p. 3.
„[…] Harkányfürdő évek óta olyan állapotban van, hogy ezt fenntartani tovább nem 
lehet.”

623. Pécs–Harkány–Dolnijmiholjác [Hír] == PN. – 21:123 (1912. jún. 4.). – p. 1.
Beőthy László kereskedelemügyi miniszter Harkány javára döntött. „Hinni akarjuk, 
hogy most már [a siklósiak] belenyugosznak a vasútépítés ilyetén megoldásába, és azon 
lesznek, hogy annak nagy közgazdasági előnyeit Siklós részére is hasznosítsák.”

624. A harkányi fürdőélet… [Hír] == PN. – 21:138 (1912. jún. 22.). – p. 4.
„[…] mely igazi lendületet csakis a jövő nyárra várható pécs–harkányi vasútvonal meg-
nyitása után vesz majd, máris megindult, és a fürdővendégek száma 829. A Péter Pál 
napi szokásos táncmulatságot folyó hó 29-én tartják meg.”
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625. Táncmulatság Harkányban [Hír] == Dunántúl. – 2:139 (1912. jún. 22.). – p. 4.
„A szokásos Péter Pál napi táncmulatságot ez évben június 29-én tartják meg a harká-
nyi fürdőtelepen. E táncmulatság igen látogatott és jól sikerült szokott lenni s arra úgy 
Pécsről, mint a környékbeli helyekről seregesen szoktak átrándulni. Itt említjük meg, 
hogy a Harkányos fürdőző vendégek száma 829.”

626. Annabál Harkányon [Hír] == PN. – 21:161 (1912. júl. 20.). – p. 4.
Júl. 28-án.

627. Annabál Harkányon [Hír] == Pécsi Közlöny. – 20:101 (1912. júl. 21.). – p. 4.
„Lakást kapni alig lehet. Mi lesz a jövő évben? mikor egyenes vasúti összeköttetése lesz. 
Sok beteget a hosszú és fárasztó út tart vissza.” A bérkocsi díjszabás ismertetése.

628. Harkányfürdő kifejlesztése [Hír] == PN. – 21:168 (1912. júl. 28.). – p. 6–7.
Fejlesztési tervek: új szálloda, új uszoda. „Bizonyos, hogy a beruházások, melyek jelen-
tékeny összeget fognak igényelni, a fürdőnek a jobb közönség által való fokozott igény-
bevétele által meg is fognak térülni.”

629. Annabál Harkányban [Hír] == PN. – 21:169 (1912. júl. 30.). – p. 4.
A vasút a fejlődés motorja. A tegnapi hírek „a fürdővendégek körében élénk megelége-
dést keltettek”.

630. A felsőbaranyai ref. egyházmegye közgyűlése == PN. – 21:192 (1912. aug. 28.). – p. 1.
„Ilyenkor, a fürdőidény végén rendszerint évről-évre benépesül a harkányi fürdő parkja: 
a református lelkészek és egyházi vezető férfi ak, az úgynevezett világi papság tisztes 
serege gyűl egybe, a felsőbaranyai reform. egyházmegye közgyűlésére.”

1913

631. Hogyan fejlesztik a magyar ipart? == SV. – 26:11 (1913. márc. 16.). – p. 2.
Harkány Hévvízáztató Kender- és Lengyár. „Szépen csendesen folydogált a harkányi 
melegvíz ősidőktől fogva a maga árkában, az illata sem érzett messze, míg egy élelmes 
ember rá nem jött arra, hogy kitűnő üzletet lehet ebből csinálni. A csodatévő harkányi 
víz nem csak a sánták és a bénák gyógyítója, de a bőség szarujává is vált.”

632. Pécs-miholjáci vasút Harkány-pécsi szakaszán… [Hír] == Pécsi Közlöny. – 21:41 
(1913. máj. 25.). – p. 3.
„[…] az építés már annyira előre haladt, hogy Pellérd községhez tartozó Keresztesi 
pusztáig a sínek le vannak rakva […] A fi atalság a híres Anna-bálra már ezen a vona-
lon rándulhat le. A reumás betegek nap-napután lerándulhatnak fürdőzni; feltéve, hogy 
jó összekötő menetrend lesz.”

633. Harkányi fürdőélet [Hír] == PN. – 22:126 (1913. jún. 6.). – p. 2.
„[…] az idei fürdőévad igen jól indult, mivel hála a szép időnek, máris igen sokan 
vannak és minden vonat, mely Siklós vagy Dolnji-Miholjác felől Harkányra jön, igen 
szépen hozza a vendégeket, akiket – minő nagy haladás – omnibusz szállít be a község-
be, illetőleg fürdőtelepre.”
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634. Harkányi fürdőélet [Hír] == SV. – 26:23 (1913. jún. 8.). – p. 3.
Vonat, omnibusz szépen szállítja a vendégeket. Pécsiek, bácskai németek, szlavóniai 
vendégek. „Heller Adolf dr. még mindig fi atalos buzgalommal szorgoskodik a fürdő-
vendégek körül. A héten az alsóbaranyai egyházkerület ref. tanítói tartották meg ott évi 
közgyűlésüket, ami fokozta Harkány élénkségét.”

635. Harkányi bál == SV. – 26:26 (1913. jún. 29.). – p. 3.
Péter és Pál napi koszorúcska.

636. Harkány fürdőből [Hír] == Siklós. – 1:1 (1913. júl. 6.). – p. 3.
„Péter és Pál napi fürdőbál dacára a kissé hűvös időnek, igen szépen sikerült Harkány 
fürdőben. A fürdő környéről és Siklósról többen vettek részt a mulatságon. A fürdő 
pompás parkja tele volt vidám mulató közönséggel.”

637. Új vasút [Hír] == Pécsi Közlöny. – 21:56 (1913. júl. 17.). – p. 2.
„Ma adják át a Pécs-miholjáci vasút Pécs-harkányi szakaszát a közforgalomnak […] 
Nagy fontosságú ez a vasút azért is, mert Harkány a világhírű fürdő könnyen és olcsón 
megközelíthető, ami eddig a szegény szenvedő betegeknek majdnem lehetetlen volt.”

638. Harkányi Annabál [Hír] == SV. – 26:29 (1913. júl. 20.). – p. 3.
Júl. 27-én.

639. LUDWIG Ferenc: Harkány, 1913. július 19. == PN. – 22:164 (1913. júl. 20.). – p. 3–4.
A teljes szöveget lásd: 11. sz. melléklet.

640. A Pécs-Harkányi h. é. Vasút megnyitása [Hír] == SV. – 26:29 (1913. júl. 20.). – p. 3.
„Reggel 9 órakor indult a felvirágozott, feldíszített vonat Pécs állomásról, mely vala-
mennyi érintett község állomásán lelkes fogadtatásban részesült. – 12 óra volt, mikor a 
vonat Harkányba befutott. – Az ünnepélyes átadást Harkányban a fürdőszálloda étter-
mében nagy bankett követte, melyen számos felköszöntő hangzott el.”

641. Vasárnapi kirándulók Harkányban [Hír] == PN. – 22:165 (1913. júl. 22.). – p. 5.
„A pécsi közönség mindjárt az első pirosbetűs napot fölhasználta, hogy a megnyílott új 
vasúton Harkányba ránduljon ki […] A fürdőhely parkjában meglátszott az új vasút 
hatása. Igen megélénkült az élet.”

642. A harkányi fürdő-élet [Hír] == Dunántúl. – 3:169 (1913. júl. 23.). – p. 2.
„Az új vasútvonal, valamint Harkány-fürdőnek különös vonzó ereje nagy forgalmat 
teremtett. A fürdővendégek száma 1650.”

643. Pécs–Harkány [Hír] == Dunántúl. – 3:169 (1913. júl. 23.). – p. 4.
„Bár még csak pár napja, hogy a pécs-harkányi vasútvonalat átadták a forgalomnak, 
máris meglátszik annak üdvös hatása. Azóta nap-nap után százan és százan keresik fel, 
ha csak rövid időre is a fürdőhelyet, úgy Pécsről, mint Baranyából, hogy e remek für-
dőhelyen elszórakozzanak. Pécsről hétköznapokon is, de különösen vasárnap, seregestől 
rándulnak ki Harkányba egy napos üdülésre.”



90 A harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra bibliográfiája (1825–2015)

644. Harkány községe… [Hír] == Pécsi Közlöny. – 21:59 (1913. júl. 27.). – p. 3.
„[…] már a múlt évben a Kiskőszeg, Barcsi vasút megnyitása alkalmából vasúti állo-
mást kapott. Dacára ennek […] nem létesített összekötő utat. A fürdőt felkeresők bokáig 
gázolnak a sárban.”

645. A harkányi fürdőélet [Hír] == Dunántúl. – 3:173 (1913. júl. 27.). – p. 6.
„A vasárnapi Anna-bálra nagy a készülődés Harkányban és környékén.”

646. Anna-bál Harkányban [Hír] == Dunántúl. – 3:174 (1913. júl. 29.). – p. 2.
A részt vevő hölgyek és leányok névsora.

647. A harkányi Anna-bál [Hír] == PN. – 22:173 (1913. júl. 31.). – p. 4.
„Az idei harkányi Anna-bál igen sikerült volt. Pécsről az új vasúton a délutáni vonattal 
körülbelül kétszázan utaztak ki Harkányra, és este a tánczhoz ott volt egész Siklós és 
Harkány itelligenciája […]”

648. Kirándulások Harkányra [Hír] == Dunántúl. – 3:186 (1913. aug. 12.). – p. 3.
„A pécs–harkány–dolnjimiholjáci vasút megnyitása óta megélénkült Baranyavárme-
gyének egyetlen fürdője, a híres Harkány. A vasút hiánya eddig költségessé és fárasz-
tóvá tette megközelítését, most azonban, hogy ez a rendkívül fontos közlekedési hiány 
megszűnt és a harkányi forgalom megnőtt, szomorúan tapasztalják a kirándulók, hogy 
Harkány csak olyan, mint volt 25 esztendővel előtt.”

649. A magyar fürdőkről [Hír] == Dunántúl. – 3:186 (1913. aug. 12.). – p. 4.
A hazai és külföldi fürdőhelyek látogatottságáról, harkányi vonatkozásokkal. „Har-
kányt egyáltalán nem akarják ismerni a magyar orvosok. Azt hisszük, hogy a magyar 
orvosokat is egy kicsit elkápráztatja a külföldi fürdők hangzatos reklámja […] Van 
azonban egy nagy baj, kétségtelen, ami miatt a gyógyfürdőre utalt magyar vendég nem 
szívesen megy magyar fürdőre. Sajnos 4-5 fürdőn kívül, 4-5 nyaralóhelyen kívül a ma-
gyarországiak közül egyik sem tud kényelmet nyújtani.”

650. Harkányi építkezés [Hír] == PN. – 22:173 (1913. aug. 17.). – p. 9.
„A fürdő tulajdonosát, Benyovszky Móricz grófot már régebben foglalkoztatja azon 
terv, hogy megfelelő beruházásokkal elsőrangusítja a nagyjövőjű, de elhanyagolt fürdőt 
[…] Első lesz új, modern fürdőház építése és a szálló átalakítása […]”

651. Kalvin est [Hír] == SV. – 26:35 (1913. aug. 31.). – p. 3.
„A felsőbaranyai Kalvin szövetség f. hó 20-án este tartotta meg Harkányban a fürdő-
szálloda nagytermében Kalvin estélyét. […] A műsor befejeztével a gyönyörű est véget 
ért, a honnan a szép közönség feledhetetlen benyomásokkal távozott.”

652. A harkányi gyógyfürdő látogatottságának 1913. évi kimutatása [Hír] == Siklós. – 
1:18 (1913. nov. 2.). – p. 3.
„Állandó vendég volt: férfi  1241, nő 1739, gyermekek 15 éven alul 236, összesen 3206; 
ezek közül: belföldi 3201, külföldi 5, belföldi 9570, külföldi –, összesen 9570. Ideiglenes 
vendég igen sok volt. Az állandó és ideiglenes vendégek összesen: 12776.”
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1914

653. Évad-megnyitó Harkány fürdőben [Hír] == Siklós. – 2:22 (1914. máj. 30.). – p. 4.
„A fürdő-szezon megnyitására és annak tartamára a harkányi fürdő igazgatóság folyó 
hó 31-től újból szegedi Csikalo N. előnyösen ismert cigányzenekarát szerződtette. A 
zenekar naponta reggel 7–9-ig, délben 12–1-ig és délután 5–7-ig hangversenyez.”

654. Harkányi fürdőélet [Hír] == SV. – 27:25 (1914. jún. 21.). – p. 2.
Péter Pál napi táncmulatság jún. 28-án.

655. Orvos-gyűlés Harkányban [Hír] == Siklós. – 2:26 (1914. jún. 27.). – p. 2.
„Az orsz. orvos szövetség pécsvidéki köre folyó hó 28-án Harkányfürdőben balneológiai 
kirándulást rendez. Ez alkalommal dr. Doktor Sándor pécsi tudós orvos „A napfürdők 
hatása” címen fog előadást tartani d. u. 5 órakor a fürdő gyógytermében.”

656. Balneológiai kirándulás [Hír] == PN. – 23:145 (1914. jún. 28.). – p. 8.
Az Országos Orvos Szövetség pécsi fi ókjának szervezésében a harkányi gyógyfürdőben.

657. Sir May: Harkányfürdői képek : Pécs, június 27. == PN. – 23:145 (1914. jún. 28.). – p. 
3–4.
A teljes szöveget lásd: 12. sz. melléklet.

658. Pécs vasúti összeköttetése Harkánnyal [Hír] == Dunántúl. – 4:159 (1914. júl. 14.). – 
p. 4.
„Vadnai Jenő a siklósi járás agilis főszolgabírája, aki a harkányi fürdő biztosa, megke-
resést intézett a pécsi máv. üzletvezetőséghez, hogy Pécs előnyösebb vasúti összeköttetést 
nyerjen Harkánnyal.” Az este 7 óra 53-kor Pécsre induló vonat korai a fürdővendégek-
nek, inkább este 10-kor, vagy 11-kor induljon.

659. Harkányfürdőből [Hír] == Siklós. – 2:29 (1914. júl. 18.). – p. 2.
A nevesebb vendégek felsorolása.

660. Anna bál [Hír] == SV. – 27:29 (1914. júl. 19.). – p. 3.
Júl. 26-án.

661. A harkányi Anna-bál [Hír] == PN. – 23:162 (1914. júl. 19.). – p. 5.
Júl. 26-án.

662. A harkányi fürdőélet [Hír] == Dunántúl. – 4:164 (1914. júl. 19). – p. 6.
Anna-bál júl. 26-án.
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1915

663. Pécs–Siklós–Harkány között járó fürdővonat [Hír] == PN. – 24:148 (1915. júl. 2.). – 
p. 4.
„A nyári fürdőszezonban, bár a háborús viszonyok nyomasztóan hatnak a kedélyekre, 
mégis, hogy a közönség, főleg a munkában megterhelt tisztviselői kar némi szórako-
záshoz, időleges pihenéshez juthasson, a Máv a Pécs-Harkányfürdői vonalon fürdő és 
búcsúvonatokat helyezett forgalomba […] Értesítésünk szerint Harkányfürdőn már a 
rendes fürdői élet folyik és a jó zenéről is gondoskodott a fürdővezetőség.”

664. Az első fürdővonat Pécs–Harkányfürdő között [Hír] == Dunántúl. – 4:152 (1915. júl. 
6.). – p. 4.; Ua.: PN. – 24:151 (1915. júl. 6.). – p. 6.
„A fürdőtelepen, eltekintve a háborús viszonyok szülte részbeni izgalmaktól, igen élénk 
az élet.”

665. Anna-nap [Hír] == PN. – 24:169 (1915. júl. 27.). – p. 4.
„Az idén is sokan voltak künn a fürdőtelepen, de a közönség most nincs mulató kedvé-
ben.”

1916

666. Megint a mi vicinális vonatunkról [Hír] == SV. – 29:2 (1916. jan. 9.). – p. 2.
A fürdőhöz vezető út siralmas állapotáról.

667. A harkányi út [Hír] == SV. – 29:5 (1916. jan. 30.). – p. 2.
„Sokszor szólt már erről az ének, de úgy látszik, még mindig süket fülekre talált. Szó 
van most arról az útról, mely a vasúti állomásról a községbe és így a fürdőbe vezet. Azt 
mondják, háború van, de azért alkotni kell. […] Ezt az utat 8 napon belől játszva lehet 
megkészíteni, csak akarni kell. […] Egy pár hét és megkezdődik a fürdő évad, akkorra 
készen lehet.”

668. Körséta [Hír] == SV. – 29:11 (1916. márc. 12.). – p. 2.
A fürdőbe vezető út siralmas állapotáról: „Oh! szenvedő emberiség, ki rheumától 
szakgatott végtagjaidat és agyongyötrött testedet ide gyógyítani akarod elhozni, az Ég 
szerelmére kérlek, óva fi gyelmeztetlek, maradj otthon. Szenvedj, míg az áldást adó nap 
felszárítja a pocsolyát […], mert gyarló tested el tud tovább élni a rheumától, de míg 
Harkányba érsz Harkányfürdő állomásról, addig megüt a guta, az ellen pedig nem 
használ a kénes melegvíz!”

669. Harkány fürdőn… [Hír] == SV. – 29:22 (1916. máj. 28.). – p. 3.
Jún. 1-től lesz zenekar. „Eggyel több ok a siklósiaknak is, hogy többször kilátogassanak 
a fürdőre, mert úgyis nélkülöznek minden kirándulóhelyet.”

670. Kirándulás Harkányfürdőre : Az új vasúti menetrend == Dunántúl. – 4:129 (1916. 
jún. 6.). – p. 3.
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671. Kirándulás Harkányfürdőre [Hír] == Dunántúl. – 4:147 (1916. jún. 29.). – p. 5.; Ua.: 
PN. – 25:140 (1916. jún. 29.). – p. 9.
Köztisztviselők harkányi kirándulása.

672. A harkányfürdői kirándulás [Hír] == Dunántúl. – 4:150 (1916. júl. 4.). – p. 4.; Ua.: 
PN. – 25:143 (1916. júl. 4.). – p. 7.
A köztisztviselők harkányi kirándulásán több mint négyszázan vettek részt.

673. Harkány fürdő… [Hír] == PN. – 25:183 (1916. aug. 20.). – p. 5.
„[…] a háborús év dacára olyan látogatottságnak örvend, hogy vetekedhetnék a háború 
előtt volt Abbázia világfürdővel […] A fürdővendégek nagy zöme a polgári osztályból 
kerül ki s a falu annyira meg van rakva vendégekkel, hogy helyet semmi pénzért sem 
lehet kapni.”

1917

674. A harkányi omnibusz [Hír] == Dunántúl. – 7:132 (1917. jún. 12.). – p. 6.
Panaszos levél a harkányi állomástól a fürdőtelepig közlekedő omnibusz díjszabási gya-
korlatáról.

675. Tisztviselők Harkányfürdőn [Hír] == PN. – 26:129 (1917. jún. 12.). – p. 4.
A háborús viszonyok miatt a tisztviselők nem tudják kivenni éves szabadságukat, ezért 
a hétvégeken a fürdővonattal rándulnak ki Harkányba.

676. Fürdő élet Harkányban [Hír] == Siklós. – 5:26 (1917. jún. 30.). – p. 2.
„Harkányon meglátszik a háborús hangulat. Nincsen sétazenéje. A fürdőnek a parkja 
sem olyan szép, rendezett, friss, mint a háború előtt volt. Ezek a külsőségek azonban a 
fürdő belső értékességét nem érintik. A fürdő vendégek máris szép számban keresték föl 
a fürdőt.” A nevesebb vendégek felsorolása.

677. A harkányi színművészet : Kritika a panaszkönyvben == Dunántúl. – 7:132 (1917. 
aug. 8.). – p. 6.
„Harkány fürdőn estenkint színészek szórakoztatják a közönséget. A kitűnő társulattal 
azonban még sincsenek megelégedve a fürdővendégek […]” akik „a fürdő panaszköny-
vében írták meg a harkányi időleges színművészetről kemény kritikájukat”. A panasz-
könyvi bejegyzés közlése.

1918

678. Fürdővonatok Harkányfürdőbe [Hír] == Dunántúl. – 8:123 (1918. jún. 1.). – p. 7.; 
Ua.: PN. – 27:125 (1918. jún. 1.). – p. 6.
Menetrend.

679. Panasz a harkányi fürdővonatra [Hír] == PN. – 27:159 (1918. júl. 16.). – p. 5.
Késve indult a vonat.
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680. Elhelyezett bosnyák-hercegovinai káder [Hír] == PN. – 27:193 (1918. aug. 27.). – p. 4.
„A háború kezdete óta a rendesen oly csendes Harkányfürdőn megélénkült az élet. 
Egyik bosnyák-hercegovinai zászlóalj káderje mintegy 400 állománybeli pótkerettel és 
megfelelő tisztikarral, ebben rokonszenves magyar tisztek is színt hoztak ezen fürdő-
helyünkbe […]”

1919

681. Halálozás [Hír] == SV. – 32:3 (1919. jan. 19.). – p. 3.
E hó 9-én Harkányban elhunyt Heller Anna úrnő, aki hosszabb ideje már, hogy fi véré-
nél, Dr. Heller József fürdőorvosnál, az egész község szeretett „doktor bácsijánál” lakott.

682. A harkányi fürdőszálloda és vendéglő eddigi bérlője… [Hír] == SV. – 32:3 (1919. jan. 
19.). – p. 3.
„[…] Rehling János nem újítja meg bérletét, hanem visszavonul az üzlettől és Pécsre köl-
tözik. A bérletre, – melyet 10 éve bírt Rehling, – több refl ektáns nyújtotta be ajánlatát, 
de az új bérlőre vonatkozólag döntés még nincs.”

1920

683. Zsolt.: Esti levél : Fürdő, nyaralás? == Pesti Hírlap. – 42:58 (1920. márc. 7.). – p. 8.
„Elvették fürdőinket, fenyveseinket, tengerünket! Mondják meg, hová küldjük a betegein-
ket?” – ezt a kérdést intéztük ellenségeinkhez a Pesti Hírlap entente-nyelvű kiadásaiban 
[…] Hogy a vihnyei női vasas és a harkányi rheumás fürdőket megkapjuk-e, még kérdéses.”

1921

684. Egyetlen fürdőhelyünk postája [Hír] == PN. – 30:122 (1921. jún. 1.). – p. 2–3.

685. A harkányi fürdővonaton utaztam… [Hír] == PN. – 30:135 (1921. jún. 19.). – p. 3.

686. Nyári riport Harkányfürdőről és egyéb keservekről == PN. – 30:153 (1921. júl. 12.). 
– p. 2.
„Flörtök, események és pletykák nélkül zajlik a harkányi fürdőélet […]”

687. Hangverseny Harkányfürdőn [Hír] == PN. – 30:154 (1921. júl. 14.). – p. 3.
Vig Sándor (zongora) és Vig Károly (hegedű) tartanak hangversenyt a fürdővendégeknek.

1922

688. Táncestély Harkányban == Pécsi Est. – 17:90 (1922. ápr. 21.). – p. 3.
„A menekült erdélyi vagonlakók javára nagyszabású műsoros estélyt rendez e hó 23-án 
Harkányfürdő közönsége. Az est fővédnökségét Benyovszky Móric gróf a siklósi vár ura 
fogadta el. Az estély iránt a legnagyobb érdeklődés nyilvánul meg.”
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689. Műsoros táncestély Harkányfürdőn == Pécsi Est. – 17:190 (1922. aug. 23.). – p. 3.; 
Ua.: Pécsi Lapok. – 1:142 (1922. aug. 23.). – p. 3.
Az Erdélyiek Pécsi Otthona szervezi, jótékony céllal. Helyszín a fürdőszálló.

690. Művészest Harkányfürdőn == Pécsi Lapok. – 1:142 (1922. aug. 23.). – p. 3.
„[…] a Nemzeti Színháznak Harkányfürdőn időző tagjai f. hó 19-én a fürdő szegényei 
javára az ottani fürdőszínházban magas színvonalú művészestét rendeztek. […] Az 
estét Saortay Árpád dr. fürdőorvos keresetlenül is hazafi as prológusa vezette be.”

691. Lezárult a fürdőszezon Harkányban == Pécsi Est. – 17:240 (1922. okt. 21.). – p. 2.
„Harkány a békevilágban Bácskának és Szlavóniának volt kedvenc fürdője. Az utazási 
nehézségek azonban elriasztották a törzsvendégeket. Ezért alig 27-en voltak, akik felke-
resték Jugoszláviából Harkányt. Ezeket a hiányzó vendégeket azonban pótolják most az 
ország minden részéből érkezett fürdőzők.”

692. Heller József dr. ny. körorvos [Hír] == Dunántúl. – 11:269 (1922. nov. 25.). – p. 2.
„[...] és Harkánynak hosszú éveken át volt közismert fürdőorvosa 81 éves korában Har-
kányban meghalt. Temetése szerdán [22-én] d. u. volt Harkányban nagy részvét mel-
lett.”

1923

693. Szezonzárás Harkányfürdőn : Elutaztak a zenészek és a pincérek : Ez évben emelke-
dett a fürdővendégek száma == Dunántúl. – 13:188 (1923. szept. 2.). – p. 3.
Az árakról is. „A harkányi élet elég drága.”

1924

694. Harkányfürdő készülő tervezetei == Mohácsi Hírlap. – 14:42 (1924. okt. 12.). – p. 2.
„Annakidején megemlékeztünk róla, hogy Harkányfürdő örökös ura a jelenlegi bérlő-
vel oly értelmű hosszúlejáratú szerződést kötött, hogy a bérlő a fürdőt teljesen kiépíti 
és átalakítja. A tervek szerint, amelyeket nemestóti Szabó István és Hoff mann László 
építészmérnökök visznek keresztül, Harkány Magyarország egyik legmodernebben kié-
pített fürdője lesz. Így átalakítják a jelenlegi Park-szállodát, amelybe a fürdőző vendég 
egy fedett folyosón mehet majd anélkül, hogy felhevült testtel a levegőre kellene mennie. 
A tetejére modern télikert jön, a forrás mellé pedig strandfürdő kerül. A nagyvendéglő-
ből népszállót építenek olcsó szobákkal és konyhával kisebb igényű vendégek részére. A 
park valósággal keleti pazarsággal lesz átalakítva és esténkint gyönyörűen kivilágítva, 
mert az első teendők közé van sorozva a fürdő villamosvilágítással való berendezése is. 
A munka, miután nyáron csak lassan lehet vele előrehaladni, 3-4 évig fog eltartani és 
milliárdokba fog kerülni.”
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1925

695. Harkány fürdőépítkezései == Mohácsi Hírlap. – 15:1 (1925. jan. 4.). – p. 6.
„Megírtuk annak idején, hogy Harkány fürdő új bérlői nagyobb átalakításokat és beru-
házásokat terveznek a fürdőtelepen. Mint értesülünk, az igazgatóság már meg is kezdte 
a tárgyalásokat pécsi építő cégekkel és a tavaszra már el akarják kezdeni a munkála-
tokat.”

696. Április 15-én kezdődik az előidény Harkányban. A napi pensio fürdéssel személyen-
kint 80.000 korona == Dunántúl. – 15:80 (1925. ápr. 8.). – p. 2.
„[...] akik ezt az évtizedeken át elhanyagolt kiváló gyógyvizű fürdőt most felkeresik, 
bizonyára jól eső érzéssel tapasztalják azokat a változásokat, amelyek a múlt év óta 
ott történtek. Így a teljesen renovált épületekben ma már villanyvilágítás van. Elké-
szült azonkívül a szabad tófürdő (strand) is, amely egy holdnyi területen, 100 kabinnal, 
langyos vízzel és iszappal, modernül berendezve, napfürdővel és homokstranddal áll a 
közönség rendelkezésére.” Palackozott gyógyvíz.

697. Ma kezdődött meg Harkány fürdőn az előidény [Hír] == Dunántúl. – 15:85 (1925. 
ápr. 16.) – p. 5.
Fürdővendéglő bérlői: Harangozó Imre, Vusits János. Horváth Rezső zalaegerszegi ze-
nekara játszik. A pécsi autóbuszjárat.

698. Megkezdődött a harkányi fürdőszezon == Dunántúl. – 15:126 (1925. jún. 6.) – p. 3.
„Végre az ősszel új vállalkozó vette kezébe a fürdőt azzal a dicsérendő szándékkal, hogy 
a modern világfürdők sorában arra a nívóra emeli, amely gyógyhatásánál és kies fek-
vésénél fogva méltán megilleti.” Antal Jenő fürdőigazgató. Az üdülővendégek névsora.

699. Roby: Harkányfürdői anzix [Levél] == Színházi Élet. – 15:26 (1925. jún. 26–júl. 2.). – 
p. 52–53. : ill. [5 fotó]
A harsányi hegy mondája. Antal Jenő – az egyik fotón ő is látszik – dicsérete. Horváth 
Rezső, kanizsai cigányprímás. Kellemes hangulatot árasztó levél a harkányi minden-
napokról.

700. Az első baranyai strandfürdő megnyitása [Hír] == PN. – [34]:12 (1925. jún. 27.). – p. 
4.
„[…] falragaszok hívják meg a közönséget a most létesített Lujza tófürdő június 28-iki 
megnyitására […]”

701. Június 28-án nyílik meg a harkányi strandfürdő == Dunántúl. – 15:143 (1925. jún. 
27.) – p. 2.
A bérlő sok újítása közül az egyik: Lujza tófürdő homokstranddal – ünnepélyes meg-
nyitása.

702. Egy nap az átalakult Harkány fürdőn == Dunántúl. – 15:155 (1925. júl. 12.) – p. 5.
Harkány–Pécs között olcsó közlekedés kellene. Antal Jenő bérlő egy éve óriási fejlődést 
indított el. Névsor (kik nyaralnak a fürdőn). Kocsival 40 perc (vicinális 3 óra döcögés).
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703. Anna-bál Harkányban [Hír] == PN. – [34]:37 (1925. júl. 28.). – p. 4.
Rövid beszámoló a rendezvényről.

704. A harkányi Anna-bál == Dunántúl. – 15:168 (1925. júl. 28.). – p. 5.
Anyagi siker, erkölcsi sikertelenség.

705. A harkányi Anna-bál és a pécsi egyetemi ifj úság == Dunántúl. – 15:169 (1925. júl. 
29.). – p. 6.
Az ízléstelenségeket nem állt módjukban megakadályozni.

706. Anna-bál [Hír] == Pesti Hírlap. – 47:170 (1925. júl. 31.). – p. 9.
Kitűnően rendezett bál. „A fürdővendégek teljes számmal részt vettek a táncestélyen, 
amely pompás hangulatban virradatig tartott.”

707. ZÁRAY Károly: Harkány-fürdő s a harkányi fürdőélet 78 évvel ezelőtt, 1–2. == PN. 
– [34]:51 (1925. aug. 13.). – p. 2.; PN. – [34]:52 (1925. aug. 14.). – p. 2.

1926

708. Brazíliai vendégek egy magyar fürdőhelyen : Harkányfürdő „távolsági rekordja” == 
Színházi Élet. – 16:18 (1926. máj. 2–8.). – p. 70. : ill. [1 fotó, levelezőlap Brazíliából]
„Ez a levél élénk bizonyítéka Harkányfürdő elterjedt hírének. […] Antal Jenő, Harkány-
fürdő igazgatója valóságos paradicsomot teremtett ezen a baranyamegyei fürdőhelyen.”

709. A Magyar Turista Egylet kirándulása Baranyában és Pécsett [Hír] == Dunántúl. – 
16:155 (1926. júl. 13.). – p. 6.
Harkányba is.

710. Kedélyes társas kirándulás Harkányba [Hír] == Dunántúl. – 16:159 (1926. júl. 17.). – 
p. 6.
Az Erdélyiek Pécsi Otthona szervezésében.

711. Annabál Harkányfürdőn [Hír] == Dunántúl. – 16:160 (1926. júl. 18.). – p. 6.

712. Az Anna-napi harkányi nagy népünnepély… [Hír] == PN. – [35]:160 (1926. júl. 18.). 
– p. 9.
„Részt vesz a pécsi hárfa daloskör több mint 100 tagú vegyeskara és férfi kara Haksch 
Lajos karnagy vezetésével, a 8. honvéd gyalogezred zenekara.”

713. A harkányi népünnepély [Hír] == Dunántúl. – 16:162 (1926. júl. 21.). – p. 6.
Júl. 25-én Anna-bál. Lesz női és gyermek szépségverseny. Tűzijáték. Fellép a Hárfa Dal-
kör, valamint Hidasi Sándor operaénekes.

714. A hárfa dalkör harkányi ünnepélye [Hír] == Dunántúl. – 16:165 (1926. júl. 24.). – p. 5.

715. Két új 25 üléses autóbusz egy óra alatt robogott ki Harkányba [Hír] == Dunántúl. – 
16:184 (1926. aug. 15.). – p. 5.
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1927

716. Harkány fürdő fejlődése [Hír] == Dunavidék. – 6:14 (1927. ápr. 3.). – p. 3.

717. Fedák Sári Harkányfürdőn == PN. – [36]:100 (1927. máj. 4.). – p. 3.
A népszerű színésznő „örömmel elfogadta Harkány gyógyfürdő igazgatóságának szíves 
meghívását […] Antal Jenő vezérigazgató kalauzolta a társaságot, töviről-hegyire meg-
mutatott mindent, az európai nívóra modernizált szobákat, az óriási költséggel helyre-
állított parkot […]”

718. Autóbusz járat Harkányba [Hír] == Dunavidék. – 6:19 (1927. máj. 8.). – p. 2.

719. Harkányfürdőn a szezont nagy előkészülettel várták [Hír] == Dunántúl. – 17:128 
(1927. jún. 8.). – p. 6.
„A gyönyörű park gondozott, árnyas utai a legkellemesebb a fürdővendégek és a ki-
rándulók részére. A kirándulók ne mulasszák el felkeresni Harkány legjobb éttermét, a 
Gróf-féle vendéglőt, ahol elsőrangú magyar konyha és kitűnő italok állnak a közönség 
rendelkezésére, a szórakoztatásról kitűnő zenekar gondoskodik.”

720. Harkányfürdői élet == PN. – 36:129 (1927. jún. 9.). – p. 5.
A teljes szöveget lásd: 13. sz. melléklet.

721. Újmise Harkányban [Hír] == Dunántúl. – 17:145 (1927. jún. 29.). – p. 7.
A fürdőpark kápolnájában.

722. Élénk forgalom Harkányfürdőn == PN. – 36:148 (1927. júl. 3.). – p. 10.
„A siklósi országút pora nem zavarja meg a parkban sétáló üdülőket, mert az áldozat-
kész bérlő, aki máris nehéz milliárdokat ruházott be Harkányfürdőbe, gondoskodott 
az út portalanításáról és nagyarányú beruházások egész sora vár a legközelebbi időben 
megvalósításra […]”

723. Harkány fellendült fürdőélete : Vasárnap az üzletvezetőség új vonatokat állít be == 
Dunántúl. – 17:164 (1927. júl. 22.). – p. 2.

724. Harkány fürdőforgalma == PN. – 36:164 (1927. júl. 22.). – p. 5.

725. Kirándulás Harkányfürdőre [Hír] == Dunántúl. – 17:177 (1927. aug. 6.). – p. 6.
A pécsi MÁV állomási zeneegyesület szervezésében.

726. A túlzsúfolt Harkányfürdő [Hír] == PN. – 36:190 (1927. aug. 24.). – p. 4.
„[…] amely annyira zsúfolva van már július eleje óta, hogy a jelentkező vendégek szá-
zait elküldi, mivel azokat Harkányon fekvőhely hiányában elhelyezni nem lehet […] A 
Benyovszky-szállót tavaly már alaposan kibővítették, ennek dacára ott szoba nemigen 
kapható. Most Pilch Andor műépítészünkkel elkészíttették a mostani gyógyteremmel 
szemben, a park előrészében, a virágágyak közvetlen szomszédságában fölépítendő új 
50-60 szobás új, modern szálloda terveit […]”
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727. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 39. vándorgyűlésének harmadik napja == 
PN. – 36:196 (1927. aug. 31.). – p. 3.
Kirándulás Harkányba.

728. Harkányon még mindig vannak fürdővendégek [Hír] == PN. – 36:217 (1927. szept. 
25.). – p. 10.
„[…] Harkánynak még most is vagy ötven fürdővendége van, sőt az sincs kizárva, hogy 
a télen is lesznek vendégei. Harkánynak utolsó nagy napja augusztus 30-ika volt, ami-
kor zuhogó eső és zivatar dacára mintegy százötven orvos és természettudós rándult 
ki Harkányra, ahol ezen kongresszus tagjai már az első pécsi vándorkongresszusnál is 
kint jártak.”

1928

729. Megindult az autóbusz forgalom Pécs–Harkány–Siklós között [Hír] == PN. – 37:131 
(1928. máj. 31.). – p. 5.
„Csak a kaposváriak oly bátrak, hogy ott már ünnepélyesen megnyitották a strandfür-
dőt, megvendégelvén azokat, akik a meghívásnak eleget tettek, de Harkányon a meleg 
kénforrásos strandfürdőt még nem adták át a használatnak, mivel a lényegbe vágó át-
alakításokat még nem fejezték be és a levegő még túlságosan hideg ahhoz, hogy a meleg 
fürdő után a szabadban lehessen száradni és pihenni.”

730. Harkány gyógyfürdő melegvizű strandja… [Hír] == PN. – 37:144 (1928. jún. 16.). – 
p. 6.; Ua.: Dunántúl. – 18:134 (1928. jún. 15.). – p. 6.
„[…] június 17-én reggel nyílik meg”. A fürdőigazgatóság közleménye.

731. Utazás heringmódra Harkányból Pécsre [Hír] == PN. – 37:152 (1928. jún. 26.). – p. 
6.
„Valóságos művészet volt a rendesnél alig terjedelmesebb vonatba annyi utast bezsúfol-
ni, akik heringmódjára tették meg az utat, ami aligha szolgálhatja a fürdőből hazatérő 
pécsi kirándulók egészségét.”

732. Megindult az élet Harkányfürdőn [Hír] == PN. – 37:153 (1928. jún. 27.). – p. 4.
„A verőfényes nyári nap garmadával hozta ki a közönséget vasúton, autóbuszokon, 
fürge autókon, sőt még kocsikon is. Első nap volt ez ezen idényben, amikor jócskán 
megtelt Harkány ahol a fürdőidény a többi fürdővel egyetemben nem tudott ezideig az 
abnormálisan hűvös időjárás miatt megindulni.”

733. Autóbusz Pécs és Harkány között [Hír] == PN. – 37:159 (1928. júl. 5.). – p. 5.
„Harkányfürdőnek folyamatosan emelkedő forgalma szükségessé tette, hogy a Har-
kányba vivő autóbusz immár napjában kétszer induljon Pécsről.”

734. A zsidó egyetemi hallgatók nyári mulatságot szerveznek Harkányfürdőn [Hír] == 
Dunántúl. – 18:154 (1928. júl. 10.). – p. 4.
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735. Az e hó 15-i harkányi úszó és tornaverseny… [Hír] == PN. – 37:167 (1928. júl. 14.). 
– p. 6.
„[…] reggel 8 órakor kezdődik a harkányfürdői strandmedencében, illetve teniszpá-
lyán.”

736. Emlékezés Harkányfürdőre [Hír] == PN. – 37:199 (1928. aug. 23.). – p. 4.
„[…] Harkányfürdőnek már nem kell reklám, mert a fürdővendégek sokasága igazolja, 
hogy gyógyhatása immár világhírű. Jönnek mennek messze vidékről s annyira túlzsú-
folt, hogy lakáshiány érezhető.”

737. Új szálloda épül Harkányban [Hír] == Dunántúl. – 18:197 (1928. aug. 31.). – p. 5.
30 szobás lesz, az építtető Török Elemér nyugalmazott jószágfelügyelő.

738. Két szálloda épül Harkányban == Az Idő. – 1:16 (1928. okt. 22.). – p. 2.
Az egyiket (30 szobával) Török Elemér nyugalmazott jószágfelügyelő, a másikat (60 
szobával) Antal Jenő, a fürdő bérlője építteti.

1929

739. Megindult a Pécs–harkányi autóbusz közlekedés [Hír] == PN. – 38:121 (1929. máj. 
30.). – p. 7.
„A fürdőidény Harkányban már kezd élénkülni, Weisz Ferenc vendéglős kitűnő kony-
hája és cukrászdája is már megkezdte üzemét, a harkányi strand fürdőben pedig már 
vidáman lubickolnak betegek és egészségesek.”

740. Megindult a fürdőidény Harkányon [Hír] == PN. – 38:138 (1929. jún. 20.). – p. 4.
„Most már újításokat is lehet Harkányon látni, még pedig az árnyas sétánytól néhány 
lépésnyi távolságra lévő földterületen, mely Antal Jenő bérlő 50 holdnyi terjedelmű föld-
jének közepén van, igen csinos 80 szobás modern szálloda épült föl, ahol 120 személy 
helyezhető el.” A „nevesebb” fürdővendégek névsora is.

741. Filmfelvétel Harkányfürdőn [Hír] == PN. – 38:167 (1929. júl. 25.). – p. 5.; Ua.: Du-
nántúl. – 19:167 (1929. júl. 26.). – p. 4.
„Harkányi Gyógyfürdő igazgatósága ezúton értesíti a m. t. vendégeit, hogy vasárnap, 
azaz folyó hó 28-án, a gyógyfürdő egész területéről fi lmfelvétel készül. Felveszik a ven-
dégeknek vonaton és autókon a gyógyfürdőre való érkezését, a strandon való fürdést, 
a parkban sétálók és szórakozók csoportjait stb. A felvett 300 m hosszú fi lmet először 
Pécsett mutatják be. E fi lm Harkány gyógyfürdő külföldi propagandája céljából készül 
6 nyelvű scenáriummal […]”

742. SERÉNYI Ede: Filmfelvétel, szépségverseny, éjjeli kivilágítás, tűzijáték a Harkány 
gyógyfürdő Anna-bálján : Mintegy 8000 főnyi közönség jelenlétében folyt le a nagy-
sikerű ünnepség == PN. – 38:171 (1929. júl. 30.). – p. 3–4.
A teljes szöveget lásd: 14. sz. melléklet.

743. Pécsi leány nyerte meg a harkányi Anna-nap szépségverseny díját [Hír] == Dunán-
túl. – 19:171 (1929. júl. 31.). – p. 5.
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744. H. I.: Apróságok a harkányi fürdőéletről == Dunántúl. – 19:185 (1929. aug. 17.). – p. 3.
A „nevesebb” pécsi fürdővendégek felsorolása is.

745. Hangverseny-est Harkányon == PN. – 38:201 (1929. szept. 5.). – p. 5.
Makay Mata operaénekesnő vendégszereplése.

746. Makay Mata operaénekesnő vendégszereplése Harkányfürdőn [Hír] == Dunántúl. – 
19:200 (1929. szept. 5.). – p. 6.

1930

747. POLGÁR Iván: Harkány gyógyfürdő fejlődése == Székesfehérvári Napló. – 3:114 
(1930. máj. 21.). – p. 2–3.
A fürdő részletes ismertetője. „Az új bérlő a régi fürdőkön kívül megépítette a strand-
fürdőt is, bevezette a villanyvilágítást, zenepavillont emelt, tejkúráról gondoskodott, a 
strandfürdőn a medence közepén zuhanyszerűen működő szökőkutat csinált, a parton 
pedig kioszkot rendezett be hideg étel és ital kiszolgálására.”

748. 1000 rózsafa és 12.000 szekfűbokor virít a harkányi fürdőparkban == Dunántúl. – 
20:134 (1930. jún. 15.). – p. 9.

749. Élénkül a harkányi fürdőidény == Az Idő. – 3:25 (1930. jún. 23.). – p. 3.
„Péccsel az elképzelhetően legjobb az összeköttetése Harkánynak, hová 13.30 és 20.10-
kor Pécsről autóbusz is indul […] A nemrégiben felépült Park-szálló hetven ragyogóan 
tiszta szobával […] A gróf Benyovszky-szállóval együtt most már kétszáz szobával ren-
delkezik a fürdőigazgatóság.”

750. CSÁNYI Sándor: Egy nap Harkányfürdőn : Hat pengő ötvenes ár helyett tizenkettő 
== Az Idő. – 3:26 (1930. jún. 30.). – p. 3.
A cikkíró sérelmes esete Weisz Ferenc vendéglőjében. Lásd 753. sz. tétel.

751. Péter és Pál napi Filtex Sevillu táncestély Harkányon [Hír] == PN. – 39:147 (1930. júl. 
2.). – p. 4.

752. Hangverseny Harkányfürdőn [Hír] == PN. – 39:151 (1930. júl. 6.). – p. 9.
Fellép Asiri Kalseth és Szterényi József operaénekes.

753. Drágák a magyar fürdők == Az Idő. – 3:27 (1930. júl. 7.). – p. 3.
Refl exió az „Egy nap Harkányfürdőn” c. cikkre. Lásd 750. sz. tétel.

754. Az harkányi vízbe szörzött tapasztalatok == Pius : A Pécsi Piusgimnázium vakációi 
lapja. – 2:1 (1930. júl. 10.). – p. 2. : ill. [1 karikatúra]
Humoros írás.

755. A PTE harkányi országúti kerékpárversenye [Hír] == Dunántúl. – 20:183 (1930. júl. 
20.). – p. 7.
A résztvevők ingyenes fürdőjegyet kaptak.
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756. S.: Harkányfürdőn aludni is akarnak == Az Idő. – 3:29 (1930. júl. 21.). – p. 3.
„A jazz-band felveri álmukból a betegeket. A túlságos drágaság miatt is elpártolnak a 
vendégek Harkánytól.”

757. Anna-bál Harkányfürdőn [Hír] == PN. – 39:167 (1930. júl. 25.). – p. 5.
Júl. 27-én.

758. Annanapján Harkányfürdőn == Az Idő. – 3:31 (1930. aug. 4.). – p. 2.
„Kevés a vendég. Dühöng a drágaság.”

759. Panasz a Sellye-harkányi fürdővonatra == Az Idő. – 3:32 (1930. aug. 11.). – p. 2.
Panaszlevél: a túlzsúfolt kocsikat ki sem világították.

760. Harkányban még tart a fürdőidény [Hír] == PN. – 39:210 (1930. szept. 17.). – p. 5.
„[…] az elmúlt vasárnap csaknem kétezer jegyet váltottak a fürdőpénztárnál, a mire az 
utószezonban nem volt még eset. A fürdőbérlő, Antal Jenő családjával mosolygó arccal 
jár a vendégek között, a szomszédos drávaszabolcsi konkurens strandfürdő már nem 
konkurál a harkányi meleg strandfürdővel, mert bármilyen meleg is van még, a Dráva 
hullámai mégis már oly hidegek, hogy azokba nem kívánkozik most senki.”

1931

761. A harkányi kedvezmény == Mohácsi Hírlap. – 21:16 (1931. ápr. 19.). – p. 6.
A mohácsi Hadastyán Egylet tagjai részére.

762. Nagyszerűen sikerült a Magyarországi Újságírók Egyesületének harkánygyógyfürdői 
kirándulása == PN. – 40:117 (1931. máj. 27.). – p. 3.

763. Harkányfürdő gyógyító ereje : Kivonat Ángyán János egyetemi ny. rendes tanárnak 
1931. május 24-én Harkányban az újságírók látogatása alkalmából tartott beszédéből 
== PN. – 40:121 (1931. máj. 31.). – p. 4.

764. Mit kell tudnunk Harkányfürdőről? : Ángyán János dr. pécsi orvosprofesszor előadá-
sa a gyógyfürdőkről == Dunántúl. – 21:121 (1931. máj. 31.). – p. 13–14.

765. Műsoros estély Harkányfürdőn [Hír] == PN. – 40:130 (1931. jún. 12.). – p. 5.
„Az elmúlt napokban feledhetetlen szép estélyt rendeztek a fürdővendégekből vállalkozó 
szereplők Raisz István OTI tanácsos és Antal Jenő fürdőbérlő fáradhatatlan tevékenysé-
ge mellett, a kápolna részére.” A fellépők és műsoruk ismertetése.

766. Kitűnően sikerült a magántisztviselők harkányi kirándulása [Hír] == PN. – 40:141 
(1931. jún. 25.). – p. 5.
„A kirándulók pompás hangulatban értek Harkányba, ahol kedélyes strandolás után 
nagy izgalommal várták a nap fénypontját, az esti műkedvelő előadást.” Beszámoló a 
rendezvényről.
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767. Nyári mulatság Harkányban [Hír] == PN. – 40:143 (1931. jún. 27.). – p. 5.
„A strandon üdülő százak tömege, az éttermekből kiáramló fülbemászó zene és a kellemes 
sétányokon sétáló sok szép nőknek pompázó toilettejei az embert kiragadják a létért való 
küzdelemből egy szebb, magasabb légkörbe. Vasárnap a Zuker-féle nyári kerthelyiségbe 
özönlött a tömeg, ahol az árnyas fák alatt üdítő italok mellett szórakozott a publikum. 
Este előadták az „Ég arájá”-t, amelyben a szereplők kitűntették magukat. Előadás után 
a kitűnő jazz-band ütemére táncra perdült a fi atalság és virradatig táncolt és mulatott.”

768. Vasárnap, július 12-én választja meg jelöltjét Harkány gyógyfürdő [Hír] == Színházi 
Élet. – 21:29 (1931. júl. 12–18.). – p. 26–27.
„[…] ez az elsőrangú, szép fürdőhely, ahol előkelő, páratlan zsűri fogja eldönteni az 
ősi park közepén fekvő, zöld színben játszó harkányi strand partján, hogy ki lesz az a 
szerencsés hölgy, aki Harkányt a Balaton Tündére-választáson képviselni fogja. A vá-
lasztás után a „Harkányi Strand Szépe 1931” tiszteletére táncmulatság lesz.”

769. [SERÉNYI Ede] S. E.: Izgalmas strand-szépségválasztás Harkány gyógyfürdőn [Hír] 
== PN. – 40:156 (1931. júl. 14.). – p. 5.

770. Táncverseny Harkányfürdőn [Hír] == PN. – 40:158 (1931. júl. 16.). – p. 5.
Júl. 12-én. „A táncverseny rendezése a Zilcer-vendéglő agilis tulajdonosainak rendezé-
sét dicsérik. Az Egyetemi Hallgatók jazz-bandjának fülbemászó muzsikája teremtette 
a briliáns hangulatot.”

771. A harkányi Anna-bál [Hír] == Dunántúl. – 21:164 (1931. júl. 23.). – p. 8.
Júl. 26-án.

772. Nagy az érdeklődés a harkányi Anna-bál iránt [Hír] == Dunántúl. – 21:166 (1931. 
júl. 25.). – p. 6.

773. Anna-bál Harkány gyógyfürdőn [Hír] == PN. – 40:168 (1931. júl. 28.). – p. 2.
Beszámoló a rendezvényről.

774. Kitűnő hangulatban folyt le a „Pécsi Napló” harkányfürdői week-end kirándulása == 
PN. – 40:174 (1931. aug. 4.). – p. 3.

1932

775. Harkány Gyógyfürdő [Hirdetés] == Nyírvidék. – 53:88 (1932. ápr. 20.). – p. 5.
Informatív hirdetés a „rheumafürdőről”. Banka Pista cigány- és jazz zenekara. A ven-
déglőt Deim Ernő vezeti. „Meg vagyunk győződve arról, hogy Harkány-gyógyfürdő bi-
zonyítja azt, hogy szükségtelen a magyar pénzt külföldi fürdőkbe vinni.”

776. Új köntösben várja a modernizált Harkány-gyógyfürdő a vendégeket == PN. – 
41:124 (1932. jún. 4.). – p. 4.
„A valutakorlátózó rendelet folytán a külföldi nyaralás idén teljesen problematikussá 
vált és így a hazai fürdőhelyek látogatottsága soha nem tapasztalt mértékben fog meg-
növekedni.” A harkányi bővítési munkálatokról és a fejlesztésekről.
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777. Kirándulás Harkányfürdőre [Hír] == PN. – 41:130 (1932. jún. 11.). – p. 4.
„A vasárnap Budapestről érkező fi lléres gyors utasainak egy része ezúttal mérsékelt árú 
különvonattal Harkányfürdőre fog kirándulni.”

778. Megindult a mindennapi rendszeres autóbusz közlekedés Pécsről Harkányra és Sik-
lósra [Hír] == PN. – 41:140 (1932. jún. 23.). – p. 6.
„Az autóbuszon kedvezményes áru fürdőjegyek válthatók.”

779. A Dunántúl július 10-én társaskirándulást rendez Harkányba == Dunántúl. – 22:149 
(1932. júl. 5.). – p. 4.

780. Harkány közönsége lelkesedéssel várja a pécsi különvonatot == Dunántúl. – 22:151 
(1932. júl. 7.). – p. 5.
„A strand frekventáltságára egyébként jellemző, hogy legújabban hatvan kabinnal és 
120 öltözőfülkével kellett kibővíteni. A strand előtti új, gyönyörű sugárút költségeivel 
együtt ezek a bővítési munkálatok 30.000 pengőt emésztettek fel.”

781. A PTE harkányi országúti kerékpárversenye [Hír] == Dunántúl. – 22:163 (1932. júl. 
21.). – p. 7.
„A Pécsi Torna Egylet vezetősége a tradícióhoz híven azért rendezi e hó 31-én, mivel a 
harkányi fürdőigazgatóság is a hagyományos Anna-bált e napon tartja meg. A verseny 
értékes díjait és érmeit ez alkalommal is a harkányi fürdő igazgatóság ajánlotta fel.”

782. Fényes keretek között tartják a harkányi Anna-bált [Hír] == PN. – 41:171 (1932. júl. 
30.). – p. 4.
„A fürdőigazgatóság pazar ötletességgel gondoskodott a közönség szórakoztatásáról. Ez 
alkalommal rendezik meg az értékes díjazású miss Harkányfürdő választást.”

783. Kitűnő hangulatban folyt le a harkányi Anna-bál [Hír] == PN. – 41:173 (1932. aug. 
2.). – p. 4.

784. F. Gy.: Háromnegyed millió pengős befektetéssel az európai reumások Mekkája épül 
Harkányban : Szezon közepén az építkezés nagy lázában él Harkány, ahol nem lesz a 
télen sem munkanélküli == PN. – 41:191 (1932. aug. 24.). – p. 4.

785. A Társadalombiztosítási Intézet kétszázezer pengő költséggel modern üdülőtelepet 
létesít Harkányban == PN. – 41:208 (1932. szept. 15.). – p. 4.

1933

786. Pécs közelében [Hír] == Budapesti Hírlap. – 53:120 (1933. máj. 28.). – p. 8.
„Bőséges és kitűnő ellátásról és meglepően olcsó árakról gondoskodott az idei szezonra 
az igazgatóság.”

787. Házasság [Hír] == PN. – 42:137 (1933. jún. 20.). – p. 5.
„Antal Máriát, Antal Jenő Harkány gyógyfürdő bérlőjének leányát e hó 18-án vezette 
oltárhoz Harkányban a fürdőtelepi kápolnában dr. Hegedűs Károly főorvos.”
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788. Szedő Miklós szombat esti harkányi hangversenyére külön autóbusz indul Pécsről 
[Hír] == PN. – 42:138 (1933. jún. 21.). – p. 4.
„A gyógyfürdő igazgatósága mindent elkövet, hogy a pécsi közönség a lehető legkényel-
mesebb és legolcsóbb módon utazhasson ki Harkányba, a Szedő hangversenyre.”

789. Szedő Miklós Harkányfürdőn [Hír] == PN. – 42:140 (1933. jún. 23.). – p. 5.
Hangverseny jún. 24-én.

790. Meghalt Antal Jenő fürdőigazgató [Hír] == PN. – 42:142 (1933. jún. 25.). – p. 7.

791. Pizsama és fürdőruhaverseny Harkányban [Hír] == PN. – 42:145 (1933. jún. 29.). – 
p. 6.

792. A harkányi pizsama és fürdőruhaverseny [Hír] == PN. – 42:146 (1933. júl. 1.). – p. 6.
„A versenyen a tengeri fürdőkön divatos legremekebb kreációk kerülnek a publikum 
elé.”

793. Az idei magyar fürdőszezon szenzációja lesz a harkányi pizsamaverseny [Hír] == 
PN. – 42:151 (1933. júl. 7.). – p. 4.

794. D. Hamerli Ili nyerte a harkányfürdői pizsama és fürdőruhaverseny első díját [Hír] 
== PN. – 42:154 (1933. júl. 11.). – p. 7.

795. Kiírták a versenytárgyalást az OTI harkányi gyógyszállójának építési munkálataira : 
Kétszázötvenezer pengő van az építkezésre előirányozva == PN. – 42:157 (1933. jún. 
14.). – p. 3.

796. D. Hamerli Ili hangversenye Harkányban [Hír] == PN. – 42:167 (1933. júl. 26.). – p. 4.
Az „[…] énekművésznő, az első magyar nótaolimpiász egyik győztese […] hangversenyt 
ad a harkányi fürdőtelepen”.

797. Harkány gondjai == Dunántúl. – 23:165 (1933. júl. 22.). – p. 4.
A „nevesebb” fürdővendégek felsorolása is.

798. Csak szeptemberben kezdik meg az OTI harkányi gyógyházának építését == Dunán-
túl. – 23:173 (1933. aug. 2.). – p. 3.

799. Három napig ingyen nyaral Harkányfürdőn a keddi kerékpárverseny győztese [Hír] 
== Dunántúl. – 28:172 (1933. aug. 13.). – p. 8.

800. Strandszépe-választás Harkányban == PN. – 42:184 (1933. aug. 15.). – p. 4.
A budapesti „Színházi Élet” szervezésében.

801. Baranyai fürdőhelyek == PN. – 42:187 (1933. aug. 19.). – p. 1.
Harkányról is.

802. Új szálloda épül Harkányfürdőn [Hír] == PN. – 42:188 (1933. aug. 20.). – p. 7.
„Az építkezést Antal Jenő elhunyt fürdőbérlő örökösei fogják eszközölni […]”
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803. K. Gy.: Háromnegyed millió pengős befektetéssel az európai reumások Mekkája épül 
Harkányban == PN. – 42:191 (1933. aug. 24.). – p. 4.
OTI üdülőház Visy Zoltán tervei alapján. „Luxusszálloda” is épül, Antal Jenő „álma 
valósul meg az építkezéssel”.

804. Horváth Andor kaposvári vállalkozó nyerte el a harkányi OTI üdülőház építkezés 
kőműves munkálatait == PN. – 42:192 (1933. aug. 25.). – p. 2.

805. KATZ Margit: A strand szépei == Színházi Élet. – 23:36 (1933. aug. 27–szept. 2.). – p. 
46–48. : ill. [3 fotó]
Egész Baranya megye nagy eseménye volt. A Harkányban nyaralók névsora.

806. Rendőri nyomozás az OTI egyik aligazgatójának ügyében : Benes Imre 8000 pengős 
szerződése Harkányfürdő igazgatójával : Szabadságolás és fegyelmit megelőző vizs-
gálat == Pesti Napló. – 84:196 (1933. aug. 30.). – p. 6.
„Harkány fürdőnek érdekében állt, hagy területén létesítsék az új OTI üdülőtelepet, 
amit megfelelő haszon ellenében a fürdő vízzel láthat el. A József főherceg szállóban 
hosszabb idő óta lakott az OTI egyik aligazgatója, aki Benes Imrével, a szálloda igazga-
tójával jó viszonyban volt. Benes viszont a Harkányfürdő igazgatójával, Breuer Imrével 
volt kapcsolatban. Ilyen körülmények között létesült az a szerződés Bence és Breuer 
között, hogy amennyiben az OTI üdülőtelep Harkányfürdőben épül, úgy Benes szállo-
daigazgató 8000 pengőt kap Breuer Imrétől.”

807. Harkányfürdő igazgatósága nyilatkozik a 8000 P-ős „megvesztegetési bünügy”-ről 
: Ingyen bocsájtották az OTI üdülő rendelkezésére a szükséges telket : Benes Imre 
szerepe az OTI építkezésnél == PN. – 42:197 (1933. aug. 31.). – p. 1.

808. Márovits Andor építési vállalkozó megfellebbezte a harkányi OTI építkezés vállalat-
baadását == PN. – 42:197 (1933. aug. 31.). – p. 1–2.

809. Légrády Ferenc a harkányi gyógyszálló építkezését tette szóvá az OTI közgyűlésén 
== Dunántúl. – 23:292 (1933. dec. 24.). – p. 2.
„Szóvá tette a harkányi gyógyszálló építkezését, amely építkezésre már három verseny-
tárgyalást írtak ki és a kereskedelemügyi minisztérium újabb kifogásolnivalót talált. 
Azt a kívánságát terjesztette elő, hogy a gyógyszállót ne egy kilométer távolságra a fürdő 
helyétől építsék, hanem a forrás mellett, vagy ahova a gyógyvíz bevezethető. Ha a jelen-
legi felajánlott helyen építenek, akkor a betegek egészsége súlyos veszélynek lesz kitéve az 
által, hogy a forrásfürdőből kijövet meghűlhetnek, amíg a lakásukba érnek.”

810. Bonyodalmak az OTI harkányfürdői építkezése körül == Budapesti Hírlap. – 53:208 
(1933. szept. 14.). – p. 7.
Horváth Andor kaposvári építész pályázata.

1934

811. Nem történt megvesztegetés == N. – 62:24 (1934. jan. 31.). – p. 7.
Az OTI üdülő építése ügyében megszüntették az eljárást.
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812. Tavasszal megkezdik a harkányi gyógyintézet felépítését == Dunántúl. – 24: 33 (1934. 
febr. 11.). – p. 3.

813. Gyógyfürdő-jelleg megállapítása == Belügyi Közlöny. – 39:8 (1934. febr. 18.). – p. 94.
„A m. kir. belügyminiszter a gróf Benyovszky Móric és gróf Benyovszky Rudolf siklósi, 
illetve görcsönyi lakosok, nagybirtokosok tulajdonában levő Harkányi gyógyfürdő 
közhasználatbavételét engedélyezte, nevét és gyógyfürdő jellegét újból megállapította. 
(221.148/1933. B. M. sz.)”

814. Megnyílott a modernizált Harkány gyógyfürdő == Dunántúl. – 24:108 (1934. máj. 
15.). – p. 6.

815. [SERÉNYI Ede] S. E.: Harkányfürdő modernizálva és újjászületve várja a gyógyuló-
kat : Ünnepélyes keretek között nyitották meg a fürdő-évadot == PN. – 43:108 (1934. 
máj. 15.). – p. 3.

816. Megkezdik az OTI harkányi üdülőházának építését : A belügyminiszter érdekes in-
doklással a pécsi Márovits és Ludwig cégnek juttatta a munkát : Rövidesen megkez-
dik a harkányi Benyovszky-szálló átépítését is == Dunántúl. – 24:109 (1934. máj. 
16.). – p. 3.
Visy Zoltán pécsi építész tervei szerint.

817. Kedvezményes vasúti bérletjegyek Harkányba == PN. – 43:111 (1934. máj. 18.). – p. 3.
„Harkánygyógyfürdő bérlői, de a fürdőt igénybe vevő közönség részéről is felmerült az 
a kívánság, hogy a MÁV Pécs és Harkány közötti vonalán havi kedvezményes bérletje-
gyeket adjon ki.”

818. A HONSz tagjainak kedvezménye Harkányfürdőn [Hír] == Dunántúl. – 24:164 
(1934. júl. 22.). – p. 9.
Árkedvezmény a hadigondozottaknak.

819. Harkányfürdő nagy művészi eseménye a két Latabár augusztus 13-i vendégjátéka 
[Hír] == PN. – 43:176 (1934. aug. 5.). – p. 7.

820. A két Latabár vidám revűje: „Kacag a nyár” augusztus 18-án, szombaton este Har-
kányfürdőn == PN. – 43:179 (1934. aug. 9.). – p. 7.

821. A Latabár fi vérek Harkányfürdőn [Hír] == Dunántúl. – 24:180 (1934. aug. 10.). – p. 6.
A fürdőtelepi Deim-étteremben.

822. Szombaton este Harkányfürdőn vendégszerepel a két Latabár [Hír] == Dunántúl. – 
24:184 (1934. aug. 15.). – p. 6.

1935

823. Másfél millióért eladják Harkány fürdőt : Holland pénzcsoport tárgyal a világhírű 
reuma-fürdő megvételéről == Dunántúli Tőzsde. – 1:1 (1935. jan. 31.). – p. 7.
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824. Teljesen felkészülve várja Harkányfürdő a látogatókat : Megkezdődött a fürdőévad 
== PN. – 43:120 (1935. máj. 26.). – p. 7.
„Feltűnő közkedveltségnek örvend a mintaszerűen felszerelt, a múlt évben épült Ilo-
na-fürdő […] Sikerült leszerződtetni a főváros legjobb zenekarát, a Bondy szalon- és 
tánczenekart, amely délelőtt és délután rendez hangversenyt, este pedig a fürdőtelep 
éttermében kitűnő tánczenével szórakoztatja a közönséget.”

825. Újjávarázsolva várja Harkány gyógyfürdő a betegeket és üdülőket == Dunántúl. – 
25:120 (1935. máj. 26.). – p. 5.

826. Panaszom van! : Levél a szerkesztőhöz == N. – 63:176 (1935. aug. 4.). – p. 16.
„Tisztelt szerkesztő elvtárs! Csak dicséret illeti meg azokat az elvtársakat, akik az OTI-
nál elintézték, hogy a betegek százai eljuthassanak a harkányi fürdőbe. Betegségünkből 
itt valóban meggyógyulunk. Élelmezésünk is eddig jó volt. Csak dicsérni tudtuk. Most 
azonban idejött egy Vay nevű úr, aki leváltotta az eddigi gondnokot, mert a betegek 
élelmezésére többet adott ki, mint amennyit Vay úr előirt. Az új gondnok már ki is jelen-
tette, hogy vele nem lesznek megelégedve, mert ö szigorúan az OTI vezérigazgatójának 
az utasítása szerint jár el. Az utasítást már érezzük is, mert az étkeztetést szigorították. 
Kisebb a reggeli-, az ebéd-, a vacsoraadag. A tésztát a felére csökkentették. Ha eddig 
valakinek kevés volt az adag, akár az ebédnél vagy vacsoránál, kapott pótlást. Ezt már 
beszüntették.”

827. [SERÉNYI Ede] S. E.: Elapadt az OTI tejjel-mézzel folyó Kánaánja == PN. – 43:176 
(1935. aug. 4.). – p. 6.
Az OTI-gyógyszálló működtetésének gondjai.

828. Kitűnően sikerült a harkányfürdői Anna-bál [Hír] == PN. – 43:177 (1935. aug. 6.). – 
p. 7.

829. Tüntetés Harkányfürdőn == N. – 63:190 (1935. aug. 23.). – p. 5.
„A kedves kis baranyai fürdőhely álmodta-e valaha, hogy tüntetésnek, még sőtebb: or-
szágos politikai tüntetésnek lesz a színhelye.” Az egyke elleni tüntetés.

830. Horthy Miklós kormányzó egykeellenes szózata a nemzethez == Budapesti Hírlap. – 
55:193 (1935. aug. 30.). – p. 1., 2., 5., 6.
A kormányzó megtekintette Harkányfürdőt.

831. Gyógyhellyé nyilvánítják Harkány község egy részét == Dunántúl. – 25:224 (1935. 
okt. 2.). – p. 5.

1936

832. Harkány gyógyfürdő modernizálása == Dunántúl. – 26:86 (1936. ápr. 15.). – p. 2.; 
Ua.: PN. – 45:86 (1936. ápr. 15.). – p. 4.
A gyógyszálló felújítása.
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833. Harkányba és Máriagyüdre indít vasárnap kulturvonatot a Mefh osz-Travel == Du-
nántúl. – 26:126 (1936. jún. 3.). – p. 4.
„Hogy első fi lléres kulturvonatát a Mefh osz Máriagyüdre és Harkányba indította, ma-
gyarázza az, hogy maga is bele akar kapcsolódni a máriagyüdi vallásos akcióba, más-
részt pedig, hogy a harkányi strand és fürdőéletben való részvétellel egy felejthetetlen 
szép napot szerezzen vendégeinek.”

834. Madárlátta világfürdő == Budapesti Hírlap. – 56:135 (1936. jún. 14.). – p. 15.
A teljes szöveget lásd: 15. sz. melléklet.

835. Magyar nótaest Harkányfürdőben [Hír] == PN. – 45:142 (1936. jún. 21.). – p. 8.

836. Filléres Kultúrvonat Harkányba és Máriagyüdre [Hír] == Dunántúl. – 26:148 (1936. 
júl. 1.). – p. 6.

837. Magyar nótaest Harkányfürdőn [Hír] == PN. – 45:151 (1936. júl. 4.). – p. 4.

838. Pécsi szerző nótáinak nagy sikere Harkányfürdőn == PN. – 45:153 (1936. júl. 7.). – p. 5.
Ifj . Ábrányi Alajos.

839. Filléres gyors Harkányba : Az újjáéledő Harkányfürdő == Dunántúl. – 26:154 (1936. 
júl. 8.). – p. 3.

840. Egy szép nap Harkányfürdőn : Folyik a jelentkezés a Pécsi Napló 4 pengő 30 fi lléres 
harkányi week-endjére == PN. – 45:155 (1936. júl. 8.). – p. 4.

841. Pécs vikendtelepe: Harkány : A Dunántúl július 19-én vasárnap fi lléres gyorsot indít 
Harkányba == Dunántúl. – 26:155 (1936. júl. 9.). – p. 3.
„A vasúti jegy, fürdés, ebéd és az uzsonna díja mindössze 4.30 pengő.”

842. Harkányfürdő felkészülten várja a pécsi week-endezőket == PN. – 45:161 (1936. júl. 
16.). – p. 3.

843. Ratibor herceg Harkányban == Dunántúl. – 26:168 (1936. júl. 24.). – p. 5.
„Ratibor János német birodalmi herceg előkelő kísérettel f. hó 22-én Harkányfürdőre ér-
kezett, hol gyógykura mellett a környékbeli halastavakon vizivadászatokon vesz részt.”

844. Előkelő külföldiek Harkányfürdőn == PN. – 45:169 (1936. júl. 25.). – p. 4.
Többek között Ratibor János német birodalmi herceg. A neves vendégek felsorolása.

845. Mindenki jól érezte magát a Pécsi Napló Máriagyüd–harkányi társasutazásán == PN. 
– 45:171 (1936. júl. 28.). – p. 4.

846. J. E. R. dr.: Második harkányi fürdőlevél == PN. – 45:173 (1936. júl. 30.). – p. 4.

847. NÁNIK Pál: Fürdőlevél Harkányból == Pápai Hírlap. – 33:37 (1936. szept. 12.). – p. 3.
A fürdő dicsérete. Kritizál is: az utak porosak, aszfaltozással javítandóak, a kiszolgálást 
is javítani kellene.
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1937

848. A Dunántúl különvonatára szerda estig négyszázan jelentkeztek : A kirándulóvonat 
résztvevői 20-40 százalékos kedvezményt kapnak Harkányfürdőn == Dunántúl. – 
27:129 (1937. jún. 10.). – p. 5.

849. A hirdetés vevőt vonz [Hír] == PN. – 46:131 (1937. jún. 12.). – p. 5.
„Érdekes újítást honosítanak meg a közeljövőben Harkányfürdőn. A fürdőbizottság a 
pécsi Hangos Reklám Vállalat részére 10 évre bérbeadta a község és a fürdő területének 
hirdetési jogát.”

850. Kitűnően sikerült a harkányi Anyák Napja : A bokréta ünnep külsőségeit elmosta az 
eső és ezt a fürdőszálló nagytermében tartották meg == PN. – 46:139 (1937. jún. 22.). 
– p. 4.

851. Strandkabaré Harkányfürdőn [Hír] == PN. – 46:172 (1937. júl. 31.). – p. 4.
Szász Ila, Gödry Kató és Pethes Sándor közreműködésével.

852. Kitűnően sikerült a harkányi műsoros délután [Hír] == PN. – 46:191 (1937. aug. 24.). 
– p. 6.

1938

853. Fürdőfi lm-bemutató a Gellértben == Budapesti Hírlap. – 58:33 (1938. febr. 11.). – 
p. 7.
A „Siklós és vidéke” című fi lm bemutatója Budapesten, a Gellért-szállóban. Az első bal-
neológiai vonatkozású fi lm. Hegedűs Károly, Harkány fürdőorvosa is fölszólalt.

854. Harkányfürdőn rendezi meg ezévi kongresszusát és gazdasági nagygyűlését az Or-
szágos Balneológiai Egyesület == PN. – 47:99 (1938. máj. 4.). – p. 4.

855. Ángyán János dr. egyetemi tanár előadásával megkezdődött az Országos Balneológi-
ai Kongresszus Harkányfürdőn == Dunántúl. – 28:102 (1938. máj. 7.). – p. 3.
1938. máj. 6–7.

856. Balneológiai kongresszus Harkányfürdőn [Hír] == Budapesti Hírlap. – 58:102 (1938. 
máj. 7.). – p. 8.
„Az Országos Balneológiái Egyesület pénteken tartotta Harkányfürdőn harmadik or-
szágos kongresszusát.”

857. Nagy érdeklődés mellett kezdődött meg a harkányi balneológiai kongresszus == PN. 
– 47:102 (1938. máj. 7.). – p. 3.
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858. A fürdőhelyek legyenek mentesek a politikai és társadalmi ellentétektől [Hír] == Pes-
ti Napló. – 89:104 (1938. máj. 8.). – p. 18.
„A harkányi országos balneológiai kongresszuson Vámossy Zoltán egyetemi tanár elnö-
ki megnyitójában kifejtette: az orvosok minden törekvése arra irányul, hogy az embe-
reket rávegyék a politikai ellentétek kiélezésétől való tartózkodásra, biztosítsák a rendet 
és a nyugalmat, mert ahol a beteg test gyógyulást keres, ott a zaklatott lélek is meg-
nyugvást és békét vár. Kívánatosnak tartotta, hogy elsősorban a fürdőhelyek legyenek 
mentesek a politikai és társadalmi ellentétektől. Blaskovich Iván főispán hangsúlyozta, 
hogy mind a kormányhatóság, mind a vármegye vezetősége Harkány-fürdőt az ország 
egyik leglátogatottabb fürdőjévé akarja fejleszteni.”

859. A harkányi balneológiai kongresszus minden résztvevője a társadalmi béke szüksé-
gessége mellett tett hitvallást == PN. – 47:103 (1938. máj. 8.). – p. 3–4.

860. A balneológiai kongresszus utolsó napja == PN. – 47:104 (1938. máj. 10.). – p. 5.

861. Vízumkedvezményt kapnak a Jugoszláviából Pécsre vagy Harkányfürdőre utazók 
[Hír] == Dunántúl. – 28:149 (1938. júl. 6.). – p. 7.
„Ezt a kedvezményes fürdővízumot csak azok a külhonosok vehetik igénybe, akik Har-
kányfürdőn vagy Pécsett a Mecsek szállóban legalább 7 napig tartózkodnak.”

862. Harminckilóméteres kerékpártúra után a harkányi strandfürdő partján szívszélhű-
désben meghalt egy pécsi fi atalember [Hír] == Dunántúl. – 28:172 (1938. aug. 2.). 
– p. 2.

863. Súlyos kimenetelű baleset és két hirtelen halálozás Harkányfürdőn : A csúszdába 
ütötte fejét egy pécsi műszerész == PN. – 47:172 (1938. aug. 2.). – p. 4.

864. Fürdőlevél Harkányból : eleven, nyüzsgő élet folyik az európai hírű fürdőhelyen == 
Dunántúl. – 28:177 (1938. aug. 7.). – p. 3.
A vendégek közötti „előkelőségek” felsorolása is.

1939

865. Rekordforgalomra készül Harkányfürdő : Teljesen felkészülve várja „Baranya gyön-
gye” a nyári szezont == PN. – 48:130 (1939. jún. 10.). – p. 7.
A teljes szöveget lásd: 16. sz. melléklet.

866. Nagy műsoros magyar bál Harkányfürdőn [Hír] == PN. – 48:138 (1939. jún. 20.). – 
p. 7.

867. Nagysikerű hangverseny Harkányfürdőn [Hír] == PN. – 48:150 (1939. júl. 5.). – p. 7.
V. Boros Margit az „országos hírű pécsi énekesnő” fellépése.
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868. A rádió sikerült helyszíni közvetítést adott Délbaranyáról == Dunántúl. – 19:154 
(1939. júl. 8.). – p. 2.
„A délbaranyai séta utolsó állomása Harkány gyógyfürdő volt. A fürdő minden neve-
zetességéről és hírességéről pontosan és érdekesen számolt be Budinszky Sándor, akinek 
közvetítését nemcsak a pécsiek és baranyaiak, hanem bizonyára a rádiózók százezrei is 
szívesen és örömmel hallgatták.”

869. Pécsi villamosvasutasok Harkányban [Hír] == Dunántúl. – 19:156 (1939. júl. 11.). – 
p. 5.

870. Fürdővízum Pécsre és a pécsvidéki fürdőkre utazók részére [Hír] == PN. – 48:171 
(1939. júl. 29.). – p. 6.
A Jugoszláviából érkező fürdővendégeknek.

871. Fürdőlevél Harkányból == PN. – 48:172 (1939. júl. 30.). – p. 7.
„Garden-party” a gyógyszálló teraszán Gödry Kató fellépésével. A nevesebb fürdőven-
dégek felsorolása.

872. Nagyszabású fővárosi nívójú Anna-bál lesz vasárnap a harkányi fürdővendéglőben 
[Hír] == PN. – 48:175 (1939. aug. 3.). – p. 6.

1940

873. Az Országos Társadalombiztosító Intézet jelentéséből == N. – 68:247 (1940. okt. 30.). 
– p. 6.
„A reumatikus megbetegedések számának emelkedése és a betegek gyógyítása érdeké-
ben az önkormányzat Harkány fürdőn modern, 120 ágyas szanatóriumot építtetett.”

1941

874. Részvénytársasággá alakul át Harkányfürdő : Az igazgatóság elnöke dr. Benczur Gyu-
la, az országos hírű balneológus == Dunántúl. – 31:141 (1941. jún. 24.). – p. 5.
„A határokat kíméletlen szuronyokkal őrző Jugoszlávia összeomlása, Bácska felszaba-
dítása és az önálló Horvátország szívélyes barátsága új jelentőséget biztosítottak az or-
szágos hírnevű Harkány fürdőnek.”

875. Harkányfürdőn pompás környezetben, pazar ellátás mellett, szórakozva lehet gyó-
gyulni == PN. – 50:163 (1941. júl. 20.). – p. 4.
A teljes szöveget lásd: 17. sz. melléklet.
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1942

876. Reggeli a harkányi hőforrásnál [Hír] == Dunántúl. – 32:152 (1942. júl. 8.). – p. 6.
„A szükség és a drágaság sok mindenre megtanít. Ezt bizonyítják azok a spórolós für-
dővendégek, akik ötletesen oldották meg a reggeli kérdését. A reggeli órákban ugyanis 
egyre többen jönnek össze a hőforrásnál a legkülönfélébb edényekkel, amelyben már ott 
lapul a jóféle magyar tea. […] Szívesen fogyasztják ezt a reggelit, mert hisz a forrás vizét 
orvosi rendeletre amúgy is használniok kell. […] Íme így gyógyít és most már táplál is 
a harkányi gyógyvíz.”

1943

877. Harkányi vendéglősök [Hír] == PN. – 52:123 (1943. jún. 1.). – p. 7.
„A harkányi vendéglősök szép tanúbizonyságát adták áldozatkészségüknek és honvé-
deink iránti szeretetüknek. Az orosz harctéren valamennyiünk védelmében egészségü-
ket feláldozott tartalékos honvédek gyógyulását tették ugyanis lehetővé azzal, hogy a 
Harkányba utókezelésre érkezett szegénysorsú, már leszerelt honvédek étkezését a mai 
nehéz beszerzési viszonyok ellenére is vállalták.”

878. Harkányi vendéglősök a honvédokért [Hír] == Dunántúl. – 33:123 (1943. jún. 1.). – 
p. 6.

1946

879. Június 1-én megkezdi működését a harkányi gyógyfürdő : A MÁV külön fürdővona-
tot indít Harkányba == Dunántúli Népszava. – 2:117 (1946. máj. 25.). – p. 2.
A fürdő újra megnyitja kapuit. Megszólal Bertalan Imre igazgató.

880. A harkányi gyógyház a dolgozóknak hoz majd gyógyulást : Krancz Pál elvtárs kez-
deményezésére : A Sörgyár, Bőrgyár, Zsolnay és a Közüzemek munkásai rohamban 
állítják helyre a fontos egészségügyi intézményt : Felhívás a munkaadókhoz a gyógy-
ház felszerelése érdekében == Új Dunántúl. – 3:132 (1946. jún. 14.). – p. 2.
Mivel a gyógyház a „harcok alatt teljesen elpusztult”.

881. Június 30-án megrendezik a fürdőkápolna első templom és sátoros búcsúját : Megin-
dult Harkányban a fürdőélet == Új Dunántúl. – 3:141 (1946. jún. 26.). – p. 2.

882. Krancz Pál elvtárs felhívására megmozdult a társadalom a harkányi gyógyház üzem-
behelyezése érdekében : A pécsi kereskedők a munkás betegekért == Új Dunántúl. 
– 3:152 (1946. júl. 10.). – p. 3.
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883. Dolgozók hozták rendbe, most dolgozók keresnek gyógyulást Harkányfürdőn == 
Dunántúli Népszava. – 3:162 (1946. júl. 21.). – p. 5.
„Harkányfürdő valamikor a Dél-Dunántúl jómódú sváb lakosságának volt kedvenc 
fürdőhelye. Ma megváltozott a kép […] A fürdőélet megindulását a munkásság, a mun-
kában megrokkant dolgozók jelentik […] Bányászok és vasutasok fürdőznek, ők teszik 
a vendégek zömét […]”Lásd 884. sz. tétel.

884. Munkások hozták rendbe, most munkások keresnek gyógyulást Harkányfürdőn == 
N. – 74:165 (1946. júl. 25.) – p. 4.
Már nincsenek „gazdag sváb asszonyok, akik unalmukban Harkányt keresték fel.” A 
vendégek zöme bányász és vasutas. Vasutasház. Németek által elvitt ágyak, melyekről 
elismervény is van. „Harkányban tojás a valuta.” Máshol világhírre tehetne szert. Lásd 
883. sz. tétel.

885. Harkányi levél == Új Dunántúl. – 2[3!]:209 (1946. szept. 17.). – p. 3.
„Újjáépítésnek, a fürdő fejlesztésének semmi nyoma. A háború maradványai éktelen-
kednek lépten-nyomon. A gyönyörű park gondozatlan, elvadult. A sétány padjainak 
csak karfái vannak.”

886. KÉRI Rezső: Levél Harkányból, ahol minden rom és pusztulás és ahol a bérlő újjá-
építés helyett eladja a megmaradt berendezési tárgyakat == Új Dunántúl. – 2[3!]:220 
(1946. szept. 29.). – p. 3.
„A főjegyző kijelentése szerint Harkány a munkások fürdője, már aki meg tudja fi zetni 
a pestinél magasabb fürdőárakat. A helybeli és környéki, nagyrészére nincs népfürdő. A 
főjegyzőnek vannak elképzelései, de azok megvalósítását más erőktől várja s itt a főhi-
ba. Szerinte a környék dolgozói részére ingyenes népfürdőt kellene létesíteni, a fürdőből 
hasznavehetetlenül elvezetett melegvizet baromfi keltető telep hővel való ellátására le-
hetne felhasználni, de az életrevaló eszmék megvalósítását more patrio, mástól várják. 
Szükség lenne a férőhelyek szaporítására, a falusi házakban levő vendégszobák moder-
nizálására, hygieniára, de ki vegye a kezébe e problémák megoldását, ha a körjegyzőnek 
nincs ideje.”

1947

887. Harkány népfürdővé való korszerűsítését javasolja a pécsi Nemzeti Bizottság == Füg-
getlen Nép. – (1947. márc. 30.). – p. 2.

888. Újjáépül Harkányfürdő : Felavatták a vasutasok Rudolf-üdülőházát == Független 
Néplap. – 1:15 (1947. máj. 20.). – p. 3.
Keserű János alispán beszéde az üdülőház ünnepélyes megnyitóján.

889. Harkányban drágább az élet, mint a külföldi luxus-fürdőkben : A vármegyei közellá-
tási kormánybiztosság fi gyelmébe == Új Dunántúl. – 4:124 (1947. jún. 4.). – p. 3.

890. Felavatták az OTI 120 ágyas harkányi üdülőjét == Új Dunántúl. – 4:134 (1947. jún. 
17.). – p. 2.
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891. A harkányi OTI beutaltak köszönete a gyógyház vezetőségének == Dunántúli Nép-
szava. – 3:146 (1947. júl. 2.). – p. 2.

892. Harkány-fürdő negyedórát enged a negyvennyolcból : Miért csak délután hat óráig 
fürödhetnek a reumások? == Független Néplap. – 1:88 (1947. aug. 15.). – p. 5.

1948

893. SZEBERÉNYI Lehel: Ahol a gyógyfürdőből csak a szennyezett vizű lefolyóárok jut a 
beteg parasztoknak : A község kezére kell adni Harkányfürdőt : A demokráciában a 
gyógyulás lehetőségei is a dolgozókat illetik == Szabad Szó. – 50:17 (1948. jan. 22.). 
– p. 5.
A betegségeket mindenki megkaphatja, ám a fürdő csak a kiváltságosaké. „Harkány-
fürdőn nagyon jól emlékeznek a parasztok a sok kifent-kinyalt kisasszonyra, akik az 
OTI könyörületéből élvezhették annakidején a harkányi gyógyvizet.” Az Antal család 
40 esztendőre vette bérbe a fürdőt, amit „felibe szelt a fölszabadulás, a bérlő derekasan 
átvészelte ezeket a napokat s bérletét ügyesen átmentette a következő 20 esztendőbe”. 
A harkányi parasztság községesíteni akarta a fürdőt is, minisztériumi ígéreteket is ka-
pott, de „titokzatos kezek gondoskodtak róla, hogy az ígéretek beváltására ne kerüljön 
sor”. Antal György az elhagyott javak baranyai kormánybiztosa volt. A család pat-
rónusai: Keresztes-Fischer Ferenc, majd pedig Nagy Ferenc. A beteg parasztok pedig 
kénytelenek voltak a szennyvízelvezető árokban gyógyulást keresni. „Nem egy esetben 
megtörtént, hogy a „vadon” fürdőző parasztot a vízben szívszélhűdés érte s meghalt.” 
A park gyönyörű fáit vágják ki Antalék, a medence vizét egy idényben csak 3-4-szer en-
gedik le. „A főbejárattal szemben hatalmas szemétdomb virít.” A község téliesíteni akar-
ja a fürdőt. „Vajon kiérzik-e ezekből a szempontokból Antalék egy másik világ hangját, 
akaratát, vágyait? Vajon megértik-e, hogy sürgősen el kell tűnniök a porondról, amíg 
nem késő? Mert az Antalok órája ütött, az Antalok világa lejárt!”

894. i. ó: Harkányfürdő szebb lesz, mint volt == Független Néplap. – 2:66 (1948. márc. 
21.). – p. 2.
A teljes szöveget lásd: 18. sz. melléklet.

895. SZEBERÉNYI Lehel: Az ország közegészségügye megköveteli a gyógyfürdők államo-
sítását == Szabad Szó. – 50:86 (1948. ápr. 14.). – p. 1–2.
„A beteg paraszt csak álmában gondolhat gyógyfürdőre.” A bérlő 20 év óta nem esz-
közölt komoly befektetést a fürdőtelepen. Irtja az évszázados díszfákat. Árpolitikája 
antiszociális. „Harkány népe szövetkezeti kezelésbe akarja venni a fürdőt. Szüntessünk 
meg egy úri előjogot!”

896. Harkányba mindennap, Fonyódra vasár- és ünnepnap indítanak fürdővonatot == 
DN. – 5:130 (1948. jún. 10.). – p. 4.

897. R. E.: Harkányfürdő 125 éves == DN. – 5:145 (1948. jún. 27.). – p. 4.
A fürdő első évtizedei.
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898. Fürdőlevél az „őszi” Harkányból, ahol még sok a tennivaló a háborús károk teljes 
eltüntetésére == Pécsi Hétfő. – 2:27 (1948. júl. 5.). – p. 2.
„Harkányban ezen a nyáron még majdnem minden üres […] Tavaly 100.000 fürdőven-
dég fordult meg […]”

899. A harkányi gyógyvíz a dolgozók egészségét állítja helyre : Beszélgetés a fürdőhelyen 
üdülő bányászokkal == DN. – 5:177 (1948. aug. 5.). – p. 5.

1949

900. 800 ezer forintot ruháznak be a Nemzeti Vállalattá alakuló Harkányfürdőn == DN. – 
6:24 (1949. jan. 29.). – p. 3.

901. Államosították Harkányfürdőt == DN. – 6:26 (1949. febr. 1.). – p. 3.

902. Júniusban megnyílik a harkányi nagyszálló == Független Néplap. – 3:121 (1949. máj. 
26.). – p. 3.
Az OTI üdülőotthonát 1948-ban, a nagyszállót júniusra állítják helyre.

903. Harkányfürdő a dolgozóké! : 350 pécsi és komlói bányász keres gyógyulást Baranya 
legnagyobb üdülőhelyén : 60 ágyas reuma-szanatórium épül az ötéves terv során == 
Független Néplap. – 3:125 (1949. máj. 31.). – p. 3.

904. N. L.: Négyszáz vendége van már Harkányfürdőnek == Magyar Nemzet. – 5:129 
(1949. jún. 4.). – p. 5.

905. HUBA László: Bemutatjuk Harkányfürdőt a reumások Mekkáját : Napi 2 millió liter 
62 fokos víz a gyógyítás szolgálatában == Független Néplap. – 3:164 (1949. júl. 17.). 
– p. 5.

906. KOPÁNYI [György]: Délutáni séta Harkányban, az árnyas, gyógyvizes parkban, für-
dőző bányászok között == DN. – 4[!6]:172 (1949. júl. 27.). – p. 5.

1950

907. Az OTI biztosítja a dolgozók gyógyüdülését [Hír] == N. – 78:127 (1950. jún. 3.). – p. 6.
Ellátásos gyógyfürdetésre beutaló – többek között – Harkányfürdőbe.

1951

908. BURUS Imre: Miért nem használják ki a harkányi gyógyfürdőt? == DN. – 8:150 
(1951. jún. 30.). – p. 3.
„A gyógyfürdő kong az ürességtől […] mi ennek az oka? Miért nem üdülhetnek bányá-
szaink Harkányban, miért nem használják ki ezt a jó lehetőséget?”
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1952

909. SZABÓ Pál Zoltán: Baranya vízgazdálkodásának lehetőségei == DN. – 9:261 (1952. 
nov. 6.). – p. 4.
Harkány és Beremend között mintegy húsz kilométer hosszúságban és valószínűleg je-
lentékeny szélességben melegvíz tör fel a mélyből. Ennek gyógyerejét eddig csak Har-
kányfürdő jelentette. Gyógy- és hőfelhasználás.

1954

910. Megnyílt Harkányfürdő [Hír] == DN. – 11:91 (1954. ápr. 17.). – p. 1.
Ápr. 15-én.

911. Cs. Á.: Harkányi kirándulás == Pécsi Bányász. – 5:23 (1954. jún. 9.). – p. 4.
Bányászok vidám kikapcsolódása. „Dolgozóink egy kellemes nap emlékével felfrissül-
ten” folytatják tovább a „széncsatát”.

912. GULYÁS Ernő: A kormányprogram újabb ajándéka a bányászoknak : Megkezdte 
működését a harkányi reumakórház == DN. – 11:256 (1954. okt. 28.). – p. 3.

913. Átadták rendeltetésének a harkányi reumakórházat == DN. – 11:270 (1954. nov. 13.). 
– p. 4.
Nov. 11-én.

914. Napvilágra kívánkozik : Harkányi helyzetjelentés == DN. – 11:289 (1954. dec. 5.). – p. 5.
A meleg víz segítségével akarták üzemeltetni a termelőszövetkezet melegházát.

1955

915. Fejlődik Harkány-fürdő [Hír] == DN. – 12:66 (1955. márc. 19.). – p. 1.
Új kabinsorokat, férfi  és női öltözőt építenek. 240 méter hosszúságban felújítják a fürdő 
elavult melegvízvezetékét is.

916. Fejlesztik a harkányi gyógyfürdőt [Hír] == N. – 83:69 (1955. márc. 23.). – p. 4.
„Félmillió forintos beruházással új kabinsorokat és öltözőket építenek.”

917. 130 ágyas… [Hír] == N. – 83:112 (1955. máj. 14.). – p. 6.
„[…] MÁV gyógyüdülőt avattak Harkányfürdőn.”

918. A Harkányi Reumakórházból egy év alatt 2600 beteg távozik gyógyultan == Pécsi 
Bányász. – 6:20 (1955. máj. 26.). – p. 2.
Az 1938-as és az 1955-ös állapotok összehasonlítása.

919. A harkányi kórházban == DN. – 12:153 (1955. júl. 1.). – p. 3.
Megszólal Flőrich Lóránt, a kórház ügyeletes orvosa.
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920. Ha már egyszer gyógyfürdő… == DN. – 12:184 (1955. aug. 6.). – p. 4.

921. Harkányi „csendélet” == DN. – 12:184 (1955. szept. 1.). – p. 2.
A panaszos hangvételű cikk szerint a reumakórházban, a forró kádból kilépő betegek nem 
kapnak lábuk alá gyékényszőnyeget, így azok a hideg betonra lépnek ki, és megfáznak.

1956

922. Harkányfürdő fejlesztésére negyvenezer forintot költenek az idén [Hír] == DN. – 
13:10 (1956. jan. 12.). – p. 4.

923. NAGY József: A gyógykezelés eredményességéért munkálkodnak == Pécsi Bányász. 
– 7:13 (1956. ápr. 4.). – p. 3. : ill. [5 fotó]
Harkányi Reumakórház. Várszegi Györgyné ápolónő, György Sándor főorvos, Lehoczki 
Mária oszt. orvos és Györe Mária ápolónő fotója. Nagy József vájár dicsérő szavai.

924. Harkányi látogatás [Riport] == Pécsi Bányász. – 7:20 (1956. máj. 16.). – p. 3.
A kórházi ellátással elégedettek a beutaltak, egyetlen fájó pont: ritkán jut újság a kór-
házba.

925. BOKRÉTÁS András: Fejlesszük Harkányfürdőt! == DN. – 13:128 (1956. jún. 1.). – p. 3.

926. Tovább fejlődik Harkány és Sikonda == Pécsi Bányász. – 7:33 (1956. aug.15.). – p. 3.
Katona Lajos, a megyei tanács elnöke a fürdők fejlesztési terveiről. Vasárnaponként 
8-10 000 a látogatók száma. 1955-ben 50 kabin és 320 fős öltöző épült. Az Ilona-fürdőt 
korszerűsítették: zárt folyosót építettek, a központi fűtést bevezették. 1956-ban: gyer-
mekmedence. A második ötéves tervben nagy medence, öltözőhelyiségek, modern ther-
mál-fürdő, reprezentatív gyógyszálló építését tervezik.

927. Több millió forint a reumások „Mekkájára” == N. – 84:199 (1956. aug. 24.). – p. 1.
„Eddig már 50 kabint és 320 személyes öltözőt építettek. A régi „Ilona” fürdőt zárt folyo-
sóval látták el és bevezették a központi fűtést, így télen is használható. A második ötéves 
tervben 10–15 millió forinttal fejlesztik tovább, tekintettel a növekvő idegenforgalomra.”

928. Harkányi képeslap == DN. – 13:200 (1956. aug. 25.). – p. 1.
„Naponta 4-500-an lubickolnak a medencében.”

929. A Pécsi Autóközlekedési Vállalatok… [Hír] == N. – 84:211 (1956. szept. 7.). – p. 2.
„[…] Harkány gyógyfürdőn húszférőhelyes vállalati üdülőt létesítenek 1957-re.”

1957

930. Szállodát létesítenek Harkányban [Hír] == DN. – 14:32 (1957. febr. 7.). – p. 5.
A Harkányi Fürdő Vállalat 120 férőhelyes szállodát létesít a volt Rudolf-villában.

931. Fürdőváros lesz Harkány == DN. – 14:56 (1957. márc. 7.). – p. 1.
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932. Üdülőhelyi díjak lesznek Harkányban : A megyei tanács rendelete == DN. – 14:74 
(1957. márc. 28.). – p. 2.
„[…] hogy a fürdő és üdülőtelep fejlesztésével járó terhekből egyénileg azok is kivegyék 
a részüket, akik a Harkányfürdő nyújtotta előnyökből részesülnek.”

933. VÁNDORI András: Építsenek bányászüdülőt Harkányban! == DN. – 14:85 (1957. 
ápr. 11.). – p. 5.
A cikk szerzője nyugalmazott bányász.

934. Mi újság? : Körtelefon öt megyeszékhely vezetőivel == Népakarat. – 2:100 (1957. máj. 
1.) – p. 5.
Baranya: Harkányba száz férőhelyes szállodát terveznek.

935. BAKTAI Ferenc: Harkányfürdőtől – az intrikáig == Népakarat. – 2:121 (1957. máj. 
26.) – p. 4.
Beszélgetés Katona Lajossal, a megyei tanács elnökével. „Az őszi vihar itt is sok mindent 
elfújt. Illetve hátrafelé fújt [...]” A fürdő és a kertészet fejlesztéséről.

936. Brosúra Harkányfürdőről == DN. – 14:85 (1957. jún. 20.). – p. 3.
A négyíves brosúrát Csekey István írta. Lásd 57. sz. tétel.

937. IBUSZ-vonatot indítanak Harkányba [Hír] == DN. – 14:146 (1957. jún. 23.). – p. 5.

938. Megnyílt == Népakarat. – 2:145 (1957. jún. 23.) – p. 6.
60 szobás szálló. A Harkányi Fürdő és Szállodaipari Vállalat hirdetése: „Harkány nem 
esik határsávba.”

939. RUZSÁS Lajos: Csekey István: Harkány == DN. – 14:164 (1957. júl. 14.). – p. 6. : ill. 
[1 rajz]
Recenzió Csekey István: Harkány című munkájáról. Lásd 57. sz. tétel.

940. Gyógyító víz [Hír] == DN. – 14:168 (1957. júl. 19.). – p. 1. : ill. [1 fotó]
„Egyre több falusi asszony látogat vasárnaponként Harkányba, hogy kipihenjék az ara-
tás fáradalmait.”

941. A baranyai gyógyfürdők == DN. – 14:171 (1957. júl. 23.). – p. 4.
„Harkány és környéke címmel 25 perces kisfi lmet is készíttetnek a Dokumentum Film-
gyárral.”

942. Harkányfürdő világhírű lesz == Magyar Hírek. – 10:11 (1957. aug. 15.). – p. 6.
„A következő években Harkány Magyarország egyik legnagyobb fürdőhelye lesz. Meg-
szépítik a parkot, újabb szállodát és fürdőmedencét nyitnak.”

1958

943. Újra felfedezték Harkányfürdőt : Osztrák és jugoszláv vendégek várhatók == Népsza-
badság. – 16:8 (1958. jan. 10.). – p. 2.
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944. BEKE József: Érdekes ötlet : Vezessék Pécsre a harkányi vizet == DN. – 15:28 (1958. 
febr. 2.). – p. 4.
A cikkíró-ötletgazda bányamérnök.

945. Modern fürdőhellyé kívánják fejleszteni Harkányt == DN. – 15:44 (1958. febr. 21.). – p. 2.

946. HARSÁNYI [Márta]: Naggyá, világhíressé kell tenni a harkányi gyógytényezőket == 
DN. – 15:54 (1958. márc. 5.). – p. 3.

947. NAGY Ferenc: Fejlesszék modern gyógyhellyé Harkányt! == DN. – 15:56 (1958. 
márc. 7.). – p. 2.
Olvasói levél.

948. Harkányi strandfürdő fejlesztése : Tervező: Tillai Ernő–Kiss Tibor építészek == Ma-
gyar Építőművészet. – 7:4–5 (1958). – p. 129. : ill. [3 tervrajz: Helyszínrajz, Homlok-
zat, Távlati kép]

949. Másfélmillió forintos költséggel… [Hír] == N. – 86:96 (1958. ápr. 24.) – p. 4.
Épületek, parkok helyreállítása, berendezések, bútorok korszerűsítése. „Megfi atalítják” 
Harkányfürdőt.

950. [GÁRDONYI Jenő] G. J.: Harkányfürdő fejlesztési terve == Képes Magyarország. – 
4:5 (1958. máj.). – p. 3. : ill. [Harkány tervezett termálfürdőjének makettje]
„Az építési terv szerint Harkányfürdőn egy 30 méter hosszú és 37 méter széles új für-
dőépület létesül, amelyet folyosóhíddal kötnek össze a közelében lévő kórházépülettel.” 
Kiss E. László mérnök terve.

951. Megnyílt Harkányban a strand [Hír] == DN. – 15:105 (1958. máj. 6.). – p. 3.

952. Megszépülve várja idei vendégeit a Harkányi gyógyfürdő == DN. – 15:113 (1958. 
máj. 15.). – p. 1.
A Kossuth- és az Ilona-fürdő felújítása. Korszerűsítik a villanyhálózatot. Vállfás ruha-
tárat létesítenek. Bevezetik a fürdőorvosi szolgálatot.

953. Harkányfürdő várja nyári vendégeit [Hír] == DN. – 15:122 (1958. máj. 25.). – p. 7. : 
ill. [1 fotó]
A Pécsi Autóközlekedési Vállalat gondoskodik az autóbuszokról.

954. Harkányi apróságok == DN. – 15:129 (1958. jún. 3.). – p. 2.

955. TÓTH Benedek: A „csodatevő” harkányi víz == Népszabadság. – 16:149 (1958. jún. 
25.). – p. 10.
A fürdő rövid története. Az Egészségügyi Minisztérium ez évben a községet gyógyhellyé 
nyilvánította, emellett számos fejlesztésre került sor. Tervek: a községet kisvárossá igye-
keznek fejleszteni.

956. Kétnapos Anna-bált rendeznek Harkányban == DN. – 15:162 (1958. júl. 11.). – p. 1.
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957. Az idén is megrendezik a hagyományos kétnapos Anna-bált Harkány gyógyfürdőn 
július 26–27-én [Hír] == N. – 86:164 (1958. júl. 13.). – p. 6.
A programban divatbemutató, szépségverseny, tűzijáték is szerepel.

958. Harkány nemcsak a reumások Mekkája! [Hír] == DN. – 15:168 (1958. júl. 18.). – p. 
1. : ill. [1 fotó]

959. Reggelig tartó Anna-bál Harkányban == DN. – 15:172 (1958. júl. 23.). – p. 2.

960. Vasárnapi képeslap Harkányból == DN. – 15:177 (1958. júl. 29.). – p. 1.
Beszámoló az Anna-bálról.

961. Százezer vendég – kétmillión felüli forgalom Harkányban == DN. – 15:180 (1958. 
aug. 1.). – p. 1.

962. Tribün – a vízben [Hír] == N. – 86:180 (1958. aug. 1.) – p. 8. : ill. [1 fotó]
Vasárnap tízezer vendég. Strandruha-bemutató.

963. Jegyzet a strandról == DN. – 15:188 (1958. aug. 10.). – p. 8.

964. A jövő fürdővárosa == DN. – 15:188 (1958. aug. 10.). – p. 8. : ill. [1 fotó]
Harkányi körkép.

965. Erdősávot telepítenek Harkány köré == DN. – 15:256 (1958. okt. 30.). – p. 1.
„A nagy munka 1960-ra ér véget, addigra mintegy ötvenezer fa veszi már körül a híres 
gyógyfürdőhelyet.”

966. Évi egymillió forint Harkányfürdő fejlesztésére == Ibusz Utazási Tájékoztató. – 
(1958. dec.). – p. 25.
A gyógyforrás felfedezése, és Harkány fürdőhellyé fejlesztése.

967. [PUSZTAI József] P. J.: Harkányfürdő téli üzemeltetésének aktuális problémái == 
DN. – 15:294 (1958. dec. 13.). – p. 2.
A téli időszakban a forgalom megcsappan, tenni kellene azért, hogy a fürdő téli üzemel-
tetése is rentábilis legyen. A fürdővállalatnak az IBUSZ-szal kellene együttműködnie. 
Hatásosabb propaganda kellene. Az árakat a téli szezonban mérsékelni kellene.

1959

968. „Elsősorban rajtunk múlik, hogyan fejlődik községünk” – mondotta Nagy Elek, a 
harkányi községi tanács elnöke == DN. – 16:1 (1959. jan. 1.). – p. 2.

969. SZABÓ Pál Zoltán: Érdemes-e a harkányi gyógyvizet Pécsre vezetni? == DN. – 16:15 
(1959. jan. 18.). – p. 7.
Javaslatok érkeztek, hogy a harkányi gyógyvizet vezessék Pécsre. (A bányavidék reumás 
dolgozóinak, illetve zöldségtermesztéshez, üvegházak fűtéséhez.) A felvetésre Szabó Pál 
Zoltán, az MTA Dunántúli Tudományos Intézetések igazgatója reagál cikkében.
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970. Harkányfürdő a strand-szezon küszöbén… : Betonozzák a medencét : Nem „algáso-
dik” a víz : Bővítik a Park vendéglő kerthelyiségét : Szökőkutat építenek == Esti Pécsi 
Napló. – 1:1 (1959. ápr. 3.). – p. 3. : ill. [1 fotó]

971. Harkány a strandidény küszöbén : Csökkent a víz algásodása : Elkészültek a pihenő-
padkák : Megszűnik a sorbanállás == Esti Pécsi Napló. – 1:18 (1959. ápr. 25.). – p. 4.

972. Megnyílt a harkányi strandfürdő == DN. – 16:101 (1959. máj. 1.). – p. 2.
A fürdő újjáépítésére 30 000 Ft-ot fordítottak. A nagymedence alját lebetonozták, tapo-
sókat létesítettek. A strandfürdő területét gyepesítették. Bővítették a Bányász vendéglő 
kerthelyiségét.

973. Harkányi séta == DN. – 16:114 (1959. máj. 17.). – p. 3.
A strand felkészülése a fürdőszezonra.

974. Olcsó autóbusz-különjáratokat indítanak Harkányba [Hír] == Esti Pécsi Napló. – 
1:45 (1959. máj. 28.). – p. 3.
„Harkányfürdő fellendítése és a fürdeni vágyó közönség kényelme érdekében […]”

975. GALAMBOS Lajos: Az újjászülető Harkányfürdő == Népszabadság. – 17:129 (1959. 
jún. 4.). – p. [9].
A strand újjáépítéséről egy fürdővendég szemével.

976. VESZELY Mihály: Harkány dicsérete == DN. – 16:142 (1959. jún. 19.). – p. 3.
Gyógykezelésre beutalt beteg gondolatai a megújult fürdőről. „Tizennégy év óta isme-
rem Harkányt, de még ilyen szépnek mint most, sohasem láttam.”

977. Vidám revű, viziparádé és divatbemutató Harkányban == Esti Pécsi Napló. – 1:76 
(1959. júl. 2.). – p. 1.
Fellépnek a Pécsi Nemzeti Színház művészei, budapesti „manekenek”, Bíró Attila és 
Jazz-zenekara.

978. SZIGETI István: Megnyílt Harkányban az AKIG gyógyháza == DN. – 16:156 (1959. 
júl. 5.). – p. 1.

979. „Viziparádé” vasárnap Harkányban == Esti Pécsi Napló. – 1:79 (1959. júl. 6.). – p. 6.
Beszámoló a rendezvényről.

980. 40 fok Harkányban == DN. – 16:162 (1959. júl. 12.). – p. 5. : ill. [11 fotó]
Strandélet Harkányban.

981. Bizottság alakult Harkány vizének jobb felhasználására : Tanácskozás a népfront me-
gyei titkárságán == Esti Pécsi Napló. – 1:87 (1959. júl. 16.). – p. 3.

982. Anna-bál Harkányban == Esti Pécsi Napló. – 1:92 (1959. júl. 22.). – p. 3.
Programelőzetes.
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983. „Anna-bálkirálynő” választás Harkányban == Esti Pécsi Napló. – 1:93 (1959. júl. 23.). – p. 3.

984. A Baranya megyei tanács hatéves tervet... [Hír] == N. – 87:173 (1959. júl. 25.). – p. 4.
Szanatóriumi negyedet terveznek. „A továbbiakban Harkány összeépül Siklóssal és Má-
riagyűddel.”

985. Anna-bál szépségkirálynője : Harkány, 1959 [Hír] == Esti Pécsi Napló. – 1:98 (1959. 
júl. 29.). – p. 1. : ill. [1 fotó]
„Vasárnap mintegy tízezer ember vett részt a minden évben megismétlődő, hagyomá-
nyos Anna-bálon.”

986. VESZELY Mihály: Harkány dicsérete == Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal Tá-
jékoztatója. – (1959. szept.). – p. 8.
Egy elégedett fürdőlátogató levele. „A strandok medencéit újra betonozták, épületeiket, 
parkjaikat kicsinosították – öröm itt azóta az üdülés, gyorsabb a gyógyulás.”

987. Harkányfürdőnek... [Hír] == N. – 87:219 (1959. szept. 18.). – p. 4.
Műút Pécs és a gyógyfürdő között.

988. A harkányi fürdő bővítését tervezik == DN. – 16:238 (1959. okt. 10.). – p. 3.
A Kossuth-fürdő téliesítése. Az eddig nyitott folyosót beüvegezik. Kibővül az Ilona-für-
dő előcsarnoka. Egy különálló épületben melegvizes zuhanyzót létesítenek. Kerti trak-
tort vett a vállalat.

989. Szezon utáni mérleg : 137 ezer vendég látogatta Harkányfürdőt a nyári strandszezon-
ban : Lesz ivóvíz, csatornázás, új medence, téli fürdési lehetőségek Harkányban == 
DN. – 16:246 (1959. okt. 20.). – p. 5.

990. s–gy: Új esztendő előtti gondok Harkányfürdőn == DN. – 16:304 (1959. dec. 29.). – p. 2.
A kórház megoldásra váró feladatairól. Megszólal Győr Sándor, a „rheumakórház” 
igazgatója.

1960

991. Csaknem 100 baranyai dolgozó vásárolt nyaraló céljára telket Harkány gyógyfürdő 
környékén az új esztendőben [Hír] == N. – 88:23 (1960. jan. 28.). – p. 4.

992. s. gy.: Baranyai Riviéra == DN. – 17:25 (1960. jan. 30.). – p. 3. : ill. [2 fotó, Erb János 
felvételei]
A fürdő téliesítéséről. A belépőjegyek ára. A rendelkezésre álló infrastruktúra felsorolása 
(kabinok, bútorok stb.).

993. KISS Gy. János: Nyit a baranyai Riviera” == N. – 88:29 (1960. febr. 4.). – p. 6.
„Harkány újjászületett.” Télikert. „Februári nyár.”

994. Szombaton nyílik a harkányi téli strand [Hír] == Esti Pécsi Napló. – 2:31 (1960. febr. 
6.). – p. 1. : ill. [1 fotó]
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995. Harkányfürdő télen is a nagyközönségé == DN. – 17:32 (1960. febr. 7.). – p. 1.
A téliesített fürdő ünnepélyes átadója.

996. Ma délelőtt: Ünnepélyesen megnyitották a harkányi téli strandot == Esti Pécsi Napló. 
– 2:32 (1960. febr. 7.). – p. 1.

997. Új fürdőlétesítményt kapott Harkány [Hír] == Népszabadság. – 18:32 (1960. febr. 
7.). – p. 12.
Átadták a strandfürdőhöz épített téli pihenőhelyiséget, és az azt a szabadtéri medencé-
vel összekötő folyosót.

998. vgy–áo: Téli strand Harkányban, súlyfürdő Szegeden == N. – 88:32 (1960. febr. 7.). – 
p. 1.
A téli strand átadása. Nyolcvanezer forintos költséggel épült.

999. Készülnek a turistaházak az idényre == DN. – 17:70 (1960. márc. 23.). – p. 2.
Harkányban is.

1000. KOVÁCS József: Fürdőmedencét kér a harkányi férfi kórház == DN. – 17:116 (1960. 
máj. 18.). – p. 5.
Olvasói levél. „Általános panasz a betegek részéről, hogy bár gondos kezelésbe részesül-
nek, a fürdőhöz való sétálgatás hátráltatja a betegeket gyógyulásukban.”

1001. Hétvégi jegyzetek Harkány-fürdőről : Meddig tart az út Harkánytól Pécsig? : Foglalt 
„szezon” a Baranya szállóban == Esti Pécsi Napló. – 2:134 (1960. jún. 8.). – p. 1. : ill. 
[2 fotó]

1002. SZIGETI [István]: A rúzsos felkiáltójel == DN. – 17:139 (1960. jún. 14.). – p. 5.
Kellemetlenségek, szabályszegők a harkányi strandon.

1003. -ray: Kilencezer ember Harkányban == DN. – 17:145 (1960. jún. 21.). – p. 2. : ill. [1 
fotó]
Vasárnap telt ház a harkányi strandon.

1004. Mi újat találnak a látogatók Harkányban? : Egymillió forint beruházás egy év alatt == 
Esti Pécsi Napló. – 2:160 (1960. júl. 8.). – p. 3.

1005. Naponta három-négyezer ember keresi fel… [Hír] == Esti Pécsi Napló. – 2:170 (1960. 
júl. 20.). – p. 1. : ill. [1 fotó]
„[…] az egyre jobban fejlődő és szépülő baranyai „Riviérá”-t – a harkányi gyógyfürdőt 
– az ország különböző vidékeiről.”

1006. Kétszázezren látogatták eddig Harkányt : Új fürdőmedence, víkendtelep épül == DN. 
– 17:178 (1960. júl. 29.). – p. 5.
„[…] új medence és 6500 vállfás öltöző építését kezdik meg 4,2 millió forintos beruhá-
zással, ugyanakkor az elhasználódott, száz éves thermálkút pótlására újabb thermálku-
takat fúrnak 200 000 forintos költséggel.”
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1007. Új, 3 ezer köbméteres fürdőmedence építését kezdték meg Harkányban == Esti Pécsi 
Napló. – 2:270 (1960. nov. 16.). – p. 3.

1008. Téli szezon Harkányban == DN. – 17:272 (1960. nov. 18.). – p. 3. : ill. [2 fotó]

1009. Harkány – Pécs üdülője : Félmillió fürdővendég : Új üdülők épülnek : Medence, öltö-
ző és sportuszoda a tervekben == Esti Pécsi Napló. – 2:286 (1960. dec. 4.). – p. 3.

1010. Nyár? [Hír] == DN. – 17:299 (1960. dec. 20.). – p. 1. : ill. [1 fotó]
A harkányi Ilona-fürdő melegvizű medencéjében negyven Bács megyei termelőszövet-
kezeti tag üdült az elmúlt héten.

1011. Téliesítették Harkányfürdőt [Hír] == N. – 88:305 (1960. dec. 24.). – p. 4.
„Üvegtető alá került a szabadtéri strand 200 négyzetméteres területe és „téliesítették” a 
40 kádas Kossuth-fürdőt.”

1012. Befejezték a harkányi fürdőmedence egy részét == DN. – 17:304 (1960. dec. 25.). – p. 2.
„A nagymedencében egy körülbelül 200 négyzetméternyi terület fölé kupolát emeltek s 
ezzel teljesen zárt területet képeztek […].”

1961

1013. FÖLDESSY Dénes: Minden februárban egy vagon friss paradicsomot kaphatna Pécs 
: Miért nem használják zöldáru termelésre a harkányi melegvizet? == DN. – 18:4 
(1961. jan. 5.). – p. 5.

1014. A harkányi fedett strandon == DN. – 18:15 (1961. jan. 18.). – p. 5. : ill. [2 fotó]
„A nyitott medencének 150 négyzetméternyi területe fölé üvegtetőt és falat építettek, 
szétszedhető módon és így a meleg öltözőből a fűtött folyosón keresztül a fedett fürdőbe 
léphetünk.”

1015. Félmillió vendéget várnak az idén Harkányban fürdeni : Gyorsítani kellene a vonatokat 
: Bővizű kutat fúrtak a régiek mellé == Esti Pécsi Napló. – 3:30 (1961. febr. 4.). – p. 3.

1016. Félmillió üdülő vendéget várnak az idén Harkányba == Népszabadság. – 19:32 (1961. 
febr. 7.). – p. 6.; Ua.: Népszava. – 89:32 (1961. febr. 7.). – p. 4.

1017. Téli üdülés Harkányban [Képriport] == DN. – 18:37 (1961. febr. 12.). – p. 5. : ill. [3 fotó]

1018. Ez évben Harkányban… [Hír] == DN. – 18:62 (1961. márc. 14.). – p. 2.
„[…] – a közönség igényeit fi gyelembe véve – meghosszabbítják a fürdő nyitvatartási 
idejét.”

1019. Bálinthy: Nyitás előtt Harkányfürdőn : Készül a „versenyuszoda” : Szalonnasütés a 
szabadban : Tejvendéglő : Hosszabbított nyitva tartás == Esti Pécsi Napló. – 3:82 
(1961. ápr. 9.). – p. 3.
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1020. A fürdőidény kezdetére a harkányi strandon… [Hír] == DN. – 18:83 (1961. ápr. 9.). 
– p. 2.
„[…] megépül a 30 méter hosszú és 10 méter széles kereskedelmi pavilon, ahol majd 
meleg ételeket is árusítanak.”

1021. PUSZTAI József: Harkányt 405 858 vendég kereste fel az elmúlt évben == Esti Pécsi 
Napló. – 3:107 (1961. máj. 8.). – p. 3.
A Baranya megyei Idegenforgalmi Intéző Bizottság fejlesztési tervei.

1022. GARAY Ferenc: Irány: Harkány! : Nyit a 120 ágyas turistaszálló, fénycsöves világító-
testeket szerelnek fel, újabb 170 parcellát értékesítenek : 600 ezer vendéget várnak == 
DN. – 18:116 (1961. máj. 19.). – p. 3.

1023. Harkány világhírű gyógyhellyé válhatna : Tanácskozás a siklósi járás egészségügyi 
helyzetéről == DN. – 18:453 (1961. júl. 1.). – p. 4.
Megszólal Barla Szabó Sándor, a harkányi fürdőkórház igazgatója.

1024. Több ezer fürdőző Harkányban [Hír] == Esti Pécsi Napló. – 3:156 (1961. júl. 5.). – p. 
1. : ill. [1 fotó]

1025. Bővítik, korszerűsítik a harkányi gyógykórházat : Az idén elkészítik a bővítés részle-
tes tervét == Esti Pécsi Napló. – 3:164 (1961. júl. 15.). – p. 3. : ill.

1026. Harkányfürdőt a Megyei Tanács közvetlen irányítása alá helyezték : A fürdődíjakat 
továbbra is a községi tanács kapja == Esti Pécsi Napló. – 3:168 (1961. júl. 20.). – p. 1.

1027. GARAY Ferenc: Körúton a baranyai üdülőhelyeken == DN. – 18:175 (1961. júl. 27.). 
– p. 5. : [1 fotó, Erb János felvétele]

1028. Anna-bál Harkányban == DN. – 18:179 (1961. aug. 1.). – p. 5. : ill. [2 fotó]
Rövid beszámoló a rendezvényről.

1029. Hajnalné: Tovább fejlesztik Harkányt : Bányászok, üzemi munkások, tsz-dolgozók 
vikendházaival épül ki a híres harkányi gyógyhely == Esti Pécsi Napló. – 3:215 (1961. 
szept. 11.). – p. 3.

1030. Tovább szépül Harkány == DN. – 18:236 (1961. okt. 6.). – p. 5.
Augusztus 30-ig 410 ezer vendég volt. Felkészülés a téli és a tavaszi szezonra.

1031. GARAY [Ferenc]: Harkány fejlesztési programja : Új sportmedence, öltözők, boltok 
: Harkányt Siklóst összekötő erdei sétányt telepítenek : 27 millió forint a beruházás 
összege == DN. – 18:238 (1961. okt. 8.). – p. 7.

1032. A harkányi gyógyfürdőt… [Hír] == DN. – 18:259 (1961. nov. 2.). – p. 2.
„[…] csaknem félmillió fürdővendég kereste fel ebben az évben. A tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy évente mintegy 100 ezerrel nő a látogatók száma.”
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1033. [NAGY Sándor, S.] S. N. S.: Egymillió forint új öltözőre, vendéglátókombinát épül 
Harkányban : Januártól októberig 460 000 látogató : Mi lesz az üresen tátongó üdü-
lőkkel? == Esti Pécsi Napló. – 3:278 (1961. nov. 25.). – p. 3.

1034. Tsz-tagok üdülnek Harkányban == DN. – 18:286 (1961. dec. 5.). – p. 4.

1035. NAGY Sándor, S.: Harkány – a reumások gyógyhelye == Népszabadság. – 19:289 
(1961. dec. 6.). – p. 11.
A község történetéről röviden. A gyógyforrás keletkezésének mondája. A fürdő történe-
téről röviden. A fürdőt 1957-ben 244 ezren keresték fel, az idei évre félmillió vendéget 
várnak.

1036. VADON Antal: Félmillió vendége volt Harkánynak : Két év alatt 300 nyaralót és ví-
kendházat építettek : Bővült a télikert : Épül a 2000 férőhelyes öltöző == DN. – 18:299 
(1961. dec. 20.). – p. 2.

1962

1037. MÉRŐ József: Baranya rejtett kincsei : Siklós vidéki kénes hévizek == DN. – 19:3 
(1962. jan. 5.). – p. 5.
Rövid történeti áttekintés.

1038. Téliesítették a harkányi strandot [Hír] == Esti Pécsi Napló. – 4:4 (1962. jan. 6.). – p. 
6. : ill. [1 fotó, Szokolai István felvétele]

1039. Félmillió vendég Harkányban == Magyar Nemzet. – 18:5 (1962. jan. 7.). – p. 4.
1961-es adatok.

1040. Feltárják a Siklós–Harkány környéki thermálvizeket : Gőzfűtés az épületekben, 
gyógyvíz a szállodákban, egész évben primőr a kertészetekből == DN. – 19:5 (1962. 
jan. 7.). – p. 3.

1041. Megszűnt Harkány idényjellege [Hír] == DN. – 19:9 (1962. jan. 12.). – p. 3. : ill. [1 
fotó]
„Októbertől január 8-ig mintegy tízezer ember fürdött Harkányban. Nem a kádakban, 
hanem az üvegkupolával fedett medencében. Meleg vízben úszkálhatnak, s ha megun-
ják a fürdést, az 54 000 forintos költséggel kibővített téli kertben élvezhetik a „nyár” 
örömeit. Vasárnap például háromszázan voltak a harkányi strandon.”

1042. Az ezredik szövetkezeti gazda üdül Harkányban == DN. – 19:20 (1962. jan. 25.). – 
p. 3.
„A harkányi gyógyfürdőhely az ország szövetkezeti gazdáinak egyik üdülő központjává 
vált a mostani télen.”
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1043. HILLEBRAND Lajos: Harkány a nyárra készül : Bővül a strand területe : Higanygőz-
lámpák a parkban : Felépült az új autóbusz állomás == DN. – 19:59 (1962. márc. 11.). 
– p. 7.
Az előző évben mintegy félmillió vendége volt Harkánynak.

1044. Elbúcsúztak az utolsó falusi vendégek a Baranya Szállótól : Másfél ezer szövetkezeti 
gazda üdült Harkányban == DN. – 19:71 (1962. márc. 25.). – p. 7.
Befejeződött a termelőszövetkezeti tagok téli üdültetése.

1045. RAPAI Piroska: Ahol a reumát gyógyítják == Szabad Föld. – 18:12 (1962. márc. 25.). 
– p. 12.
Látogatás a harkányi reumakórházban.

1046. Nyári forgalom Harkányfürdőn [Hír] == N. – 90:95 (1962. ápr. 25.). – p. 1. : ill. [2 
fotó, Gonda György felvételei]
A harkányi strand zsúfolásig megtelt.

1047. Nyárias forgalom Harkányban == DN. – 19:95 (1962. ápr. 25.). – p. 3.
Naponta 600-700 volt a látogatók száma.

1048. SZALAI [János]: Harkányi bosszúságok == DN. – 19:167 (1962. júl. 19.). – p. 2.
„Vasárnap reggel valóságos emberáradat indult el Pécsről Harkányba. Becslések szerint 
legalább húszezer ember igyekezett a fürdőhelyre.”

1049. Hangulatos vasárnap Harkányban == Esti Pécsi Napló. – 4:177 (1962. júl. 30.). – p. 1. 
: ill. [3 fotó, Szokolai István felvételei]
Anna-bál.

1050. HARANGOZÓ László: Félidő Harkányban : Több mint 300 ezer vendég : 14 ezer 
fürdőző egy nap : Felújítják a régi kutat : Vannak még „fekete foltok” == Esti Pécsi 
Napló. – 4:187 (1962. aug. 10.). – p. 1.

1051. SCHMIDT Attila: Könnyűzenei est Harkányban == DN. – 19:186 (1962. aug. 10.). – 
p. 2.
„Új, állandó programmal gazdagította a Harkányban üdülők szórakozását a Baranya 
megyei Vendéglátóipari Vállalat.”

1052. Kétszázötven üdülő == DN. – 19:188 (1962. aug. 12.). – p. 5.

1053. A harkányi fürdők közötti tisztasági versenyt… [Hír] == DN. – 19:191 (1962. aug. 
16.). – p. 2.
„[…] Ilona-fürdő dolgozói nyerték meg a II. negyedben. Kiváló munkájukért verseny-
zászlót és pénzjutalmat kaptak.”

1054. Bővítik a harkányi Gyógyfürdő Kórházat == DN. – 19:199 (1962. aug. 26.). – p. 2.
„Csaknem tízmillió forintos költséggel négyszintes kórházi szárnyat építenek a meglevő-
höz, amely mintegy 150 ágy elhelyezésére ad majd lehetőséget.”
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1055. A harkányi gyógyfürdő-kórház bővítését 10 millió forintos előirányzattal kezdték 
meg [Hír] == N. – 90:207 (1962. szept. 5.). – p. 4.
„A nagyobbodó kórház közelében kétlakásos szolgálati ikerházakat építenek a dolgo-
zóknak.”

1056. A harkányi gyógyfürdő-kórház… [Hír] == N. – 90:207 (1962. szept. 5.). – p. 4.
„[…] bővítését 10 millió forintos előirányzattal kezdték meg.” Kétlakásos szolgálati iker-
házak a kórház dolgozóinak.

1057. Négyezer fürdőző Harkányban [Hír] == DN. – 19:218 (1962. szept. 18.). – p. 1.

1058. Új gyógykórházat építenek : Lebontják az Ilona fürdőt : Zenés eszpresszó létesül Har-
kányban == DN. – 19:243 (1962. okt. 17.). – p. 1.

1059. Félmillió fürdővendég… [Hír] == DN. – 19:246 (1962. okt. 20.). – p. 2.
„[…] kereste fel szeptember 1-ig Harkányfürdőt, 100 ezerrel több, mint az elmúlt év 
hasonló időszakában.”

1963

1060. [HARSÁNYI Márta] H. M.: Harkány jövője elsősorban gyógyító tevékenységében 
van : Betegcsere létesülhetne a népi demokratikus országok között == DN. – 20:9 
(1963. jan. 12.). – p. 3.

1061. Több mint félmillió vendég Harkányban : Sok a látogató a téliesített strandon : Bőví-
tik a strandfürdőt == Esti Pécsi Napló. – 5:28 (1963. febr. 2.). – p. 3.

1062. RÁCZ János: Szezon előtti készülődés Harkányfürdőn : Neon világítás a Bányász 
Étterem kerthelyiségében : Hárommillió forint a Baranya Szálló korszerűsítésére : 
Decemberre fejezik be az új kórház építését == Esti Pécsi Napló. – 5:61 (1963. márc. 
13.). – p. 1. : ill. [1 fotó]

1063. Százhúsz ágyas szárnyépülettel bővül a harkányi kórház : 650 000 vendég fogadására 
készül fel Harkányfürdő == DN. – 20:63 (1963. márc. 16.). – p. 5.

1064. Harkány a szezonra készül : Az év első 3 hónapjában több mint 50 000 látogató : A 
víkendtelepen 420 telek már gazdára talált == DN. – 20:79 (1963. ápr. 4.). – p. 12.

1065. BAKTAI Ferenc: Drávai hal, harkányi víz, villányi bor == N. – 91:120 (1963. máj. 
25.). – p. 3.
Harkányról is.

1066. Harkányi fürdőzők fi gyelem! == DN. – 20:133 (1963. jún. 9.). – p. 2.
A Pécsre induló autóbusz eddig a kórház elől indult, újabban azonban már a buszvég-
állomásról.
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1067. Kiránduló fi atalok ne fürödjenek Harkány és Hévíz gyógyfürdőiben [Hír] == N. – 
91:181 (1963. aug. 4.). – p. 6.
„Harkány és Hévíz gyógyfürdők ellenőrzésekor azt tapasztalták, hogy a gyógyhelyeket 
számos iskolai kiránduló csoport is felkeresi. Harkány gyógyvize rendkívül erősen kénes 
hatású, hőfoka magas – gyakran a 40-42 Celsius fokot is eléri –, ezért nem ajánlatos, 
hogy benne a diákok is fürödjenek. Hasonlóképpen gyógyhatású a hévízi fürdő, amely 
valamivel alacsonyabb hőfokú, mint a harkányi. A Művelődésügyi Minisztérium ezért 
azt kéri, hogy az iskolai kiránduló csoportok ne menjenek Harkányba vagy Hévízre, 
mert zavarják az oda utalt betegeket azzal, hogy zsúfoltságot okoznak, másrészt az 
ottani fürdés egészségükre ártalmas.”

1068. A harkányi strandot 350 000-en látogatták az év első hét hónapjában [Hír] == N. – 
91:185 (1963. aug. 9.). – p. 4.
„Az érdeklődés télen is nagy: januárban például húszezren kerestek gyógyulást a me-
legvizű medencékben.”

1069. GÁLDONYI Béla: Harkány jövője : Készül a negyedik medence : Lassú közlekedés : 
Camping a gyűdi hegyen == DN. – 20:205 (1963. szept. 3.). – p. 4.

1070. Ötszáznyolcvanezer vendég az idén Harkányban [Hír] == DN. – 20:243 (1963. okt. 
17.). – p. 2.

1964

1071. Hétszázezer fürdővendéget várnak Harkányba : Új medence : Korszerű kabinok : 
Mesterséges tó == DN. – 21:42 (1964. febr. 20.). – p. 2.

1072. Tízezerrel többen látogatták meg a harkányi strandot januárban, mint a múlt év ha-
sonló időszakában [Hír] == N. – 92:89 (1964. ápr. 17.). – p. 4.
A népszerű fürdőhelyen most télikert és újabb kabinsor épül, napozótetővel.

1073. Mi várja a turistákat Baranyában? == DN. – 21:90 (1964. ápr. 18.). – p. 5. : ill. [1 terv-
rajz a harkányi fejlesztésekről]
Új medence Harkányban és Siklóson.

1074. GÁLDONYI Béla: Fürdőváros születik == DN. – 21:120 (1964. máj. 24.). – p. 4. : ill. 
[1 tervrajz]

1075. PAIZS Gábor: Igények és lehetőségek Harkányban == Szabad Föld. – 20:28 (1964. júl. 
12.). – p. 8.
Harkány lakossága és a fürdővendégek száma is emelkedett.

1076. 126 ágyas új kórház Harkányban [Hír] == DN. – 21:168 (1964. júl. 19.). – p. 1. : ill. [1 
fotó]
10 millió Ft-os beruházással, Köves Emil tervei alapján.
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1077. HEGYI István: Elkészült Harkányfürdő sportmedencéje == DN. – 21:168 (1964. júl. 
19.). – p. 12. : ill. [1 fotó]
2 millió 56 ezer Ft-ért.

1078. Tízmillió forintos költséggel új 126 ágyas szárnyépületet kapott a Harkányi Gyógy-
fürdő kórház [Hír] == N. – 92:169 (1964. júl. 21.). – p. 1. : ill. [1 fotó, Percze Lajos 
felvétele]

1079. Minden harkányi vendéglátóhelyen „nagyüzem” lesz szombat és vasárnap == DN. – 
21:172 (1964. júl. 24.). – p. 2.
„Anna-bál lesz szombaton, mely idén is sok vendéget vonz a fürdőhelyre.”

1080. I. S.: „Dzsesszpresszó” a harkányi Anna-bálon : Ezren szórakoztak a Bányászban : 
Vasárnap a strandon tízezren nézték végig a megismételt műsort == DN. – 21:175 
(1964. júl. 28.). – p. 3.

1081. GÁLDONYI Béla: Megnyílt a harkányi új reumakórház == DN. – 21:190 (1964. aug. 
14.). – p. 3.

1082. Tovább fejlesztik Harkányfürdőt [Hír] == N. – 92:217 (1964. szept. 16.). – p. 4.
Tanulmányterv Harkány fejlesztésére. „A Baranya megyei szakemberek azt indítvá-
nyozták, hogy telepítsék Siklósra a harkányi reumakórházat, mert a betegeket zavarja 
a strand lármája.”

1083. [CSÓKA Magda, Császár Zoltán] Csóka–Császár: Harkány == Mecseki Bányász. – 
2:41[39!] (1964. okt. 13.). – p. 3. : ill. [4 fotó]
Bányászüdülő épül Harkányban. Lásd 1454. sz. tétel.

1084. Az 5000. üdülő tsz-tag Harkányban : Tizenhárom megyéből üdülnek az őszi-téli hó-
napokban a híres gyógyfürdőhelyen == DN. – 21:207 (1964. nov. 14.). – p. 2.

1085. Harkány télen is vár vendégeket [Hír] == DN. – 21:274 (1964. nov. 23.). – p. 4. : ill. [1 fotó]

1086. Télikert Harkányban [Hír] == N. – 92:287 (1964. dec. 8.). – p. 4.
„December elején elkészült a harkányi strand téliesítése. A szabadtéri nagy medencét 
két méter magas, színes műanyagpalánkkal övezték. A víztől zárt üvegfolyosó vezet a 
fűtött öltözőbe, így a hideg napokon is strandolhatnak a gyógyhely kedvelői.”

1965

1087. Új bányászüdülő [Hír] == N. – 93:28 (1965. febr. 3.). – p. 2.
„Új családos üdülőt avatott fel kedden Harkány gyógyfürdőn a Mecseki Szénbányászati 
Tröszt.”

1088. Megnyílt a harkányi bányászüdülő == DN. – 22:29 (1965. febr. 4.). – p. 2.
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1089. Harkány-fürdőn az idén már tízezer vendéget várnak a környező országokból [Hír] 
== N. – 93:31 (1965. febr. 6.). – p. 4.
„A fürdő dolgozói közül negyvenen tanulnak idegen nyelvet: oroszt és németet. Később 
más nyelven is indítanak tanfolyamot a kiszolgáló személyzet részére.”

1090. A szezon elején : Nyolcszázezer vendéget várnak Harkányba == DN. – 22:97 (1965. 
ápr. 25.). – p. 4.
Az elmúlt évben 634 ezer fürdővendég látogatott Harkányba. Az idei év első negyedévé-
ben 50 ezer vendéget regisztráltak.

1091. Palackozzák a harkányi gyógyvizet [Hír] == N. – 93:100 (1965. ápr. 29.). – p. 4.
„A Baranya megyei Szikvízipari Vállalat megkezdte a harkányi gyógyhatású ásványvíz 
palackozását. A vegyelemzések megállapítása szerint a gyógyvíz 22 különféle ásványi 
anyagot tartalmaz.”

1092. BAKTAI Ferenc: Ismeretlen Baranya : Tarka táj, színes jövő == N. – 93:123 (1965. 
máj. 27.). – p. 4.
Harkányról is.

1093. GARAY Ferenc: Baranya kincse : Nyolcszázezer vendéget vár Harkány == DN. – 
22:168 (1965. júl. 18.). – p. 6.
Eredmények és tervek a fejlesztésre. Megszólal Várhegyi Vendel, a fürdővállalat vezetője.

1094. Elkészült a Baranya Szálló [Hír] == N. – 93:170 (1965. júl. 21.). – p. 4.
„[…] második épülete, ahol 44 fürdővendéget szállásolhatnak el.”

1095. Harkányban vasárnap 14.200 fürdővendég fordult meg a strandon [Hír] == DN. – 
22:187 (1965. aug. 10.). – p. 2.
„Ez majdnem annyi, mint Harkány község összlakosságának az ötszöröse.”

1096. 4500 jégkrémet fogyasztanak naponta a harkányi strandolók == DN. – 22:190 (1965. 
aug. 13.). – p. 2.

1097. Már májusban el kellett volna készülnie a harkányi téliesített fürdőnek [Hír] == DN. 
– 22:222 (1965. szept. 21.). – p. 1. : ill. [1 fotó]
Valószínűleg októberre készül el.

1098. Tovább fejlesztik a harkányi fürdőt [Hír] == DN. – 22:239 (1965. okt. 10.). – p. 2.
Burkolókővel fedik le a medencék közötti területet, kiépítik az ivóvízhálózatot, ivókuta-
kat létesítenek. A beruházás nagysága 105 ezer Ft.

1099. Beszámoló Harkányfürdőről [Hír] == N. – 93:290 (1965. dec. 9.). – p. 4.
A jövő évi fejlesztésekről.
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1966

1100. Fürdőzők Harkányban == DN. – 23:19 (1966. jan. 22.). – p. 5. : ill. [1 fotó, Erb János 
felvétele]
„A legnagyobb hidegben is kellemesen fürdőzhetnek a vendégek a harkányi télifürdő-
ben. Naponta mintegy 350-400 vendég, köztük sok jugoszláv érkezik Harkányba.”

1101. Megnyílt Harkány téli fürdője [Hír] == N. – 94:27 (1966. febr. 2.). – p. 4.
„A 70 méter hosszú, délszaki növényekkel díszített télikert medence felöli oldalán  üveg-
falat emeltek.” 1500 vendég fogadására alkalmas naponta.

1102. Harkányi események : 6,5 millió forintos költséggel új téli strandfürdő épült == Me-
cseki Bányász. – 4:6 (1966. febr. 8.). – p. 5.
Megszólal Guth Istvánné, a strandfürdő vezetője.

1103. Üdülőterületté fejlesztik Siklós–Harkány vidékét == Népszabadság. – 24:121 (1966. 
máj. 24.). – p. 7. : ill. [1 fotó: Harkányfürdő új téli csarnoka, Erb János felvétele]
A Baranya Megyei Tanács jóváhagyta a fejlesztési tervet.

1104. Befejezés előtt a télikert Harkányban == DN. – 23:129 (1966. jún. 2.). – p. 1. : ill. [1 
fotó, Erb János felvétele]

1105. Éjszakai fürdőzés Harkányban [Hír] == N. – 94:156 (1966. júl. 3.). – p. 10.
A „második műszakban” este 11-ig refl ektorvilágítás mellett használhatják a strandot.

1106. GARAY Ferenc: Nyolcszázezer vendéget vár a gyorsan fejlődő Harkány : A negyedik 
medence épül jövőre : Új kutat fúrnak == DN. – 23:168 (1966. júl. 17.). – p. 3.

1107. Kánikula! : Invázió a strandokon : Rekord csúcsforgalom Harkányban == DN. – 
23:193 (1966. aug. 16.). – p. 1.
Rekordforgalom: 17-18 ezer vendég.

1108. [RAB Ferenc] R. F.: Éjszakai fürdés Harkányban : Tíz óra után is érkeznek vendégek 
== DN. – 23:203 (1966. aug. 28.). – p. 3. : ill. [4 fotó]
Riport.

1109. [FÖLDESSY Dénes] F. D.: Harkányi tervek : Szórakozás vagy Gyógyászat? : Miről 
tárgyalnak a hét végi orvosi tanácskozáson? == DN. – 23:225 (1966. szept. 23.). – p. 
3.
Megszólal Szabó József, a reumakórház igazgató főorvosa.

1110. Tanácskozás Harkányfürdőn [Hír] == N. – 94:226 (1966. szept. 24.). – p. 4.
A fejlesztésekről.
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1967

1111. SZÉKELY László: Zsigmondy-emlékmű Harkányban? == DN. – 24:27 (1967. febr. 
1.). – p. 5.
Olvasói levél.

1112. VÁMHIDY Szilárd: Harkányfürdő télen – nyáron [Hír] == Új Szó. – 20:106 (1967. 
ápr. 17.). – p. 4.
Ebben az évben egy negyedik nagy medence építését kezdik.

1113. Vendégváró Baranya == DN. – 24:95 (1967. ápr. 23.). – p. 5.
Baranyai fürdőkörkép harkányi adatokkal is. Az előző év forgalmi adatai. Felkészülés 
az idei szezonra.

1114. Rekordforgalom Harkányban == DN. – 24:149 (1967. jún. 27.). – p. 4.
13 ezer fürdőző egy nap.

1115. GARAY Ferenc: Európa-hírű gyógyhely lehetne : Építsenek gyógyszállókat a vállala-
tok : Elkülönített medence és park kellene a betegeknek == DN. – 24:149 (1967. júl. 
2.). – p. 5. : ill. [1 fotó]

1116. Éjszakai strandolás Harkányban [Hír] == DN. – 24:177 (1967. júl. 29.). – p. 1. : ill. [1 
fotó]
600-700 vendég egy-egy alkalommal.

1117. KURUCZ [Gyula]: A gyógyvíz nem minden! : Vendéglátás Harkányban : A falusi 
fürdő színvonalán : Bővíteni kellene a konyhákat, presszót nyitni a strandon : Étlap, 
tisztaság, szeszmentes italok == DN. – 24:189 (1967. aug. 12.). – p. 5.

1118. Fejlesztik Harkány gyógyjellegét : Ülést tartott a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsá-
ga == DN. – 24:214 (1967. szept. 10.). – p. 5.
„Kétszázhúsz ágy van a fürdőkórházban. Háromnegyedmillió látogató a strandon. Is-
mét napirendre kerül Harkány ügye.”

1119. „Elsősegély” Harkányfürdőnek : Fontos tanácskozást tartottak az Egészségügyi Mi-
nisztériumban == DN. – 24:290 (1967. dec. 8.). – p. 1.
„Ennek nyomán határozatot hoztak arról, hogy a kórházhoz csatolják a Kossuth- és 
Ilona-fürdőt is. A cél az, hogy a jövőben számítva a külföldi vendégekre is – Harkány-
fürdő a hazai gyógy-idegendorgalom központjává váljon […] A harkányfürdői kór-
ház igazgatója, dr. Szabó József nem távozott túlzottan elégedetten a tanácskozásról. 
Sürgősen pénzt kért, minél hamarabb hárommillió forintot, a szerinte legszükségesebb 
munkák elvégzéséhez.”

1120. „Nyugalomba vonult” Harkány legöregebb termálkútja == DN. – 24:292 (1967. dec. 
10.). – p. 1.
„Fúrására 1866-ban kapott megbízást Zsigmondy Vilmos […] Az eliszaposodott, hoza-
mát veszített kút helyett most újat készítenek.”
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1121. Százezer jugoszláv vendég Harkányban [Hír] == DN. – 24:292 (1967. dec. 10.). – p. 3.

1968

1122. SZÉKELY Lajos: Zsigmondy Vilmos emlékezete == Baranyai Művelődés. – (1968. 
márc.). – p. 68–70.
A harkányi gyógyforrás felfedezése.

1123. [HARSÁNYI Márta] H. M.: Dél-baranya várja vendégeit : Júliusig minden szállás-
hely foglalt == DN. – 25:53 (1968. márc. 3.). – p. 3.
Felkészülés a szezonra.

1124. Új termálkút Harkány gyógyfürdőn [Hír] == N. – 96:56 (1968. márc. 7.). – p. 4.
„Az új termálkút 67 méter mélyből 1200 liter, 62 C-fokos gyógyvizet ad percenként.”

1125. Hatezer fürdőző Harkányban [Hír] == DN. – 25:94 (1968. ápr. 23.). – p. 4.

1126. Reumatológiai szakrendelés Harkányban == DN. – 25:128 (1968. jún. 2.). – p. 10.
„A harkányi reumakórház előterjesztésére a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága az 
eddigi fürdővállalati kezelésben lévő Kossuth és Ilona gyógyfürdőket a kórházhoz csa-
tolta.”

1127. Egymillió vendéget vár Harkány : Kitűnő fürdési lehetőséget kínálnak a Baranya me-
gyei Fürdő Vállalat strandjai == DN. – 25:142 (1968. jún. 19.). – p. 5.
Tavaly 900 ezer vendég volt. Bővítik a strand területét. A téli fürdőépületre emeletet 
húznak.

1128. Rekordforgalom a fürdőhelyeken : Harkányban még sosem voltak ennyien == DN. – 
25:159 (1968. júl. 9.). – p. 3.
Vasárnap tizennégyezren váltottak belépőt.

1129. [RAB Ferenc] R. F.: Esti fürdés Harkányban == DN. – 25:168 (1968. júl. 19.). – p. 1.

1130. Harkányi víz : Új gyógyhatású ásványvíz kerül forgalomba : Egy üveg ásványvíz ára 
1.20 Ft : Fürdőkúrával együtt különösen hatásos == DN. – 25:186 (1968. aug. 9.). – p. 
5.

1131. 620 ezer fürdőző [Hír] == DN. – 25:190 (1968. aug. 14.). – p. 4.
60 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában. Az éjszakai fürdőzők száma 
5-600 fő.

1132. Harkányfürdőn különválasztották... [Hír] == N. – 96:191 (1968. aug. 15.). – p. 4.
„[...] a strandtól és a reumakórházhoz csatolták a kimondottan gyógyjellegű Kossuth- és 
Ilona-fürdőket.” Egész napos szakorvosi rendelés.

1133. HARSÁNYI Márta: Szigetvár és Harkány kincse : Fürdőkombinát Szigetvárott – 
Parkbővítés Harkányban == DN. – 25:207 (1968. szept. 4.). – p. 5.
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1134. Bővítik Harkányfürdőt [Hír] == N. – 96:215 (1968. szept. 13.). – p. 4.
„Még az idén megkezdik az ezer négyzetméter alapterületű új medence építését a har-
kányi gyógyfürdőben. Az immáron ötödik medencét jövő nyáron vehetik birtokukba a 
fürdőzők.”

1135. Harkányt… [Hír] == N. – 96:280 (1968. nov. 29.). – p. 8. : ill. [1 fotó]
Vasvázas üvegházban pálmaházat alakított ki a helyi fürdővállalat, melyhez a 62 fokos 
víz szolgáltatja a hőt.

1136. BAUER Jenő: Harkány – a Délvidék fürdőközpontja == Idegenforgalom. – 7:12 
(1968. dec. 7.). – p. 16–17.

1137. A gyógyvízről [Hír] == N. – 96:290 (1968. dec. 11.). – p. 4.
„A Magyar Hidrológiai Társaság szakosztálya kedden tartotta előadó ülését a Technika 
Hazában. A megjelent szakembereknek először Páter János professzor számolt be a har-
kányi gyógyvízzel kapcsolatos kutatások eredményeiről. […] A gyógyvíz kénháztartá-
sáról elmondotta, hogy a kénes gyógyvizek levegő hatására elvesztik gyógyító hatásukat 
is. Ezért vált szükségessé Harkány gyógyvíz hűtésének zárt rendszerű megoldása.”

1969

1138. -wér-: Új üdülősor épül : Elképzelések, tervek Harkány fejlesztésére == DN. – 26:3 
(1969. jan. 5.). – p. 1. : ill.

1139. Tovább épül a harkányi fürdőtelep == DN. – 26:16 (1969. jan. 21.). – p. 1.
1868-ban egymillió vendéget fogadott a fürdő. Új fejlesztések, beruházások. Megszólal 
Várhegyi Vendel, a fürdővállalat igazgatója.

1140. Madárstrand Harkányban [Hír] == N. – 97:40 (1969. febr. 18.). – p. 4.
A téli strandfürdőből fölszálló meleg pára sok madarat vonz oda.

1141. nist: Hogyan fejlesszék Harkányt : Ankét az SZMT-ben == DN. – 26:47 (1969. febr. 
26.). – p. 5.
„Harkányfürdő gyógyító és üdülő jellegét összhangba kell hozni.”

1142. MIKLÓSVÁRI Zoltán: Nyitány Harkányban == DN. – 26:96 (1969. ápr. 29.). – p. 5.
Jegyzet a fürdőszezon kezdetéről.

1143. Az új barcsi híd megnyitása óta… [Hír] == DN. – 26:100 (1969. máj. 4.). – p. 8.
„[…] ugrásszerűen megnőtt Harkány jugoszláv idegenforgalma […]”

1144. Emléket állítanak a „harkányi varázsló”-nak : Tenkesi márványból készült tábla a 
kórház falán == DN. – 26:120 (1969. máj. 28.). – p. 1.
Zsigmondy Vilmos.

1145. K. T.: Gyógyüdülő Harkányban? : Bővítik az ÉM szállót == DN. – 26:127 (1969. jún. 
5.). – p. 5.
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1146. BENDE Ibolya: A remények vizében : Harkány és egymillió vendége : Minden a für-
dőt szolgálja == Esti Hírlap. – 14:165 (1969. júl. 17.). – p. 3.
„[…] a közepes forgalom a fürdőben napi 12-13 ezer ember.”

1147. Harminckét fok : Tizenötezer strandoló Harkányban == DN. – 26:173 (1969. júl. 
29.). – p. 5.

1148. GARAY [Ferenc]: Harkányi mozaik : Bővíteni kell a Lepke bisztrót : Porfelhő a ví-
kendtelepen == DN. – 26:189 (1969. aug. 16.). – p. 3.

1149. 100 000 külföldi Harkányfürdőn [Hír] == N. – 97:193 (1969. aug. 20.). – p. 12.
„Megélénkült Harkány külföldi vendégforgalma a barcsi Dráva-híd megnyitása óta.”

1150. A kutatások igazolták: Rendkívüli gyógyhatású a harkányi ásványvíz == DN. – 26:222 
(1969. szept. 25.). – p. 7.
„Magas kéntartalom – Emésztőszervi megbetegedések legjobb orvossága – Kellemes 
üdítőital – Igen olcsó.”

1151. Üzemben a Napsugár [Hír] == N. – 97:250 (1969. okt. 26.). – p. 10.
A baranyai vendéglátó napok idején avatják fel az új szállodát.

1152. Felavatták Harkány első gyógyszállóját == Magyar Nemzet. – 25:257 (1969. nov. 4.). 
– p. 3.
Megnyílt a Hotel Napsugár.

1153. Felavatták a Napsugár szállót : A hetvenes években 300 ágyas gyógyszálló és gyógy-
fürdő épül Harkányban? == DN. – 26:256 (1969. nov. 4.). – p. 5.

1154. Megnyílt a Hotel Napsugár [Hír] == N. – 97:257 (1969. nov. 4.). – p. 4.

1970

1155. Reumások Mekkája [Hír] == N. – 98:6 (1970. jan. 3.). – p. 4.
„Harkány gyógyfürdőn, a reumások Mekkájában 1,3 millió vendég fordult meg egy év 
alatt. A fürdővállalat új létesítmények átadásával gondoskodik a fürdőzők kényelméről.”

1156. MAGYAR [László]: Európa gyógyfürdőközpontja == DN. – 27:32 (1970. febr. 7.). – 
p. 3.

1157. Harkányi gyógyüdülő az építőknek == DN. – 27:32 (1970. ápr. 1.). – p. 5.
Elkészül a Baranya megyei Építőipari Vállalat harkányi gyógyüdülője.

1158. Keressük fel Harkányfürdőt == Új Szó. – 23:105 (1970. máj. 17.). – p. 4.
Rövid ismertető a fürdőről. „A fürdő sok szeretettel felkészülten várja külföldi, tehát 
csehszlovákiai vendégeit is.”

1159. Éjszakai strandolás Harkányban == DN. – 27:115 (1970. máj. 19.). – p. 5.
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1160. [HARSÁNYI Márta] H. M.: Gyógyüdülőhellyé nyilvánítják Harkányt : Ülést tartott 
a Baranya megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága == DN. – 27:119 (1970. máj. 23.). – 
p. 5.

1161. Ma új bolt nyílik Harkányban [Hír] == DN. – 27:125 (1970. máj. 30.). – p. 4.
A strand területén.

1162. Harkányi víz – palackban [Hír] == DN. – 27:127 (1970. jún. 2.). – p. 4.
„Június közepétől már a pécsi élelmiszerboltokban is kapható lesz a szénsavval dúsított, 
palackozott harkányi víz.”

1163. HARSÁNYI Márta: A díjnyertes pályaművek : Milyen lesz a harkányi gyógyfürdő 
szálló == DN. – 27:132 (1970. jún. 7.). – p. 4.
„A tervpályázatra beküldött és Harkánnyal kapcsolatos munkák közül Dúl Dezső, Raj-
kányi Lajos, Szabó Mária, P. Horváth István, Szalai Sándor, Kótai József, Boros Árpád 
és Buzási István pályaműve nyerte el a 100 ezer forintos díjat.”

1164. Nem pocsékolhatjuk Baranya aranyát : Pontosan mérik, mire használják a harkányi 
vizet == DN. – 27:134 (1970. jún. 10.). – p. 5.

1165. Új gyógyfürdő-gyógyszálló a Margitszigeten és Harkányban [Hír] == N. – 98:150 
(1970. jún. 28.). – p. 16.
„A harkányi pályázat első díját, 100 ezer forintot Dúl Dezső és kollektívája nyerte el, 
négyszintes, 300 ágyas hálóépületével és a hozzá csatlakozó – a hajdúszoboszlóihoz ha-
sonló – fedett gyógyfürdő tervével.”

1166. Sz. M. T.: Mi van egy kád harkányi gyógyvízben? == Magyar Hírlap. – 3:195 (1970. 
júl. 15.). – p. 9.
Harkány-kenőcs néven új gyógyszer reumás megbetegedésekre, a harkányi kórház főor-
vosának és gyógyszerészének találmánya.

1167. Bővül a téli pavilon : Tervek Harkányban, Szigetvárott == DN. – 27:177 (1970. júl. 
30.). – p. 1.

1168. Harkányi nyár, 1970 == DN. – 27:177 (1970. júl. 31.). – p. 5.
Elkészült az idei Harkányi nyár műsorterve.

1169. Gyógyszálló a parkban : Kétszázmillióba kerül Harkány büszkesége == DN. – 27:181 
(1970. aug. 4.). – p. 5. : ill. [1 makett]
A Belkereskedelmi Minisztérium idegenforgalmi gyógyszállót és gyógyfürdőt építtet a 4. 
ötéves terv keretében.

1170. K. B.: Egymillió vendég Harkányban : Gyorsmérleg == DN. – 27:177 (1970. szept. 
17.). – p. 1.
„Terv: téli fürdésre alkalmas pavilon építése 17 millió forintos beruházással. Háromszáz 
új kabin, napernyők, heverők, hintaágyak.”
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1171. BAKTAI Ferenc: Déli határ – déli kapu == N. – 98:251 (1970. okt. 25.). – p. 2.
Megszólal Várhegyi Vendel, aki „évtizedek óta vezeti Harkányfürdőt”. A fürdő rene-
szánszát éli. „Mióta a határforgalom megindult, Harkány fejlődési lehetőségei megnőt-
tek.” Jugoszláviából érkezik a vendégek ötöde.

1172. Bővítik Harkányfürdőt [Hír] == N. – 98:252 (1970. okt. 27.). – p. 4.
A téli fürdő 17 millió forintos fejlesztése. Új szárny és egy újabb medence.

1173. Megoldják a harkányi víz elvezetését == DN. – 27:272 (1970. nov. 20.). – p. 3.
A régi csatornák nem felelnek meg a követelményeknek.

1174. HARSÁNYI Márta: SZOT-üdülők Harkányban? : Négysávos gyorsforgalmi út : Kor-
szerűsítik a kórházat : Vízvezeték minden utcában == DN. – 27:279 (1970. nov. 28.). 
– p. 7.
Kádfürdő-rendszer. Szabadtéri színpad. Újjáépült a Bányász Étterem.

1175. VUICS Tibor: Olaj helyett – termálvíz == DN. – 27:218 (1970. dec. 3.). – p. 6. : ill. [1 
térkép: A Dél-Dunántúl termálvizei]
Körkép a Dél-Dunántúlról. Harkányról is.

1971

1176. Négyszáz ágyas gyógyszálló Harkányban [Hír] == N. – 99:26 (1971. jan. 31.). – p. 10.
Dúl Dezső tervei nyertek a pályázaton.

1177. A harkányi reumakórház parkjában új szobrot állítanak fel [Hír] == DN. – 28:42 
(1971. febr. 19.). – p. 4. : ill. [1 fotó]
Veszprémi Imre: Zsigmondy Vilmos című köztéri szobra.

1178. Új víkendtelep épül Harkányban == DN. – 28:68 (1971. márc. 21.). – p. 1.

1179. CSENKEY Éva: Németh János kerámiája: A harkányi legenda == DN. – 28:108 (1971. 
máj. 9.). – p. 5. : ill. [1 fotó: Részlet a kerámia faliképsorozatból]
Németh János kerámia faliképsorozata a harkányi téli fürdő falán.

1180. MEDVECZKY László: Harkányi tavasz == Népszabadság. – 29:120 (1971. máj. 23.). 
– p. 6–7. : ill.

1181. RAB Ferenc: Harkány kivirult : A kopottságtól már nem kell tartani == DN. – 28:120 
(1971. máj. 23.). – p. 4.
Megszólal Várhegyi Vendel, a fürdő igazgatója.

1182. TV-strand Harkányban [Hír] == N. – 99:132 (1971. jún. 6.). – p. 10.
Nagyképernyős készülékek a medencék partján.
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1183. KOVÁCS Ildikó: Egy kenőcs kálváriája == N. – 99:133 (1971. jún. 8.). – p. 4.
Dr. Barla Szabó Sándor és Puskás János gyógyszerész szabadalma: fl uorkenőcs, amely 
„nemcsak enyhíti a reumás fájdalmakat, hanem meg is szüntetheti”. 1961 óta tart a 
gyógyszer kálváriája, csak Harkányban kapható.

1184. KOVÁCS Imre: Fürdőlevél Harkányból == Mecseki Bányász. – 9:29 (1971. júl. 20.). – 
p. 7.
A Mecseki Szénbányák üdülőjéből.

1185. „Félidő” az idegenforgalomban : Harkány és Siklós a legnépszerűbb : Vasárnap: vá-
rosnyi fürdővendég – 26 ezer turista == DN. – 28:175 (1971. júl. 27.). – p. 5.

1186. GARAY Ferenc: Háromezer nyaraló a víkendtelepen == DN. – 28:186 (1971. aug. 
8.). – p. 4.
„A gyógyító hatású harkányi víz, a szép víkendtelep mágnesként vonzza a nyaralókat.”

1187. KATONA Mihály: A még szebb Harkányért == DN. – 28:205 (1971. szept. 1.). – p. 6.
Olvasói levél.

1972

1188. ANTALFFY Gyula: A téli Harkány == Magyar Nemzet. – 28:27 (1972. febr. 2.). – p. 
7.
A fürdő jelentősége, fejlesztési tervek.

1189. Nagy a sikere a harkányi téli fürdésnek [Hír] == DN. – 29:37 (1972. febr. 13.). – p. 9.

1190. Új „télikert” épül Harkányban : Parkosítanak, játszóteret alakítanak == DN. – 29:51 
(1972. márc. 1.). – p. 1.

1191. Palackozzák a harkányi gyógyvizet [Hír] == N. – 100:103 (1972. máj. 4.). – p. 6.
„Palackozóüzemet szerelt fel a Harkányi Fürdő Vállalat, hogy a „reumások Mekkájá-
nak” híres, természeti kincsét, a kitűnő, gyógyító hatású termálvizet szénsavval dúsítva 
ivókúraként is hasznosítani lehessen.”

1192. KAMPIS [Péter]: Harkány szezon előtt : Korszerűsödik a közvilágítás : A jövő útja: 
társasüdülők == DN. – 29:118 (1972. máj. 21.). – p. 1. : ill. [1 fotó, Erb János felvétele]

1193. Harkány várja vendégeit == DN. – 29:127 (1972. jún. 1.). – p. 1.
Kezdődik a fürdőszezon.

1194. Gyógy- és üdülőkomplexum épül Harkányban : Termelőszövetkezetek közös vállal-
kozásában == DN. – 29:129 (1972. jún. 3.). – p. 5.

1195. Baranya távlati fürdőfejlesztési programja : Harkányt tehermentesíteni kell : Sziget-
vár az ellenpólus : Új nyári és téli fürdőre lenne szüksége Pécsnek == DN. – 29:132 
(1972. jún. 7.). – p. 1.
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1196. Harkány várja vendégeit == Figyelő. – 16:23 (1972. jún. 7.). – p. 43. : ill. [1 fotó]

1197. PÁNICS György: Gyógy- vagy üdülőhely legyen Harkány? : Mindkettő, de együt-
tes fejlesztési terv alapján : Folyamatban a gyógyhellyé nyilvánítás == DN. – 29:146 
(1972. jún. 23.). – p. 5.

1198. KAMPIS Péter: Új épület, vagy rekonstrukció? : Életveszélyes a harkányi kórház == 
DN. – 29:189 (1972. aug. 12.). – p. 3.

1199. GARAY Ferenc: A harkányi főszezon mérlege : Csak az időjárásra volt panasz : Évről 
évre javul az ellátás : Újabb üdülők épülnek == DN. – 29:205 (1972. aug. 31.). – p. 3.
Augusztus 27-ig 911 ezer strandjegyet adtak el.

1200. Esti fürdés – idén utoljára [Hír] == DN. – 29:224 (1972. szept. 22.). – p. 4.

1201. Szezonzárás a harkányi fürdőben [Hír] == DN. – 29:244 (1972. okt. 15.). – p. 10.
A fürdővállalat dolgozói termelési tanácskozás keretében értékelték az idei szezont.

1973

1202. Harkány is szerepel a tervekben : Gyógyprogram gyógyvizeink hasznosítására == 
DN. – 30:29 (1973. febr. 4.). – p. 4.
Az előző évben alakult országos Danubius Gyógyfürdő Vállalat gyógyprogramja.

1203. Készül Harkány „tavaszi kabátja” : Karbantartás, felújítások, új létesítmények == DN. 
– 30:34 (1973. febr. 10.). – p. 1. : ill. [1 fotó]

1204. [KAMPIS Péter] kp: Megváltozott a fürdőkórházi beutalási rendszer == DN. – 30:53 
(1973. márc. 4.). – p. 8.

1205. IBUSZ gyógyüdülő-szolgáltatás : Harkányban „bővült” a kórház == DN. – 30:102 
(1973. ápr. 24.). – p. 3.
„Az idén már mintegy harmincötezer mozgásszervi betegségben szenvedő ember gyógy-
kezelését biztosítja az újonnan szervezett IBUSZ Gyógyüdülő-szolgáltató Iroda.”

1206. Fürödhet benne – de ihat is belőle : Évről évre szebb lesz Harkány : Nemcsak a téli 
fürdő, a park is bővül == DN. – 30:109 (1973. máj. 2.). – p. 6. : ill. [1 fotó]

1207. Bővítik Harkányfürdőt : Új gyógyfürdő nyílik Szigetváron == Népszabadság. – 
31:102 (1973. máj. 4.). – p. 9.

1208. Modern kórház épül Harkányban : Százhúsz ágyas ötszintes épület == DN. – 30:138 
(1973. máj. 31.). – p. 1. : ill.

1209. Harkánynak nem árt a hűvös tavasz == DN. – 30:157 (1973. jún. 19.). – p. 5.
Az elmúlt három év első félévének látogatottságának adatai.
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1210. BÁBA Mihály: Több mint egymillió látogató 1972-ben : Épül, csinosodik Harkány, 
de… == Magyar Hírlap. – 6:180 (1973. júl. 2.). – p. 2.

1211. SOBÓK Ferenc: A 150 éves Harkányfürdő == Magyar Hírek. – 26:15 (1973. júl. 23.). 
– p. 6. : ill.
A fürdő története és fejlődése.

1212. RAB Ferenc: Nyugalom, felüdülés, szórakozás : Jó autóutak, gyönyörű parkok, türki-
zkék víztükrök == DN. – 30:194 (1973. júl. 26.). – p. 3. : ill.
A siklósi és a harkányi üdülőterületről.

1213. LOMBOSI Jenő: Nincs a térképen : Harkány újrafelfedezése : Gyógyulásra, sportolás-
ra == Magyarország. – 10:30 (1973. júl. 29.). – p. 21.

1214. Tizenháromezer fürdőző [Hír] == DN. – 30:199 (1973. júl. 31.). – p. 5. : ill. [1 fotó, 
Erb János felvétele]
Túlnyomórészt jugoszláv és a megye határain kívülről érkezett látogatók.

1215. Telt ház a harkányi strandon [Hír] == N. – 101:182 (1973. aug. 5.). – p. 16. : ill. [1 fotó, 
Hadas János felvétele]
„A vállalati üdülőkbe beutaltakon kívül naponta sok százan keresik fel hazánk minden 
részéből és a szomszédos országokból a gyógyhatású vizéről híres Harkányt.”

1216.  [WALLINGER Endre] W. E.: „Kurszalon” == DN. – 30:207 (1973. aug. 8.). – p. 3.
„Kulturális presszó” a gyógyfürdőben.

1217. Csúcsforgalom Harkányfürdőn [Hír] == DN. – 30:216 (1973. aug. 17.). – p. 4. : ill. [1 
fotó]

1218. Kiknek ártalmas a harkányi gyógyvíz? : Szívbetegeknek sem tilos – felügyelet mellett 
== DN. – 30:219 (1973. aug. 21.). – p. 5.

1219. Gyógyhotel Harkányban [Hír] == N. – 101:198 (1973. aug. 25.). – p. 16.
„Százhúsz ágyas hotelszárnnyal bővül a harkányi gyógyfürdőkórház. A betegek magas 
száma miatt egy-egy beutalást mindig hosszú várakozás előz meg. A helyzeten csak ron-
tott, amikor tavaly a régi épület emeletét lezáró csapos fagerendás födém tönkrement. 
Az életveszély elhárítása érdekében az intézet egy részét ki kellett üríteni. Mivel az épü-
let felújítása gazdaságtalan lett volna, új, ötszintes épületet emelnek helyette.”

1220. [HALLAMA Erzsébet] H. E.: Magyarország gyógyfürdő-paradicsom? : 850 millió 
forintos beruházásra lenne szükség == Hétfői DN. – 30:255 (1973. aug. 27.). – p. 3. : 
ill. [1 fotó]

1221. [KAMPIS Péter] kp: „Négyszázágyas” gyógyszálló : Tízszer annyi, mint a kórház : 
Szuper-komfort Harkányban == DN. – 30:260 (1973. okt. 1.). – p. 1.
A Danubius Gyógyüdülő Szálloda Vállalat fejlesztési tervei. „Ezek szerint a szálloda 
két ütemben épülne. Az első épület maga a hotelrész lesz, négyszáz ággyal, a második 
ütemben pedig a külön fürdőrész, és terápiás kombinát készül el.”
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1222. RAB Ferenc: Harkány százötven esztendős == DN. – 30:330 (1973. dec. 11.). – p. 6.
Történeti áttekintés. Riport.

1223. Harkány gyógyvize… [Hír] == N. – 101:290 (1973. dec. 12.). – p. 4.
„[…] százötven évvel ezelőtt buggyant fel először, s negyedszázada, hogy a gyógyfürdő 
állami tulajdonba került. A páros jubileum alkalmával adták át rendeltetésének a két-
szintes, nagyon szép, új téli fürdőt.”

1224. MÉCS [László]: Jubileumi ünnepségek Harkányban : Százötven éves a gyógyító forró 
víz : Új téli fürdőépületet avattak == DN. – 30:331 (1973. dec. 12.). – p. 5.

1974

1225. [KAMPIS Péter] kp: Alapozzák a kórházat : Felvonulás, szádfalverés, víztelenítés, az-
tán hajrá : Megváltozik a harkányi Zsigmondi [!] sétány képe == DN. – 31:13 (1974. 
jan. 14.). – p. 5.
Készül a gyógykórház új pavilonja.

1226. Megnyitotta kapuit a harkányi téli pavilon [Hír] == DN. – 31:58 (1974. febr. 11.). – p. 
1.
25 millió forint költséggel készült.

1227. Új téli pavilon Harkányban [Hír]== N. – 102:35 (1974. febr. 12.). – p. 4.
A kétszintes modern épület 25 millió forintba került.

1228. RAB Ferenc: Harkányt soha nem lehet „befejezni”? : Kétszázötven lakó – huszonöt-
ezer vendég : Nemcsak az üdülők okoznak gondot == DN. – 31:41 (1974. febr. 28.). 
– p. 6. : ill. [1 fotó]

1229. SZLUKA Emil: Válasz a harkányi kérdésre : Gyógyhelyet is – strandot is == Népsza-
badság. – 32:50 (1974. márc. 1.). – p. 4–5.
A gyógyfürdő fejlesztéséről.

1230. Szigetvárral pótolni Harkányt : Lesz-e üdülőtelep az elhaló falvakból? == DN. – 
31:100 (1974. ápr. 12.). – p. 5.
Idegenforgalmi témát tárgyalt az Országgyűlés Kereskedelmi Bizottsága. Megszólal 
Palkó Sándor, Baranya megye országgyűlési képviselője. „Már-már ott tartunk, hogy 
néhány idegenforgalmi hely – így Harkány – nem bírja kapacitással a rohamot. Sür-
gősen meg kell oldani Harkány tehermentesítését, talán éppen a szigetvári termálfürdő 
fejlesztésével.”

1231. Kiváló lett a Baranya megyei Fürdő Vállalat == DN. – 31:115 (1974. ápr. 28.). – p. 4.
A kitüntető címet Harkányban adták át.

1232. A harkányi varázsló [Hír] == N. – 102:133 (1974. jún. 9.). – p. 1.
Emléket állítottak Zsigmondy Vilmosnak.
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1233. MÉCS László: A pártkongresszus tiszteletére : Jövő év végére elkészül az új harkányi 
kórház == DN. – 31:161 (1974. jún. 14.). – p. 3.
Október 15-re áll majd az épület. Százhússzal több vendéget fogadhatnak.

1234. Harkányi Nyár : Június 23-tól augusztus 25-ig == DN. – 31:170 (1974. jún. 23.). – p. 
10.
Kulturális rendezvénysorozat.

1235. D. Kónya: Harkányban húzták a lottót : Fortunára várva – fürdőruhában == DN. – 
31:176 (1974. jún. 29.). – p. 6. : ill. [1 fotó]
„[…] a harkányi strandon forgatták a szerencsekereket, – a szokásos harkányi körül-
mények között: Fortuna kegyeit keresők derékig vízben állva várták, hogy ezen a derűs 
péntek délelőtt „végre kint legyenek a vízből…”

1236. [SALAMON Gyula] S. Gy.: Negyvenezer vendég a baranyai strandokon : 33 fokos 
hőség : Roham a fürdővonatok ellen == Hétfői DN. – 31:192 (1974. júl. 15.). – p. 1.
Harkány 25 000 vendéget fogadott.

1237. NAGY István: 30 fok fölött == DN. – 31:212 (1974. aug. 4.). – p. 1. : ill. [1 fotó]
Baranyai strandkörkép. „Harkányban naponta 8000-9000 ember fürdik. Mára [vasár-
nap] 23 000-24 000 vendéget várnak. Közöttük nagyon sok a külföldi. Elsősorban Ju-
goszláviából jönnek.”

1238. [RÓNASZÉKI Ferencné] Rné: Évente tízezer tsz-tag üdülhet Harkányban : 1976-
ban készül el a korszerű üdülő : Száztagú az üdülőépítő közös vállalkozás == DN. 
– 31:234 (1974. aug. 27.). – p. 1. : ill. [1 fotó]

1239. Harkány a legnépszerűbb : A nyári idegenforgalmi idény mérlege == DN. – 31:260 
(1974. szept. 22.). – p. 1. : ill. [1 fotó]

1240. [TÖRÖK Éva] T. É.: A fürdő fejlesztése nemcsak megyei feladat : Tízezer ember véle-
ménye Harkányról == DN. – 31:350 (1974. dec. 22.). – p. 2.

1975

1241. Nyár a harkányi fürdőben == DN. – 32:19 (1975. jan. 20.). – p. 1.
Nagy forgalom a téli medencékben.

1242. Éjszakai fürdés Harkányban [Hír] == DN. – 32:132 (1975. máj. 16.). – p. 4.

1243. Határidő előtt elkészül : Bővítik a harkányi gyógykórházat : Harmincmillió forintos 
beruházás : Százötven ágy helyett kétszáznyolcvan == DN. – 32:153 (1975. jún. 6.). – 
p. 3. : ill. [1 fotó]

1244. Harkányi nyár [Hír] == Hétfői DN. – 32:177 (1975. jún. 30.). – p. 3.
Kulturális fesztivál a fürdőhelyen.
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1245. [TÖRÖK Éva] T. É.: Bíztató eredmények Harkányban : Termálvíz a meddőség gyó-
gyítására == DN. – 32:189 (1975. júl. 12). – p. 10.

1246. P. Gy.: Herka és az ördög == Új Szó. – 28:30 (1975. júl. 27.). – p. 23.
A harsányi hegy legendája. Rövid összefoglaló a fürdőről. „A szocialista országokból 
érkezett üdülőket nemcsak vendégnek, hanem valóban testvérnek tekintik!”

1247. Műanyag tető a medence felett [Hír] == N. – 103:181 (1975. aug. 3.). – p. 16.
„A tapasztalat szerint a harkányi víz tönkreteszi a vasat, ezért a tartószerkezethez imp-
regnált fát használnak. A tetőt fehér, átlátszó műanyaggal borítják.”

1248. Az éjszakai strandszezon… [Hír] == N. – 103:229 (1975. szept. 30.). – p. 4.
„[…] az európai hírű Harkányfürdőn véget ért.” 100 000 éjszakai strandoló volt ebben 
az évben.

1249. Harkányi rekord: csaknem százezer éjszakai strandoló == DN. – 32:268 (1975. szept. 
30.). – p. 2.

1250. Harkányfürdő helyzete és fejlesztése : A népszerű gyógyfürdőről tanácskozott a Me-
csekvidéki Intéző Bizottság == DN. – 32:313 (1975. nov. 15.). – p. 1.

1251. KOZMA Ferenc: Termálfürdők ENSZ-támogatással : Baranyából: Harkány, Siklós, 
Szigetvár == DN. – 32:315 (1975. nov. 17.). – p. 3.

1252. Akácfás tetőszerkezet a harkányi strandon : Világviszonylatban is újdonság : Téliesí-
tik a IV-es fürdőmedencét == DN. – 32:330 (1975. dec. 2.). – p. 1. : ill. [1 fotó, Kóródi 
Gábor felvétele]

1976

1253. BARLA SZABÓ Sándor: Új lehetőség Harkány továbbfejlesztéséhez == Pécsi Műsza-
ki Szemle. – 21:1 (1976). – p. 11.
Vitaindító az idegenforgalom fejlesztéséről. „Régóta vita tárgyát képezi a fürdőhely fej-
lesztésének jellege és iránya.”

1254. Téli forgalom Harkányban == DN. – 33:37 (1976. febr. 7.). – p. 4.
„[…] téli nagyüzem van Harkányban, minden hely foglalt.”

1255. RAB Ferenc: Tél a medencében : Gyógyvíz a jégcsapok között == DN. – 33:51 (1976. 
febr. 21.). – p. 6. : ill. [1 fotó]

1256. Harkányban… [Hír] == N. – 104:58 (1976. márc. 9.). – p. 1. : ill. [1 fotó, Kálmándy 
Ferenc felvétele]
4 emeletes, 56 szobás, 120 ágyas kórház épül. Tetőteraszon ebédlő.
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1257. Új létesítménnyel bővült a harkányi fürdő [Hír] == N. – 104:60 (1976. márc. 11.). – p. 
8. : ill. [1 fotó, Kálmándy Ferenc felvétele]
A IV. számú medence kétharmad részét tető borítja, oldalt alumínium keretben üvegfal 
védi a fürdőzőket a téli időjárás viszontagságaitól.

1258. Nemcsak a reumások Mekkája : Tóparti társasüdülő épül Harkányban == DN. – 
33:94 (1976. ápr. 4.). – p. 12.

1259. [KAMPIS Péter] K. P.: Enyhült a szállodai gond : Teljes üzemben a harkányi motel : 
Mind a kétszázötven ágy foglalt == DN. – 33:124 (1976. máj. 6.). – p. 1. : ill. [1 fotó]

1260. Éjszakai fürdőzés [Hír] == DN. – 33:129 (1976. máj. 11.). – p. 4.
„Harkányban május 14-től lehet újra este is fürdeni, este 19 órától 23.00 óráig.”

1261. Harkányfürdő félévi mérlege : Változatlan a külföldiek gyógyvíz szeretete == DN. – 
33:193 (1976. júl. 14.). – p. 1. : ill. [1 fotó]

1262. [RÓNASZÉKI Ferencné] Rné: „Az építkezés áll, az üdültetés megy” : Több lehetősé-
get kérnek a tsz-tagok Harkányban == DN. – 33:236 (1976. aug. 27.). – p. 3.
„Harkányban az idei főszezonban megjelentek az első termelőszövetkezeti beutaltak, s 
ez minden bizonnyal új mérföldkő lesz a fürdőhely történetében.”

1263. Őszi fürdőzés [Hír] == DN. – 33:299 (1976. okt. 26.). – p. 4.
„Vasárnap Harkányban 2350-en fürödtek.”

1264. [RÓNASZÉKI Ferencné] Rné: Ésszerű gazdálkodás, jobb vízellátás : Együttműködés 
a Pécsi, a Baranya megyei Vízmű és a Harkány Fürdő V. között == DN. – 33:299 
(1976. okt. 29.). – p. 2.

1265. Harkány jó esélyei : A Project tervjavaslata a termálkincs hasznosítására == DN. – 
33:344 (1976. dec. 13.). – p. 3.
A Regionális Fejlesztési Tervezési Propaganda Iroda fejlesztési tervjavaslata.

1977

1266. Egyszintes szociális létesítményt épít a Harkányi Fürdő Vállalat… [Hír] == DN. – 
34:63 (1977. márc. 5.). – p. 4.

1267. [SZÁNTÓ Péter] Sz. P.: Ismét tavasz a fürdőhelyen == DN. – 34:105 (1977. ápr. 18.). 
– p. 2.

1268. Épül a harkányi tsz-üdülő == DN. – 34:110 (1977. ápr. 23.). – p. 3.

1269. Harkányi gyógyfürdő-kórház : Százhúsz ágyas „hotel”-szárny == N. – 105:99 (1977. 
ápr. 29.). – p. 1.
Kétágyas szobák. Schultheisz Emil egészségügyi miniszter adta át.
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1270. KAMPIS Péter: Felavatták a Harkányi Gyógyfürdőkórház új épületszárnyát : Egy fo-
lyamat nagyszerű állomása == DN. – 34:116 (1977. ápr. 29.). – p. 1. : ill. [1 fotó, Erb 
János felvétele]

1271. Hatszintes modern kórházzal gazdagodott Harkány [Hír] == N. – 105:103 (1977. 
máj. 4.). – p. 3. : ill. [1 fotó, Kálmándy Ferenc felvétele]
„A régi kórház mellett 42 millió forintos költséggel felépített 112 ágyas egészségügyi 
létesítmény a harkányi gyógyvízre épült. A betegek három hetes turnusban váltják egy-
mást, gyógyulásukat 16 orvos és 162 egészségügyi alkalmazott segíti.”

1272. Szabadidő-park Harkányban [Hír] == N. – 105:107 (1977. máj. 8.). – p. 5.
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat alakítja ki.

1273. Éjszakai strandolás TV-nézéssel [Hír] == N. – 105:116 (1977. máj. 19.). – p. 1.
A téli pavilon kondícióterme elkészült.

1274. CSUTI János: Újdonságok Harkányban : Javuló szolgáltatások, úszásoktatás, jövőre 
eredeti fi nn szauna nyílik == DN. – 34:148 (1977. máj. 31.). – p. 2.

1275. Veres: Napirenden: Harkány fejlesztése == DN. – 34:170 (1977. jún. 22.). – p. 2.
A fürdőben évente 1,5 millió ember fordul meg; nagy a zsúfoltság, a fürdő bővítésre 
szorul.

1276. HÁRSFAI István: Harkány szerepköre az idegenforgalomban : „Fürödni, enni, inni 
lehet…” == DN. – 34:195 (1977. júl. 17.). – p. 4. : ill.

1277. MIKLÓSVÁRI Zoltán: Dől a napfényvaluta Harkányban == Hétfői DN. – 34:224 
(1977. aug. 15.). – p. 3. : ill.
Az idegenforgalomról.

1278. Szakemberek tanácskozása kezdődik ma Harkányban : Mi is az a „gyógy-idegenfor-
galom”? : Gyógyvízkincsünk hasznosítása == DN. – 34:288 (1977. okt. 19.). – p. 2.

1279. [RÓNASZÉKI Ferencné] Rné: Milyen lesz Harkány 2000-ben? : ENSZ termál projekt 
– 40 milliárdos fejlesztés : Elkészültek a távlati tervek : Év végén kerül a kormány elé 
== DN. – 34:290 (1977. okt. 21.). – p. 1. : ill. [1 tervrajz: Harkány fejlesztési terve]

1280. SZLUKA Emil: Termálprojekt == Népszabadság. – 35:263 (1977. nov. 9.). – p. 9.

1281. Téli egyetem strandolással [Hír] == N. – 105:268 (1977. nov. 15.). – p. 1.
Eddig 1200 résztvevő volt, idén „csaknem 130 vendéget vár a” Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat.

1282. CZEGLÉDI József: A gyógyidegenforgalomról – reálisan == Figyelő. – 21:46 (1977. 
nov. 16.). – p. 7.
Országos körkép, Harkányról is.
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1978

1283. KAMPIS Péter: Folytatódik a harkányi kórház rekonstrukciója == DN. – 35:12 (1978. 
jan. 12.). – p. 2.

1284. [TÖRÖK Éva] T. É.: Folytatják Harkány fürdő korszerűsítését : Épül a második téli 
fürdő : Lesz még egy bejárat : Készül a szauna terve == DN. – 35:27 (1978. jan. 27.). 
– p. 1. : ill. [1 fotó]

1285. Európai hírű fürdőhelyünk… [Hír] == N. – 106:71 (1978. márc. 24.). – p. 1. : ill. [1 
fotó, Bajkor József felvétele]
„Harkány lesz a termelőszövetkezeti üdültetés hazai központja.”

1286. Harkány : Közművelődési park épül == N. – 106:82 (1978. ápr. 8.). – p. 1.
„A Pécsi Tervező Vállalat már megkezdte az ország első közművelődési parkjának ter-
vezését.”

1287. Ételbár létesül Harkányban : Önkiszolgáló rendszerű lesz az új „Lepke” == DN. – 
35:108 (1978. ápr. 20.). – p. 2.
A strand területén működő „Lepke” büfé korszerűsítése.

1288. Rehabilitációs osztály kezdte meg működését a harkányi gyógyfürdőkórházban [Hír] 
== N. – 106:108 (1978. máj. 10.). – p. 4.
„Az egyébként országos feladatokat ellátó intézmény 42 ágyas új részlegébe Baranyában 
élő, munkaképes korú mozgásszervi, illetve balesetet szenvedett betegeket vesznek fel.”

1289. Hajnalné: Rehabilitációs osztály a harkányi kórházban == DN. – 35:129 (1978. máj. 
12.). – p. 2.

1290. Szezon előtt – Harkányban : Elkészült a „Lepke” : Gyors, korszerű ellátást ígér a Ven-
déglátó Vállalat == DN. – 35:133 (1978. máj. 16.). – p. 2. : ill. [3 fotó, Cseri László 
felvételei]

1291. Éjszakai strandolás közben tv-nézés [Hír] == N. – 106:114 (1978. máj. 17.). – p. 12.
„Az éjszakai nyitva tartást tíz évvel ezelőtt, az országban elsőként vezették be Harkány-
ban. Az eddigi tapasztalatok szerint egy-egy idényben százezren is igénybe veszik az esti 
órákban a strandot.”

1292. Hné: Az országban forgalmazható a harkányi ásványvíz == DN. – 35:140 (1978. máj. 
23.). – p. 2.

1293. KOZMA Ferenc: Az orvosi rehabilitáció magva Harkányban : Baranya is lépett egyet 
== DN. – 35:149 (1978. jún. 1.). – p. 3. : ill. [1 fotó]

1294. RAB Ferenc: Fürdőzők Harkányban == DN. – 35:158 (1978. jún. 10.). – p. 6. : ill. [2 
fotó, Erb János felvételei]
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1295. Harkány: Didergős Anna-bálozók == Hétfői DN. – 35:202 (1978. júl. 24.). – p. 2.
Beszámoló a rendezvényről.

1296. A harkányi Anna-bál résztvevői… [Hír] == DN. – 35:203 (1978. júl. 24.). – p. 4. : ill. 
[1 fotó, Erb János felvétele]

1297. K. F.: Pihenés, víz, kirándulás : Harkányi szép napok == A Medosz Lapja. – 12:15 
(1978. aug. 1.). – p. 5. : ill. [4 fotó]

1298. [HAVASI János] H. J.: Rekordok a strandokon : Harkány, Orfű, Sikonda == Hétfői 
DN. – 35:216 (1978. aug. 7.). – p. 2.
„Harkányban egymás hegyén-hátán a strandolók.”

1299. ROSZPRIM Nándor: Nyár Harkányban : Hétköznapi zsúfoltság : Nem sokat pihent a 
„megtelt” tábla : Márka, dinár a piacon == DN. – 35:239 (1978. aug. 30.). – p. 2. : ill. 
[1 fotó]
„A fürdő bejáratánál a négy pénztár előtt hosszú sorok.”

1979

1300. Tovább épülnek, csinosodnak a strandok : A Baranya megyei Fürdővállalat idei tervei 
== DN. – 36:4 (1979. jan. 5.). – p. 1. : ill. [1 fotó]
Az I.-es számú medence épületének felújítása. Bővítik és felújítják a kádfürdőrészleget. 
Az I.-es és a II.-es számú medence lefolyóinak összekötése.

1301. Zsigmondy emlékünnep Harkányban == DN. – 36:4 (1979. jan. 5.). – p. 4.
„A geotermikus kutatások úttörőjeként tisztelt Zsigmondy Vilmos akadémikus nemcsak 
első [1865] gyógyvízfeltáró művét alkotta meg Harkányban, de az utolsóval is a mi für-
dőnket ajándékozta meg, 1887-ben.” Az I. számú artézi-kutat 1932-ben Enyezdi István 
újította föl. A kutat 1966-ban számolták föl. „Az ünnepségen megjelent a 80 éves kiváló 
szakmunkás, Enyezdi István.”

1302. [TÖRÖK Éva] T. É.: A harkányi reumakórház betegei között : Szakorvosi kezelés, 
gyógyulni akarás == DN. – 36:13 (1979. jan. 14.). – p. 4.
200 beutaltat látnak el.

1303. [KURUCZ Gyula] K. Gy.: Készülődés a nyaralóidényre : Tovább fejlesztik a harkányi 
kempinget == DN. – 36:44 (1979. febr. 14.). – p. 1. : ill. [1 fotó]

1304. [SALAMON Gyula] S. Gy.: Harkány és Siklós idény előtt == Hétfői DN. – 36:49 
(1979. febr. 19.). – p. 2.
Megszólal Burgert Józsefné, a harkányi strand üzemvezető-helyettese: „Hétköznap 
nyolc-kilencszáz vendég keres fel bennünket, vasárnap pedig átlagosan kétezer. Ma is 
ennyi fürdőzőre számítunk. Harmincan szolgáljuk ki a vendégeket, vállfások, ellenőrök, 
pénztárosok, fodrászok, masszőrök, pedikűrösök, masszőrök, takarítók.”
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1305. Tízezren Harkányban [Hír] == DN. – 36:104 (1979. ápr. 17.). – p. 5.
Nyárias vendégforgalom volt a húsvéti ünnepek alatt.

1306. [GÁLDONYI Magdolna] G. M.: Korszerűsítik a baranyai fürdőket : Felújítások Har-
kányban, Siklóson és Szigetváron == DN. – 36:117 (1979. ápr. 30.). – p. 2. : ill. [1 fotó]

1307. Harkányban megkezdődött a szezon == DN. – 36:143 (1979. máj. 27.). – p. 2. : ill. [1 
fotó]

1308. A „Harkányi Nyár”…[Hír] == Magyar Hírlap. – 12:146 (1979. jún. 24.). – p. 13.
Új szárnnyal bővült a gyógyfürdő.

1309. MIKLÓSVÁRI [Zoltán]: Kevesebb napfény-valuta == DN. – 36:172 (1979. jún. 25.). 
– p. 2. : ill. [1 fotó]

1310. LÁRENCZ László: Th an Károly ismeretlen levelei a harkányi „kénes hévíz” felfedezé-
sével kapcsolatban == Gyógyszerészet. – 23:7 (1979). – p. 260–262.

1311. [HÁRSFAI István] H. I.: Korszerűsítés önerőből : Elkészült a harkányi téli fürdő bő-
vítése : Elektroterápia – szolárium – tornaterem : Négyezer téli vendég egyidőben == 
DN. – 36:199 (1979. júl. 22.). – p. 1.

1312. Bővítés Harkányban [Hír] == N. – 107:171 (1979. júl. 24.). – p. 8.
„Harkány gyógyfürdőn hétfőn elkészült a korszerűsített, és új szárnnyal bővített régi 
téli pavilon, ahonnan zárt függőfolyosón lehet átsétálni a pár évvel ezelőtt nyílt új pa-
vilonba. A 25 millió forint értékű korszerűsítés, fejlesztés eredményeként nőtt a befoga-
dóképessége.”

1313. [HÁRSFAI István] H. I.: Harkány: Anna-bál == Hétfői DN. – 36:207 (1979. júl. 30.). 
– p. 2.
Beszámoló a rendezvényről.

1980

1314. ROSZPRIM Nándor: Tél Harkányban : Egyelőre nem emelik a fürdőben a szolgálta-
tások árát : Naponta kétezren áznak a meleg vízben == DN. – 37:6 (1980. jan. 7.). – p. 
3. : ill. [1 fotó]

1315. [RÓNASZÉKI Ferencné] Rné: Szövetkezeti összefogásból épült : Átadták a termelő-
szövetkezetek harkányi gyógyüdülőjét == DN. – 37:88 (1980. márc. 29.). – p. 1. : ill. 
[1 fotó, Erb János felvétele]

1316. [RÓNASZÉKI Ferencné] Rné: Harkány: Nyit a gyógyüdülő == DN. – 37:102 (1980. 
ápr. 14.). – p. 2.
Megkezdődött az üdültetési szezon.
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1317. [KOZMA Ferenc] K. F.: Változások a harkányi reumakórházban : Nappali kórház a 
bányászoknak == DN. – 37:109 (1980. ápr. 21.). – p. 1. : ill. [1 fotó]

1318. Vendégvárás Harkányban : Megújultak a fürdővállalat strandjai == DN. – 37:130 
(1980. máj. 13.). – p. 2.

1319. K. M.: Kénes vizű Harkány == Vas Népe. – 25:123 (1980. máj. 28.). – p. 5. : ill. [2 fotó]

1320. Kádár: 150 éve ismerik : Kénes vizű Harkány == Népújság [Heves megye]. – 31:128 
(1980. jún. 3.). – p. 5. : ill. [2 fotó]
A fürdő történetéről.

1321. Új gyógyászati pavilon nyílt meg Harkányban [Hír] == Népszabadság. – 38:158 
(1980. júl. 8.). – p. 8.
Gyógyszolgáltatások a strandon is.

1322. FÖLDESSY Dénes: A gyógyfürdő pillanatai : Ha külföldiek is jönnének == DN. – 
37:201 (1980. júl. 23.). – p. 3.
25 millió forintos beruházás: gyógyfürdő strand.

1323. PÁLOS Miklós: Gyógyfürdők receptre : A reuma és a gyógyhelyi kúra == Nagyító. – 
11:8 (1980). – p. 16–17. : ill. [1 fotó]

1324. [HÁRSFAI István] H. I.: MIB elnökségi ülés Harkányban == DN. – 37:215 (1980. 
aug. 6.). – p. 1.
A Mecsek-vidéki Intéző Bizottság ülésének témája a gyógyfürdő fejlődésének problémái.

1325. Lanovka, kisvasút, gyógyfürdő : Területi intéző bizottságok Harkányról és a Mátráról 
== Magyar Hírlap. – 13:183 (1980. aug. 6.). – p. 8.
A Mecsek-vidéki Intéző Bizottság a helyszínen tárgyalt Harkányfürdő jövőjéről.

1326. Naponként húszezer vendéget fogadhat hamarosan Harkányfürdő == Népszabadság. 
– 38:183 (1980. aug. 6.). – p. 5.

1327. Iszapkeverő és fertőtlenítő berendezést készített társadalmi munkában… [Hír] == 
N. – 108:182 (1980. aug. 25.). – p. 4.
„[…] a Dunai Vasmű hideg-hengermű hengersor üzeme a Harkányi Mozgássérültek 
Utókezelő Intézet számára. […] A dunaújvárosi hengerészek értékes ajándékát augusz-
tus 20-ra helyezik üzembe a harkányi gyógyfürdőben.”

1328. MAKRA Magdolna: A gyógyulást kell szolgálnia… == DN. – 37:249 (1980. szept. 
10.). – p. 6.
Olvasói levél.

1329. Hogyan jött létre a gyógyforrás? [Hír] == A Hét. – 25:37 (1980. szept. 13.). – p. 23.
A harsányi hegy legendája. A valódi történet: „egy ízületi bántalomban szenvedő kubi-
kos fedezte fel.”
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1330. „Nyugdíjazták” a harkányi Ilona-fürdőt : Kórház épül a helyén == N. – 108:231 
(1980. okt. 2.). – p. 8.
„Bezárták a harkányi llona-fürdőt, amelynek épületét a harmincas évek elején emelték 
[…] Az Ilona-fürdőt lebontják, helyén korszerű kórházi részleg épül, amelyet a 63 mil-
lió forintos rekonstrukció keretében valósít meg a harkányi gyógykórház a következő 
tervidőszakban […] „A fürdő funkcióját részben a kórház látja el, részben a harkányi 
fürdővállalat vette át, amely a közelmúltban terápiás blokkal bővült.”

1331. MURÁNYI [László]: Gyógyvíz és gyógyítás : Reumatológusok nemzetközi kongresz-
szusa == DN. – 37:293 (1980. okt. 24.). – p. 1. : ill. [1 fotó, Proksza László felvétele]
Harkány–Siklós, 1980. okt. 23–25.

1332. Kénes vizű Harkány == Észak-Magyarország. – 36:252 (1980. okt. 26.). – p. 10 : ill. [1 
fotó]

1333. [KOZMA Ferenc] K. F.: Nappali kórház Harkányban : Egy nagyszerű összefogás 
eredménye == DN. – 37:304 (1980. nov. 4.). – p. 1. : ill. [1 fotó, Proksza László felvé-
tele]

1334. Nappali Kórház néven 22 ágyas osztályt adtak át hétfőn a Harkányi Gyógykórházban 
[Hír] == Magyar Nemzet. – 36:259 (1980. nov. 4.). – p. 6.

1335. FÖLDESSY Dénes: Népgazdasági érdek : A harkányi vízből – valuta? : A Luft hansa 
érdeklődik == DN. – 37:326 (1980. nov. 27.). – p. 6.
Külföldi betegek. Árak.

1981

1336. Harkányban… [Hír] == Hétfői DN. – 38:25 (1981. jan. 26.). – p. 4.
„[…] a masszázs mellett a szolgáltatások közül a legtöbben az emeleti pihenőágyakat 
vették igénybe, ahol a strandon 2000 vendég töltötte a hét végét.”

1337. [KOZMA Ferenc] K. F.: Telt ház a harkányi fürdőben == Hétfői DN. – 38:53 (1981. 
febr. 23.). – p. 4. : ill. [1 fotó]
„Összesen 162 termelőszövetkezet, szinte minden megyéből néhány – tartja el közösen 
a harkányi tsz-üdülőt […]”

1338. Sokan strandoltak [Hír] == Hétfői DN. – 38:94 (1981. ápr. 6.). – p. 4.
„[…] ellentétben a hétköznapi ezer látogatóval, a hét végén a fürdőzők száma napi 
háromezerre emelkedett.”

1339. Tartós védőburkolattal vonják be a harkányi fürdő medencéit [Hír] == DN. – 38:98 
(1981. ápr. 10.). – p. 4. : ill. [1 fotó, Proksza László felvétele]

1340. Tartósan megszépülnek az európai hírű Harkányfürdő termálmedencéi == Magyar 
Nemzet. – 37:87 (1981. ápr. 14.). – p. 6.
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1341. Szombattól a nyári szezon : Felújított medencék a harkányi strandon == DN. – 38:104 
(1981. ápr. 16.). – p. 5.

1342. [GÁLDONYI Magdolna] G. M.: Fürdőzés Harkányban : Kénes gőz és kölnifelhő == 
Hétfői DN. – 38:108 (1981. ápr. 21.). – p. 2.
A húsvéti ünnepek alatt rengeteg vendég.

1343. [DÜCSŐ Csilla] D. Cs.: Körkép a strandokról : Éjszakai fürdőzés Harkányban == 
Hétfői DN. – 38:134 (1981. máj. 18.). – p. 3.
Baranyai strandkörkép.

1344. VANYEK József: Kórház az együttműködés jegyében == Mecseki Bányász. – 19:21 
(1981. máj. 26.). – p. 2. : ill. [1 fotó]
„A harkányi Baranya megyei Gyógykórház régi épületének II. emeletén biztosítanak 
helyet a mozgásszervi betegségben szenvedő szén- és uránbányászok gyógykezelésére.”

1345. Rekordforgalom Harkányban [Hír] == Hétfői DN. – 38:148 (1981. jún. 1.). – p. 4.
„[…] minden kabint kibéreltek a látogatók, s a kölcsönzőből valamennyi napernyős 
hintaágy kikerült a szabadba.”

1346. VARGA M.: Üdülés – dologidőben == Tolna Megyei Népújság. – 31:150 (1981. jún. 
28.). – p. 4. : ill. [5 fotó]

1347. VARGA [József]: Mindent a vendégekért : Telt ház a harkányi bányászüdülőben == 
Mecseki Bányász. – 19:27 (1981. júl. 7.). – p. 4. : ill. [1 fotó, a szerző felvétele]

1348. Telt ház a tsz-üdülőkben == N. – 109:182 (1981. aug. 5.). – p. 7.
Tavaly készült el a 200 személyes üdülő a fürdőhelyen, amelybe a közös gazdaságok 
egy-egy hétre küldik tagjaikat.

1349. Segítő pécsi brigádok == N. – 109:187 (1981. aug. 11.). – p. 7.
A Pécsi Bőrgyár Szalai András Szocialista Brigádja tolókocsikat készít a reumakórház-
nak.

1350. [MÉSZÁROS Attila] M. A.: Harkány, nyárutó == DN. – 38:237 (1981. aug. 30.). – p. 
5. : ill. [4 fotó]

1351. MURÁNYI László: Zsúfoltság és fertőzésveszély : A gyógyfürdők szolgálják a gyó-
gyulást == DN. – 38:249 (1981. szept. 11.). – p. 1. : ill. [1 fotó]
Harkány, 1981. szept. 10–12. Konferencia a Magyar Higiénikusok Társasága dél-du-
nántúli tagozata és a Baranya megyei KÖJÁL szervezésében.

1352. [MURÁNYI László] M. L.: Befejeződött a gyógyfürdőankét : Ajánlások kincsünk cél-
szerűbb hasznosítására == DN. – 38:251 (1981. szept. 13.). – p. 11.
Harkány, 1981. szept. 10–12.

1353. Éjszakai strandolók [Hír] == N. – 109:223 (1981. szept. 23.). – p. 8.
„Több mint százezer éjszakai strandoló látogatta idén a harkányi gyógyfürdőt.”
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1354. HÁRSFAI István: Idény végi mérleg : „Robbanás” Harkányban : Szétválasztani a két-
féle fürdőfunkciót == DN. – 38:279 (1981. okt. 11.). – p. 5. : ill. [1 fotó]
Szeptember végéig 1 673 000 vendéget fogadott a fürdő. „Az előző két évhez képest tehát 
robbant a vendégforgalom Harkányban: az ideihez hasonló méretű forgalom legutóbb 
1978-ban volt.”

1355. Új ivókút Harkányban == Délmagyarország. – 71:223 (1981. okt. 23.). – p. 5.
A melegvizes medence mellett üzembe helyezték a Szatmári Béla salgótarjáni kerami-
kusművész által készített ivókutat.

1982

1356. A harkányi termálfürdő… [Hír] == Hétfői DN. – 39:31 (1982. febr. 19.). – p. 5.
„[…] forgalmát is befolyásolta az új ötnapos munkarend […] Tegnap délután 1800 
vendég volt a fürdőben.”

1357. [HÁRSFAI István] H. I.: Tanácskozott a Mecsekvidéki Idegenforgalmi Bizottság : 
Harkányfürdő propagandája és zsúfoltsága == DN. – 39:49 (1982. febr. 19.). – p. 1.

1358. [KURUCZ Gyula] K. Gy.: Újdonságok a dél-dunántúli gyógyfürdőkben : Május else-
jén indul a fürdőidény == Hétfői DN. – 39:73 (1982. márc. 15.). – p. 1. : ill.
Harkányban klórgázadagolót szerelnek fel.

1359. [DÜCSŐ Csilla] D. Cs.: A nyári szezonra készül Harkány : Fertőtlenítés klórgázada-
golóval == DN. – 39:84 (1982. márc. 26.). – p. 5. : ill. [1 fotó]
Megszólal Zsifk ó Ferenc igazgató.

1360. Gyógyfürdők, strandok == Hétfői DN. – 39:168 (1982. jún. 21.). – p. 6.
„A Baranya megyei Fürdő Vállalat három és fél millió forintért épített két szaunakam-
rát és zuhanyzót […] Az izzasztókamrák levegőjének forrón tartásához szükséges kö-
veket és szaunakályhát a skandináv fürdőkultúra hazájából, Finnországból hozatták.”

1361. VARGA [József]: Ideális ellátás, kellemes környezet Harkányban == Mecseki Bá-
nyász. – 20:30 (1982. júl. 27.). – p. 7. : ill. [1 fotó]
A Mecseki Szénbányák üdülőjében.

1362. ÁDÁM Erika: Munkahelyük a fürdő : A vendégek szolgálatában == DN. – 39:205 
(1982. júl. 28.). – p. 3.
Riport a fürdő alkalmazottaival.

1363. RAB Ferenc: Harkány hétköznap == DN. – 39:215 (1982. aug. 7.). – p. 4. : ill. [3 fotó]

1364. MURÁNYI László: A hét kérdése : Ki, hol és mennyit fi zet a strandjegyért == Hétfői 
DN. – 39:217 (1982. aug. 9.). – p. 5.
Baranyai körkép. A harkányi strandon a felnőtt jegyek ára félnapra 10, egész napra 15 
forint, a gyermekjegy egész napra 10 és félnapra 6 forint. A heti bérlet gyermekeknek 70, 
a felnőtteknek 105 forintba kerül.
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1365. Harkányban megnyitották a strand keleti új főbejáratát [Hír] == DN. – 39:233 (1982. 
aug. 26.). – p. 1. : ill. [1 fotó, Erb János felvétele]

1366. ZELMAN Ferenc: A harkányi gyógyház == Vasút : a vasutas dolgozók gazdasági és 
műszaki lapja. – 34:10 (1982). – p. 20.

1367. Szombaton is fürödtek a harkányi gyógyfürdőben [Hír] == DN. – 39:306 (1982. nov. 
26.). – p. 4.

1368. Harkányfürdőn két nap szünet [Hír] == DN. – 39:352 (1982. dec. 23.). – p. 4.
December 25-én és január 1-jén zárva.

1983

1369. A reumások Mekkája: Harkány == Figyelő. – 27:4 (1983. jan. 27.). – p. 46.
Harkány gyógyfürdője és idegenforgalma.

1370. [ROSZPRIM Nándor] R. N.: Bővül a harkányi gyógyfürdő-kórház : Új terápiás 
szárny épül == DN. – 40:29 (1983. jan. 30.). – p. 1. : ill. [1 fotó]
A blokk elkészülte után az eddigi 150-nel szemben akár 600 járóbeteget is elláthatnak.

1371. Finn szauna Harkányban [Hír] == DN. – 40:30 (1983. jan. 31.). – p. 5.

1372. HORVÁTH Anita: Zsákbanfutás – harkányi módra : Egy év – csaknem 2 millió ven-
dég == N. – 111:52 (1983. márc. 3.). – p. 5. : ill. [1 fotó]
A Zsigmondy-ivókút lebontását is említi. „Csaknem száz vállalat, szövetkezet tart fenn 
üdülőt a gyógyfürdőhelyen.”

1373. TÓBIÁS Áron: Csendélet Harkányfürdőn == Magyar Nemzet. – 46:91 (1983. ápr. 
19.). – p. 9.
Beszélgetés Szép Jánossal, Harkány új tanácselnökével. A fürdő történetéről. A jelen: 
1982-ben 1,8 millió vendéget fogadtak.

1374. Esti fürdés Harkányban [Hír] == DN. – 40:132 (1983. máj. 14.). – p. 12.

1375. Harkány története képekben == DN. – 40:154 (1983. jún. 5.). – p. 3.
A pécsi Janus Pannonius Múzeum dokumentumkiállítása a harkányi Bolgár Múze-
umban. „A történeti adatok remekül összefoglalják a gyógyfürdő rövid történelmét, a 
gyógyvíz 1823-as megtalálásától az utóbbi közel három évtizedig, ami alatt Harkány 
voltaképpeni modern fejlesztése kiteljesedett.”

1376. PÁLFI [Diána]: Telt ház a bányászüdülőben : Dicsérik a gyógyvizet == Mecseki Bá-
nyász. – 21:31 (1983. aug. 2.). – p. 4. : ill. [1 fotó]
A Mecseki Szénbányák üdülője.
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1377. SZILVÁSSY József: Barátság, egészség : Harkányfürdő múltja, jelene == Új Szó. – 
36:197 (1983. aug. 22.). – p. 4.
A harsányi hegy legendája. A riportban megszólal: dr. Keszthelyi Béla, a gyógyfür-
dő-kórház igazgató főorvosa, a Mecsektourist egy alkalmazottja és cseh és szlovák tu-
risták. 1982-ben 1,7 millióan keresték fel a fürdőt.

1378. Új igazgató a harkányi fürdővállalatnál [Hír] == DN. – 40:271 (1983. okt. 1.). – p. 12.
Zsifk ó Ferenc, aki az elmúlt 12 évben vezette a fürdőt nyugalomba vonult. Az új igaz-
gató Spengler Józsefné.

1379. [GÁLDONYI Magdolna] G. M.: A Magyar Rehabilitációs Társaság Vándorgyűlése 
Harkányban : Téma a gyógyfürdő és a kórház összehangolt tevékenysége == DN. – 
40:284 (1983. okt. 14.). – p. 5. : ill. [1 fotó]
Harkány, 1983. okt. 13–15.

1380. SAROK Zsuzsa: Egyedülálló kezdeményezés Harkányban: Nappali kórház : A bete-
gek minden este a családjukkal lehetnek == DN. – 40:312 (1983. nov. 12.). – p. 4. : ill. 
[2 fotó, Proksza László felvételei]

1984

1381. PAPP Irén: Beszámoló a Magyar Rehabilitációs Társaság 4. vándorgyűléséről == Ma-
gyar Reumatológia. – 25:2 (1984). – p. 117–118.
Harkány, 1983. okt. 13–15.

1382. RAB Ferenc: Tavaszvárás Harkányban == DN. – 41:41 (1984. febr. 11.). – p. 7. : ill. [1 
fotó, Erb János felvétele]
A fürdő fejlesztéséről.

1383. [DÜCSŐ Csilla] D. Cs.: Gyógyfürdőkörkép a régióból == Hétfői DN. – 41:85 (1984. 
márc. 26.). – p. 1. : ill.

1384. m. zs.: A titok nyitja == Magyar Nemzet. – 47:104 (1984. ápr. 29.). – p. 10.
A harkányi gyógyvízről Keszthelyi Béla, a reumakórház igazgató-főorvosa beszél.

1385. SOÓS Péter: Harkány : „Tizennégy saványos üveg” == Magyar Nemzet. – 47:104 
(1984. ápr. 29.). – p. 10. : ill. [1 rajz: Az egykori gyógyfürdőkórház]
Harkány és a gyógyfürdő története.

1386. z.: Boszorkányos forrás == Magyar Nemzet. – 47:104 (1984 ápr. 29.). – p. 10. : ill. [1 
rajz: A harkányi víz mondájának illusztrációja]
A harkányi gyógyvíz eredetéről.

1387. PRÁVICZ [Lajos] L.: Vasárnap délelőtt Harkányban == Hétfői DN. – 41:124 (1984. 
máj. 7.). – p. 2. : ill. [1 fotó]



157Cikkek

1388. [SALAMON Gyula] S. Gy.: Az úticél Harkány : Június 30-án indul az első HDN-vo-
nat : Jelentős részvételi kedvezmények, Unger Pálma és N. Szabó Sándor műsora a 
strand területén == DN. – 41:172 (1984. jún. 24.). – p. 3.
A Hétfői Dunántúli Napló nosztalgiavonata Harkányba.

1389. [ROSZPRIM Nándor] R. N.: Ment a gőzös Harkányba : HDN-vonat ’84 == Hétfői 
DN. – 41:180 (1984. júl. 2.). – p. 1. : ill. [1 fotó]
A Hétfői Dunántúli Napló nosztalgiavonata Harkányba. Beszámoló a rendezvényről.

1390. SAROK Zsuzsa: Évente 840 000 márka? : Harkány híre a világban : A holland beteg-
nek megérte magánutazási irodát alapítani == DN. – 41:203 (1984. júl. 25.). – p. 3. : 
ill. [1 fotó]
Megszólal Keszthelyi Béla, a gyógykórház igazgató-főorvosa.

1391. [ROSZPRIM Nándor] R. N.: Feszített víztükrös medence Harkányban : Vízforgató 
tisztítja majd három medence vizét == DN. – 41:233 (1984. aug. 25.). – p. 13. : ill. [1 
fotó]

1392. KÁDÁR Márta: Kénes vizű Harkány == Karaván. – 8:9 (1984). – p. 10.

1393. FERENCI [Demeter] D.: Csínján a gyógyvízzel! == DN. – 41:268 (1984. szept. 29.). 
– p. 6. : ill. [1 fotó]
„A kifejezetten gyógyulás miatt és hosszabb kezelésre érkezők száma Harkányban nem 
túl magas. Az idegenforgalmi szervek és a velük kooperáló fürdővállalat évente mind-
össze száz ember gyógyüdülését szervezi. A kórháznak is a jelenleginél lényegesen na-
gyobb szerepe lehetne a gyógyidegenforgalomban.”

1394. Feszített víztükrű versenymedence Harkányban == Népsport. – 40:250 (1984. okt. 
15.). – p. 6.

1395. LACZKÓ Imre: Rendhagyó orvosi levél : Visszatérő vendég vagyok Harkányban == 
Vendéglátás. – 28:11 (1984. nov.). – p. 24.

1396. KACZÚR István: Harkányi ősz == Csongrád Megyei Hírlap. – 41:258 (1984. nov. 2.). 
– p. 5.

1397. D. P.: Átadás tavasszal == Szabad Föld. – 11:47 (1984. nov. 24.). – p. 11. : ill. [2 fotó]
Új feszített víztükrös medence épül.

1985

1398. [RAB Ferenc] R. F.: Hetvenmilliós program Harkányban : Feszített víztükör három 
medencében : 1 650 000 vendége volt tavaly a harkányi fürdőnek == DN. – 42:12 
(1985. jan. 14.). – p. 1., 5. : ill. [1 fotó]

1399. [GÁLDONYI Magdolna] G. M.: Kánikula Harkányban == DN. – 42:129 (1985. máj. 
13.). – p. 1. : ill. [1 fotó, Laufer László felvétele]
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1400. ÁDÁM Erika: Harkány szépei : Három pécsi lányra esett a választás : Ezerszáz ven-
dég az Anna-bálon == DN. – 42:206 (1985. júl. 29.). – p. 1., 2. : ill. [1 fotó, Erb János 
felvétele]

1401. Harkányban 12 000 fürdőző vasárnap == DN. – 42:206 (1985. júl. 29.). – p. 5.

1402. Új pavilonok a harkányi strandon [Hír] == DN. – 42:248 (1985. szept. 9.). – p. 4.

1403. Szauna [Hír] == Vasárnapi Hírek. – 1:44 (1985. nov. 3.). – p. 9.
Finn szaunát nyitottak Harkányban.

1404. [RÓNASZÉKI Ferencné] Rné: Téli fürdőhelyek – új szolgáltatások == Vasárnapi DN. 
– 42:322 (1985. nov. 24.). – p. 5.

1405. [SAROK Zsuzsa] S. Zs.: Tornatermek, pillangókádak, szolárium, maszírozók : Új 
részleggel bővül a harkányi kórház : Átadás még decemberben? == DN. – 42:328 
(1985. nov. 30.). – p. 3. : ill. [1 fotó, Erb János felvétele]

1406. Új gyógymedencét kap a Harkányi Kórház [Hír] == DN. – 42:355 (1985. dec. 29.). – 
p. 4.

1986

1407. Fürdőkarbantartás [Hír] == DN. – 43:14 (1986. jan. 15.). – p. 4.
A téli fürdő szokásos évi karbantartása.

1408. Harkányi vendégmilliók [Hír] == N. – 114:13 (1986. jan. 16.). – p. 12.
„Hazánk legforgalmasabb gyógyfürdőhelyévé fejlődött.” Vízvisszaforgató rendszer lé-
tesítése.

1409. Harkány – drágább belépővel [Hír] == Vasárnapi DN. – 43:60 (1986. márc. 2.). – p. 6.
20 Ft-ról 25 Ft-ra emelkedett.

1410. Esti fürdés [Hír] == DN. – 43:131 (1986. máj. 14.). – p. 4.

1411. [FÖLDESSY Dénes] F. D.: Vendégvárás Harkányban : Idén 2 millió üdülő, fürdőző 
== DN. – 43:147 (1986. máj. 30.). – p. 3.

1412. KLAIĆ-TARADIJA, Milica: Harkanj == Narodne Novine. – (1986. jún. 19.). – p. 2.
A község és a fürdő múltjáról.

1413. KOZMA Ferenc: Elkészült augusztus 20-ra : Kórházbővítés Harkányban == DN. – 
43:228 (1986. aug. 19.). – p. 1. : ill. [1 fotó, Cseri László felvétele]
70 millióba került az új fi zioterápiás tömb. Avatóbeszédet dr. Horváth Ottó egészség-
ügyi miniszterhelyettes mondott.
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1414. FERENCZI Demeter: Gyógyító fürdőtúrák : A legnépszerűbb Harkány == DN. – 
43:249 (1986. szept. 10.). – p. 3. : ill. [1 térkép: Baranya megye gyógy- és hévizei]

1415. Élénk utószezon a harkányi strandon [Hír] == DN. – 43:249 (1986. nov. 15.). – p. 12.

1416. KERTÉSZ Gábor: Harkányfürdő jelene és múltja == Egészségügyi Dolgozó. – 30:12 
(1986. dec.). – p. 8. : ill. [4 fotó, a szerző felvételei]
Rövid történeti összefoglaló.

1417. BOZSIK [László] L.: Téli hétvége Harkányban == DN. – 43:351 (1986. dec. 22.). – p. 
1. : ill. [1 fotó, Vadász Tibor felvétele]
Téli fürdőzés.

1987

1418. Fejlesztik a harkányi fürdőt [Hír] == Népszabadság. – 45:15 (1987. jan. 19.). – p. 9.
A fürdő 1986-ban 1,8 millió vendéget fogadott. Vízforgató rendszer készül. Eltávolítják 
a strand területéről a régi, leromlott állapotú elárusítóbódét, és új pavilonokat állítanak 
fel. Lebontják a kabinsorokat és emeletes öltözőt építenek.

1419. Harkányban jelentős fejlesztéseket terveznek [Hír] == N. – 115:15 (1987. jan. 19.). – 
p. 8.
A régi bódék helyén új pavilonokat, emeletes öltözőket építenek.

1420. Könyv a harkányi fürdő történetéről == DN. – 44:36 (1987. febr. 6.). – p. 5.
Szita László: Harkány fürdőtörténet (1823–1986). Lásd 121. sz. tétel.

1421. Gyógyulás télen is [Hír] == DN. – 44:41 (1987. febr. 11.). – p. 4.
A harkányi fürdőt „a múlt hét végén másfél ezren keresték fel szombaton és vasárnap is, 
és a hétköznapi forgalom megközelíti az ezer főt. A vendégek zöme magyar és jugoszláv”.

1422. Harkány február közepén [Hír] == DN. – 44:46 (1987. febr. 16.). – p. 6.
„Üdülőhelyi hangulatot tapasztaltak a hét végén […] jugoszláv, lengyel, magyar turis-
ták, gyógyulni vágyók százai okozták.”

1423. Bővül a fürdő == DN. – 44:49 (1987. febr. 19.). – p. 3. : ill. [2 fotó]
Százmillió forintos rekonstrukció. Vízvisszaforgató, feszített víztükör. Három holddal 
növelik a fürdő területét, új öltözőépület készül. Külföldről főleg Jugoszláviából, az 
NDK-ból és NSZK-ból jönnek.

1424. Mészáros: Vízvisszaforgató, feszített víztükör : Harkányi fürdőújdonságok == Ma-
gyar Nemzet. – 50:44 (1987. febr. 21.). – p. 4.
A csaknem 100 millió Ft-os beruházás első üteme a végéhez közeledik.

1425. Tavaszi üdülés Harkányban == Mecseki Bányász. – 25:14 (1987. ápr. 7.). – p. 7. : ill. [1 
fotó]
A Mecseki Szénbányák dolgozói.
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1426. [Új fi zikoterápiás tömb] == N. – 115:90 (1987. ápr. 16.). – p. 7. : ill. [1 fotó, Kálmándy 
Ferenc felvétele]
Elektromos – galván – kádfürdő.

1427. Éjszakai fürdés Harkányban [Hír] == DN. – 44:139 (1987. máj. 22.). – p. 4.

1428. SÁFRÁN István: A strand is megújul : Sok vendéget vár Harkány == Népszabadság. 
– 45:140 (1987. jún. 16.). – p. 9.
A fürdő 1986-ban 1,8 millió vendéget fogadott. A főidény kezdetére 7600 m2 vízfelület 
várja a vendégeket. Megszólal Spengler Józsefné fürdőigazgató.

1429. MÉSZÁROS Attila, Roszprim Nándor: Harkányi hétköznap == DN. – 44:139 (1987. 
jún. 27.). – p. 9. : ill. [3 fotó, Laufer László felvételei]

1430. SÁFRÁN István: Telt ház a fürdővárosban == Népszabadság. – 45:175 (1987. júl. 27.). 
– p. 6. : ill. [1 fotó, Laufer László felvétele]
Megszólal Spenlger Józsefné fürdőigazgató és Szép János tanácselnök.

1431. Új szállodát avattak [Hír] == N. – 115:179 (1987. júl. 31.). – p. 8.
78 vendéget váró egycsillagos fogadó.

1432. Avatások az alkotmánynap alkalmából [Hír] == N. – 115:196 (1987. aug. 20.). – p. 13.
12 millió forintos költséggel új egészségház Harkányban.

1433. Reumások Mekkája : Tisztább, kékebb a fürdő vize == Esti Hírlap. – 32:246 (1987. 
okt. 20.). – p. 3.
A gyógyvízzel való takarékosság jegyében elkészült a fürdő vízforgató rendszere.

1434. Fejlesztések a reumások Mekkájában == N. – 115:248 (1987. okt. 21.). – p. 7.
Elkészült a fürdő vízforgató rendszere, sikeresen megtörtént a próbaüzemelése.

1435. [FÖLDESSY Dénes] F. D.: Országos Tanácskozás Harkányban : A gyógyidegenforga-
lom fejlesztéséről == DN. – 44:313 (1987. nov. 13.). – p. 3.

1436. FERENCZI Demeter: Szezon előtt, szezon után : Ősz Harkányban : Egyre nő az ér-
deklődés a gyógyidegenforgalom iránt : Hol lakhat a tolókocsihoz kötött gyógyulni 
vágyó : A kórház is fogadhat külföldieket == DN. – 44:314 (1987. nov. 14.). – p. 6. : 
ill. [2 fotó, Proksza László felvételei]
Megszólal Ónodi Gábor, a fürdővállalat főmérnöke és Kálózdi Tamás igazgatóhelyettes 
főorvos.

1437. Téli fürdő Harkányban [Hír] == Vasárnapi DN. – 44:355 (1987. dec. 26.). – p. 6.
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1988

1438. [CSÉPÁNYI Katalin, L.] L. Cs. K.: Tavasz a télben : Kétszer annyi vendég Harkány-
ban, mint tavaly ilyenkor == DN. – 45:10 (1988. jan. 11.). – p. 1. : ill. [1 fotó, Kóródi 
Gábor felvétele]

1439. [SAROK Zsuzsa] S. Zs.: Új gyógymedence a harkányi kórházban : Átadás a jövő év 
végén == DN. – 45:50 (1988. febr. 20.). – p. 1. : ill. [1 fotó]

1440. HERCZEG Magda: Tanácskozás a Gyógy-idegenforgalomról == Turizmus. – 27:3 
(1988). – p. 28.
1987. nov. 13. Harkányban, az MTA pécsi bizottságának idegenforgalmi munkabizott-
sága.

1441. Harkány gyógyidegenforgalmának emelése érdekében… [Hír] == N. – 115:196 
(1988. márc. 15.). – p. 10.
Új terápiás egységet és egy fedett gyógymedencét építenek.

1442. [FÖLDESSY Dénes] F. D.: Milyen lesz a harkányi gyógyszálló? : Országos tervpályá-
zatot hirdettek == DN. – 45:93 (1988. ápr. 3.). – p. 3. : ill. [1 fotó]

1443. BALOG [Nándor] N.: Megkezdődött Harkányban az éjszakai fürdőzés : 250 vendég 
az első éjszakán == DN. – 45:135 (1988. máj. 16.). – p. 2.

1444. MURÁNYI László: Gyógyüdülőszálló Harkányban == Vasárnapi DN. – 45:155 
(1988. jún. 5.). – p. 3.

1445. UNGÁR Tamás: Van-e elegendő gyógyvíz Harkányban? == Népszabadság. – 46:163 
(1988. júl. 9.). – p. 6.
Beszélgetés Gruber Lajossal, a Baranya Megyei Tanács építési és vízügyi osztályának 
csoportvezetőjével.

1446. TÓTH Tamás: Kánikulában Harkányban == DN. – 45:206 (1988. júl. 26.). – p. 5.

1447. HÁRSFAI István: Befejeződött a 105 milliós korszerűsítés : „Szöuli” úszómedence 
Harkányban : Visszaforgatás és tisztítás 377 ezer köbméter víz megtakarításával == 
DN. – 45:287 (1988. okt. 15.). – p. 6. : ill. [1 fotó: A harkányi strandfürdő új vízforga-
tó-tisztító berendezése]

1448. [SAROK Zsuzsa] S. Zs.: Reumakrém harkányi vízből : Ausztrál–magyar vegyesválla-
lat készíti == Vasárnapi DN. – 45:337 (1988. dec. 4.). – p. 3. : ill. [1 fotó]

1449. Fürdőrekord [Hír] == N. – 116:310 (1988. dec. 30.). – p. 16.
Egy esztendő alatt 2 millió vendég.
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1989

1450. [DUNAI Imre] D. I.: A baranyai hévizek ne jussanak Hévíz sorsára! == DN. – 46:15 
(1989. jan. 15). – p. 3. : ill. [3 fotó, Kóródi Gábor és Laufer László felvételei]

1451. [ÓVÁRI Zsuzsa] Ó. Zs.: Előtérben a minőségi gyógyellátás Harkányban : Február 
elsejétől drágábban fürdünk : A forintokkal a szolgáltatások is gyarapodnak == DN. 
– 46:33 (1989. febr. 2.). – p. 1., 2. : ill. [1 fotó]

1452. FÓRIS Sándor: Miért nincs kedvezmény Harkányban? == DN. – 46:61 (1989. márc. 
2.). – p. 6.
Az üzemvezető válasza a nyugdíjaskedvezményekkel kapcsolatos olvasói felvetésekre.

1453. Miért nincs kedvezmény Harkányban? == DN. – 46:75 (1989. márc. 16.). – p. 6.
Olvasói levelek.

1454. [VARGA József] V. J.: Halaszthatatlan a harkányi üdülő felújítása. – (Tudósítások, 
információk) == Mecseki Bányász. –27:16 (1989. ápr. 19.). – p. 2.
A Mecseki Szénbányák 1964 óta üzemelteti a harkányi üdülőjét. Lásd 1083. sz. tétel.

1455. Az artézi kutak tudora : Zsigmondy Vilmos 1821–1888 == Harkány : A Siklós idősza-
kos melléklete. – 1:1 (1989. máj.). – p. 1.

1456. BURGERT Józsefné: Szezon előtt == Harkány : A Siklós időszakos melléklete. – 1:1 
(1989. máj.). – p. 1–2.
A fürdő történetéről.

1457. BARLA Szabó Sándor: Meditáció Harkányról == Harkány : A Siklós időszakos mel-
léklete. – 1:2 (1989. jún.). – p. 3.

1458. KESZTHELYI Béla: Gyógyfürdőkórházunk jelene és jövője == Harkány : A Siklós 
időszakos melléklete. – 1:2 (1989. jún.). – p. 1. : ill. [1 fotó]

1459. VARGA Zoltán: Ötödik helyen a rangsorban : Ötödik helyen a gyógyfürdők rang-
sorában : Beszélgetés az IBUSZ vezérigazgatójával == Harkány : A Siklós időszakos 
melléklete. – 1:3 (1989. júl.). – p. 1.

1460. [VARGHA Dezső] Dr. V. D.: Száz éve született Harkány híres fürdőorvosa, dr. Saor-
tay Árpád == DN. – 46:183 (1989. júl. 5.). – p. 9.

1461. Hivatalosan is gyógyfürdő lesz Harkány [Hír] == Népszabadság. – 47:168 (1989. júl. 
19.). – p. 10.
A Baranya Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága kezdeményezi a harkányi fürdő átmi-
nősítését. A döntést az Országos Fürdő Igazgatóság hozza.
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1462. Harkány ne kerüljön Hévíz sorsára: Lassan fejlődő gyógyturizmus : A vízkincset vé-
deni kell == N. – 117:172 (1989. júl. 24.). – p. 12.
„Beremend és Harkány ugyanazon hévízadó medencében fekszik, a kőbányák mélymű-
velésre való esetleges átállítása tehát hatással volna a harkányi gyógyfürdő jövőjére is. 
A termálvíz gyógyvízzé átalakulása legalább 20 ezer évet vesz igénybe, vagyis ha valami 
drasztikus beavatkozás történne a dél-baranyai hévizes medencében, jóvátehetetlen ká-
rokat szenvedne Harkány világhírű természeti kincse.”

1463. „Hévízi veszedelem” fenyegeti Harkányt? == Magyar Nemzet. – 52:171 (1989. júl. 
24.). – p. 3.
A Beremenden folytatott kőbányászat a harkányi vízminőséget fenyegeti.

1464. Címszó: Harkány == Mai Nap. – (1989. júl. 27.). – p. 17.
A gyógyvíz minőségének megőrzéséről.

1465. Veszélyben a harkányi víz == DN. – 46:209 (1989. júl. 31.). – p. 5.
A Beremenden folytatott kőbányászat a harkányi vízminőséget fenyegeti.

1466. LÁRENCZ László: A gyógyfürdő vízelemzése == Harkány : A Siklós időszakos mel-
léklete. – 1:4 (1989. aug.). – p. 2.
Th an Károly (1834–1908) egyetemi tanár munkásságáról.

1467. SZÉP János: A gyógyvizek hasznosítása == Harkány : A Siklós időszakos melléklete. 
– 1:4 (1989. aug.). – p. 1.

1468. [MÁGEL Andrea] M. A.: Tiltás és oldás : Fertőzött-e a harkányi víz? == DN. – 46:252 
(1989. szept. 12.). – p. 3.

1990

1469. KÁPLÁR László: Csorba csempék Harkányfürdőn == A Helyzet. – (1990. jan. 5.). – 
p. 15.
A Harkányi Fürdővállalat és a Pietra Épületkerámiai Vállalat pere.

1470. [MURÁNYI László] M. L.: Dél-dunántúli strandkörkép : Nyugtat-e a gyógymeleg-
víz? == Vasárnapi DN. – 47:69 (1990. márc. 11.). – p. 3. : ill. [1 fotó]
Harkányról is.

1471. [FÖLDESSY Dénes] F. D.: Zöld út a gyógyturizmusnak : Elkészült a harkányi fürdő 
fejlesztési terve : Külön a strandolók – külön a gyógyulók == DN. – 47:72 (1990. 
márc. 14.). – p. 1. : ill. [1 fotó, Proksza László felvétele]

1472. Harkányban már nincs messze a nyár : Az elmúlt évben 1,8 millió látogatójuk volt == 
DN. – 47:82 (1990. márc. 26.). – p. 5. : ill. [1 fotó]
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1473. „Harkányi Gyógy- és Strandfürdő” == HH. – 1:2 (1990. ápr.). – p. 12.
Kivonat a Szociális és Egészségügyi Minisztérium 32/GyJ – 1990 sz. határozatából: „A 
Baranya megyei Fürdővállalat üzemeltetésében lévő strandfürdő […] számára „Har-
kány Gyógy- és Strandfürdő” elnevezéssel a gyógyfürdő megnevezés használatát és a 
fürdő gyógyászati használatbavételét […] engedélyezem. A gyógyfürdőt gyógyászati 
ellátás szempontjából országos kategóriába soroltam.”

1474. VARGA Zoltán: Harkányi arcképek : Harminckét év egy helyen == HH. – 1:3 (1990. 
máj.). – p. 5.
Beszélgetés Spengler Józsefnéval, a Harkányi Fürdővállalat nyugdíjba vonuló igazga-
tójával.

1475. [SAROK Zsuzsa] S. Zs.: Ki lesz a Harkányi Gyógyfürdő Vállalat igazgatója? : Ádáz 
vita, érvelések pro és kontra : A harkányiak nem akarnak idegen igazgatót == Új DN. 
– 1:51 (1990. máj. 25.). – p. 2.

1476. „Felröppent a fehér füst Harkányban” == Új DN. – 1:57 (1990. máj. 31.). – p. 5.
Buzás Gábor a Harkányi Fürdő Vállalat új igazgatója.

1477. Siklós és környéke története : Harkányfürdő fölfedezése == Dél-Baranya. – (1990. 
jún.). – p. 16.

1478. BALOG [Nándor] N.: Hétfőtől koedukált nudi a harkányi fürdőben == Új Vasárnapi 
DN. – 1:95 (1990. jún. 8.). – p. 4. : ill. [1 fotó]

1479. KESZTHELYI Béla: A gyógyfürdő kórház és Harkány == HH. – 1:5 (1990. júl.). – p. 
7.
Az intézmény igazgatójának gondolatai a további fejlesztésekről.

1480. VARGA Zoltán–Szabó Anikó: Harkányi arcképek : Az új fürdőigazgató == HH. – 1:5 
(1990. júl.). – p. 6.
Buzás Gábor a Harkányi Fürdő Vállalat új igazgatója.

1481. Hétfőtől Harkányban : Nincs éjszakai fürdőzés [Hír] == Esti Hírlap. – 35:170 (1990. 
júl. 21.). – p. 6.
A KÖJÁL döntése alapján, a termálkutak vízhozamának csökkenése és a vízminőség-
romlás miatt.

1482. GÁLDONYI Magdolna: Takarékos fogyasztással van elég víz! : A harkányi termál-
víz-kincset kell megvédeni : A többletköltségekhez járuljanak a haszonélvezők is == 
Új DN. 1:126 (1990. aug. 8.). – p. 1., 5. : ill. [2 fotó]

1483. BENCS János: Forró termálvíz == HH. – 1:7 (1990. szept.). – p. 1., 7.
Megalakult a Harkányi Fürdővállalat munkástanácsa.

1484. [SAROK Zsuzsa] S. Zs.: Harkány megújulás előtt == Új DN. – 1:170 (1990. szept. 
22.). – p. 3. : ill. [1 fotó, Proksza László felvétele]
Megszólal Fóris Sándor, a fürdő műszaki vezetője.



165Cikkek

1485. „Elvtelen együttműködésre nem vagyok hajlandó” : Jövőkép munkástanáccsal == 
HH. –1:8 (1990. okt.). – p. 3.
Beszélgetés Buzás Gáborral, a Harkányi Fürdővállalat igazgatójával.

1486. RUZSINSZKY Tibor: Szezon végi harkányi pillanatok : Bányászüdülő – gondokkal 
== Komlói Újság. – 2:21 (1990. okt. 17.). – p. 2.
Beszélgetés Ónodi Gáborral, a fürdővállalat főmérnökével.

1487. PERICS Péter: Arcképcsarnok : Dr. Saortay Árpád == Siklós. – 3:11 (1990. nov. 1.). – 
p. 6. : ill.

1488. REICHMESZ Ádám: Fürdővízzel a gyereket : Olaszok, osztrákok, japánok kacsint-
gatnak Harkányra == Mai Reggel. – 1:77 (1990. dec. 19.). – p. 4.
Beszélgetés Buzás Gábor közgazdásszal, a gyógyfürdő új igazgatójával a fürdő jövőjéről.

1991

1489. SZABÓ Anikó: A jegy ára a csillagos ég == HH. – 2:1–2 (1991. jan.). – p. 9.
A szolgáltatások árairól.

1490. [KOZMA Ferenc] K. F.: Kezelések, fürdők, jegyek, árvizek : Harkányban semmi sem 
változott? == Új DN. – 2:5 (1991. jan. 6.). – p. 1–2.
Beszélgetés dr. Keszthelyi Bélával, a gyógyfürdőkórház orvos-igazgatójával.

1491. [SAROK Zsuzsa] S. Zs.: Mégis fogadják a beutaltakat a harkányi fürdőben : Az árat 
számla ellenében kifi zeti a társadalombiztosítás == Új DN. – 2:15 (1991. jan. 16.). – p. 
5.
Beszélgetés Szabó Tamással, a Harkányi Gyógyfürdő Vállalat gazdasági igazgatóhelyet-
tesével az árszabásokról.

1492. SZABÓ Tamás: Látványos beruházások a harkányi fürdőben == Új DN. – 2:36 (1991. 
febr. 6.). – p. 10.
A szerkesztőség postájából. A cikk írója a Baranya Megyei Fürdő Vállalat gazdasági 
igazgatóhelyettese.

1493. Cs. Gy.: Fürdetés == Kurír. – (1991. febr. 13.). – p. 10.
Többek között a Harkányi Fürdővállalat új árairól.

1494. [SZALAY Kornélia] Sz. K.: A harkányi gyógykórházban február 15-től : Nem kell 
fi zetni a beutaltaknak == Új DN. – 2:50 (1991. febr. 20.). – p. 3. : ill. [1 fotó, Szundi 
György felvétele]

1495. REICHMESZ Ádám: Kire kacsingat Harkány? : Nem lehet a strandot talicskán eltolni 
== Mai Reggel. – 2:46 (1991. febr. 23.). – p. 19. : ill. [1 fotó]
Beszélgetés Buzás Gábor közgazdásszal.
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1496. Soron kívüli nyugdíj-kiegészítés : Megegyezés a gyógyfürdőkkel == N. – 119:65 
(1991. márc. 19.). – p. 5.
„A harkányi gyógyfürdővel viszont nem jött létre a megállapodás, ezért a társadalom-
biztosítás terhére ingyenesen csak a harkányi gyógyfürdőkórház szolgáltatásai vehetők 
igénybe.”

1497. Miért a harkányi fürdő kivétel? : Nyílt válasz a panaszosoknak és az érdeklődő törzs-
közönségnek == HH. – 2:4 (1991. ápr.). – p. 11.
A Gyógyfürdő Vállalat vezetésének nyilatkozata.

1498. VITÁRINÉ Keczeli Rozália: Létkérdésünk : Bajban van a karsztvíz == HH. – 2:4 
(1991. ápr.). – p. 1., 10.
A termálvíz csökkenéséről.

1499. Világhírű Harkányfürdő : Elkészült a kupolás épület == Esti Hírlap. – 36:85 (1991. 
ápr. 12.). – p. 4. : ill. [3 fotó, Wormser Antal felvétele]
A gyógyfürdőkorház faburkolatú kupolás épülete, amelyben négy medence található.

1500. Tájékoztató a gyógyfürdő illetve termálfürdő igénybevételéről == HH. – 2:6 (1991. 
jún.). – p. 11.
A Gyógyfürdő Vállalat tájékoztatója a szolgáltatások feltételeiről és árairól.

1501. TROSZT [Éva] É.: Új fürdőzési rend Harkányban : A hét végére zökkenőmentes for-
galmat ígérnek a fürdő alkalmazottai == Új DN. – 2:154 (1991. jún. 6.). – p. 5. : ill. [1 
fotó, Kóródi Gábor felvétele]
A strand, a gyógyászat és a termálfürdő különválasztása, új belépők bevezetése.

1502. B. R.: Zsigmondy Vilmos == Heti Kis Újság. – 1:22 (1991. jún. 7.). – p. 15. : ill.

1503. REICHMESZ Ádám: Kis magyar vendégriasztó : Harkányi haragszomrád == Esti 
Extra. – (1991. jún. 11.). – p. 4.
Demonstráció a strandfürdő használatával kapcsolatos változások ellen.

1504. SZABÓ Anikó: Össznépi társasjáték? : Újabb fejlemények a harkányi fürdőből : Egye-
sek tüntetéssel, erőszakos fellépéssel fenyegetőznek == Új DN. – 2:158 (1991. jún. 
11.). – p. 9. : ill. [1 fotó]
Beszélgetés Buzás Gábor igazgatóval a strandfürdőn bevezetett mágneses jegyrendszerről.

1505. Befürödtek Harkányban [Hír] == Kurír. – (1991. jún. 12.). – p. 5.
Demonstráció a strandfürdő használatával kapcsolatos változások ellen.

1506. Kerítők == N. – 119:136 (1991. jún. 12.). – p. 1.
A gyógyfürdőt kerítették/csúfították el. Drágább a belépő, mint a strandfürdőbe.

1507. UNGÁR Tamás: Tüntetés Harkányban : Automata a gyógymedencénél == Népsza-
badság. – 49:136 (1991. jún. 12.). – p. 4.
A fürdővállalat intézkedései ellen az FKgP szervezett tiltakozást. Beszélgetés Buzás Gá-
borral, a fürdő igazgatójával.
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1508. GOMOLLA Tamás: Belépőkeringő == Siklós és Siklósvidék. – 4:10 (1991. jún. 14.). 
– p. 1., 11. : ill. [2 fotó]
Demonstráció a strandfürdő használatával kapcsolatos változások ellen.

1509. [SAROK Zsuzsa] S. Zs.: Lesz újabb demonstráció Harkányban? == Új DN. – 2:162 
(1991. jún. 15.). – p. 5.
Beszélgetés Buzás Gábor igazgatóval az új fürdőzési rendszerről és az áremelésről.

1510. REICHMESZ Ádám: Demonstráció helyett falugyűlés : Kenyértörés vagy megegye-
zés == Esti Extra. – (1991. jún. 17.). – p. 4.
Vita az önkormányzat és a fürdővállalat között a strandbelépők ügyében.

1511. BALOGH Balázs: A rablógazdálkodás mindig veszélyes == Esti Extra. – (1991. jún. 
19.). – p. 5.
Beszélgetés Szűcs Józseff el, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével a harkányi fürdőről.

1512. Bédy Istvántól kérdeztük a falugyűlés után == HH. – 2:7 (1991. júl.). – p. 6. : ill.

1513. Buzás Gábortól kérdeztük a demonstrációt követően == HH. – 2:7 (1991. júl.). – p. 
5–6. : ill.

1514. SZABÓ Anikó: „Meg vagyunk mi fürödve” : Egy jegyáremelés és következményei == 
HH. – 2:7 (1991. júl.). – p. 2–4. : ill.
Az FKgP szervezésében demonstráció a fürdővállalat intézkedései ellen.

1515. KOZMA Ferenc: Hány bőr van a vendégen? : Harkány olcsóbb lett == Új DN. – 2:182 
(1991. júl. 5.). – p. 1., 13.

1516. CSEFKÓ [Judit]: Harkányi strandbéke == Magyar Nemzet. – 54:157 (1991. júl. 6.). – 
p. 5.
A község lakói hetek óta tiltakoznak a strandon bevezetett új jegyrendszer ellen.

1517. Veszélyben a Harkány Gyógyvize == Kisalföld. – 46:158 (1991. júl. 8.). – p. 5.
A Beremendi cementgyár karsztvízkitermelése veszélyezteti.

1518. M. M.: Akinek ágya van, még nem biztos, hogy lubickolhat : Sírnak a fürdősök Har-
kányban == Mai Nap. – (1991. júl. 21.). – p. 10.
A Köjál limitálta a strand befogadóképességét.

1519. ÓNODI Gábor: Község és fürdő vagy községi fürdő == HH. – 2:8 (1991. aug.). – Ter-
mál Tükör mell.

1520. SZABÓ [Anikó] A.: Fürdő-ügyben nyilatkozik Tarr István, az önkormányzat egyik 
hangadója == HH. – 2:8 (1991. aug.). – p. 8.

1521. MOLNÁR Valéria: Harkányi igazságok == Képes Újság. – (1991. aug. 3.). – p. 10–11. 
: ill.
A strandfürdő jegyárairól, a forgalom visszaeséséről.



168 A harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra bibliográfiája (1825–2015)

1522. Hírcsokor a harkányi fürdőtől == HH. – 2:9 (1991. szept.). – p. 6.

1523. CSARNAI Attila: A rémület éjszakája : A nép az utcára tódult == N. – 119:221 (1991. 
szept. 20.). – p. 4.
Jugoszláviai harcok, berepülések. „Csak néhány német turistacsoport mondta le harká-
nyi utazását.” Szállodák, panziók tömve vannak.

1524. Fürdőhírek == HH. – 2:10 (1991. okt.). – p. 9.

1525. ÓNODI Gábor: Gyógyvízgazdálkodás Harkányban : Múlt – jelen – jövő [1–3.] == 
HH. – 2:10 (1991. okt.). – p. 8. : ill.; 2:11 (1991. nov.). – p. 9.; 2:12 (1991. dec.). – p. 6.

1526. Csökken az utánpótlás : Veszélyben Harkány gyógyvize == Napló [Veszprém]. – 
47:303 (1991. dec. 28.). – p. 9.

1992

1527. SZABÓ Anikó: Tavalyi szezonvégi üzemi gyűlés a fürdővállalatnál : A fő téma: a va-
gyonjegy elosztása : A vállalat az önkormányzat kezébe kerül? == HH. – 3:1–2 (1992. 
jan.–febr.). – p. 14.

1528. ROSZPRIM Nándor: Vagyonjegy-vita Harkányban : Kik jártak jól a Fürdő Vállalat-
nál? == Új DN. – 3:1 (1992. jan. 2.). – p. 7. : ill. [1 fotó]
Beszélgetés Buzás Gáborral, a Baranya Megyei Fürdő Vállalat igazgatójával.

1529. is: Harkányban minden csendes : Felére csökkent a fürdővendégek száma == Magyar 
Nemzet. – 55:20 (1992. jan. 24.). – p. 12.
Idén meglepően kevés a vendég. Megszólal Buzás Gábor, a Baranya Megyei Fürdő Vál-
lalat harkányi igazgatója.

1530. SZABÓ Anikó: Kié lesz a harkányi fürdő? == Új DN. – 3:42 (1992. febr. 12.). – p. 2.
Megszólal Buzás Gábor, a Baranya Megyei Fürdő Vállalat harkányi igazgatója.

1531. BARLA SZABÓ Sándor: A harkányi termálvíz újabb vonatkozásai == HH. – 3:3 
(1992. márc.). – p. 14.

1532. Kishírek a fürdőről == HH. – 3:3 (1992. márc.). – p. 7.

1533. SZABÓ [Anikó] A.: Fürdőhírek : Még mindig bizonytalan a tulajdonos kiléte == HH. 
– 3:4 (1992. ápr.). – p. 9.

1534. [UNGÁR Tamás]: Kié lesz a Harkányi fürdő? == Népszabadság. – 50:85 (1992. ápr. 
9.). – p. 13.
Mindeddig nem sikerült megegyezni a Baranya Megyei Fürdő Vállalat kezelésében lévő 
három fürdő tulajdonjogáról a megyének és az illetékes önkormányzatoknak.
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1535. TROSZT [Éva] É.: Beutalóval ingyenes a harkányi fürdő == Új DN. – 3:106 (1992. 
ápr. 16.). – p. 5.
A társadalombiztosítási igazgatóság és a fürdővállalat között március végén létrejött 
megállapodás alapján.

1536. GOMOLLA Tamás: Bizonytalan biztos... == Siklós és Siklósvidéke. – (1992. ápr. 17.). 
– p. 1., 12. : ill.

1537. Ingyenes beutaltak gyógykezelése Harkányfürdőn == Magyar Nemzet. – 55:92 (1992. 
ápr. 17.). – p. 12.
Újra ingyenesek a szolgáltatások a beutalt betegek számára.

1538. SZABÓ [Anikó] A.: Fürdőhírek : Néhány héten belül ismert lesz a tulajdonos == HH. 
– 3:6 (1992. jún.). – p. 9. : ill.

1539. SAROK Zsuzsa: Kié lesz a harkányi fürdő? : A bizonytalanságban is színvonalasan 
szolgáltatnak == Új DN. – 3:162 (1992. jún. 13.). – p. 3.
Többek között az árakról.

1540. [SZABÓ Anikó] Sz. A.: Fürdőhírek a tulajdonlásról és a szezonról : A megye és a 
vállalati szakszervezet is fellebbezett == HH. – 3:7 (1992. júl.). – p. 12. : ill.

1541. SZABÓ P. Ferenc: Kié lesz a harkányi fürdő? == Kurír. – (1992. júl. 7.). – p. 5. : ill. [1 
fotó, Grnák László felvétele]
Fellebbezés a vagyonátadó bizottság határozatával szemben, amely a helyi önkormány-
zat tulajdonába juttatta a fürdőt.

1542. FÓRIS Sándor: Fürdőhírek : Reklámfi lm a fürdőről == HH. – 3:8 (1992. aug.). – p. 
12. : ill.
A strandfürdőt Deutsch Tamás országgyűlési képviselő és Bánff y György színművész 
népszerűsíti.

1543. SZÁSZI Tibor: Gyógyfürdőkről fürdőzőknek == Új DN. – 3:235 (1992. aug. 26.). – p. 
10. : ill. [1 fotó, Proksza László felvétele]
Többek között a harkányi gyógyfürdőről is.

1544. [SZABÓ Anikó] Sz. A.: Fürdőhírek : A tulajdonlás kérdése még nem dőlt el? : Nyilat-
kozik a vállalat igazgatója == HH. – 3:9 (1992. szept.). – p. 6–7. : ill.

1545. [SZABÓ Anikó] Sz. A.: Fürdőhírek : A legjobb szezonéhoz hasonló pénzügyi hely-
zetben a vállalat == HH. – 3:10 (1992. okt.). – p. 6.

1546. [MÁGEL Andrea] M. A.: Ismét a gyógyfürdők jövőjéről : A legzavarosabb ügy: Har-
kány == Új DN. – 3:281 (1992. okt. 11.). – p. 3.
Beszélgetés Szabó Tamással, a Harkányi Gyógyfürdő Vállalat gazdasági igazgatóhe-
lyettesével.
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1547. BARLA Szabó Sándor: Harkány kivételes értékei : Az utóbbi évtizedben hatalmas 
fejlődés következett be a reumatológiában == Új DN. – 3:282 (1992. okt. 12.). – p. 7. 
: ill. [1 fotó]

1548. MÉSZÁROS Attila: Igazgatóváltás a Fürdővállalatnál : Kié a munkáltatói jog? : Szabó 
Tamás: a vállalatnak működnie kell! == Új DN. – 3:285 (1992. okt. 15.). – p. 3.
Beszélgetés Bédy István harkányi polgármesterrel.

1549. MÉSZÁROS Attila: Élesedik a vita : Kié is a harkányi gyógyfürdő? == Új DN. – 3:286 
(1992. okt. 16.). – p. 1–2.
Üzemi gyűlés a Baranya Megyei Fürdő Vállalatnál. Megszólal Ónodi Gábor megbízott 
igazgató.

1550. Kié legyen a gyógyfürdő? : Interpellál Trombitás Zoltán (FIDESZ), válaszol: dr. Boros 
Péter belügyminiszter == Ring. – 4:43 (1992. okt. 28.). – p. 9–10. : ill.

1551. Fürdőhírek : Interpelláció a harkányi fürdő ügyében == HH. – 3:11 (1992). – p. 4.
Trombitás Zoltán (Fidesz) képviselő interpellációja, Boros Péter belügyminiszter vála-
sza.

1552. BARLA Szabó Sándor: Harkány és a gyógyfürdőügy == Új Magyarország. – 2:269 
(1992. nov. 14.). – p. 24.
Olvasói levél.

1993

1553. Árbevétel-növelő akciók 1993-ban == HH. – 4:1 (1993. jan.). – p. 8.

1554. SZABÓ [Anikó] A.: Fürdőhírek : A tulajdonlás ügyében előlről kezdődik minden : A 
megyével szemben ma esélytelenebb Harkány == HH. – 4:1 (1993. jan.). – p. 7.

1555. PAUSKA Zsolt: Harkány: ki marad a vízben? == Új DN. – 4:45 (1993. febr. 15.). – p. 
5.
A harkányi gyógyfürdő tulajdoni helyzetéről.

1556. KOLLER Zoltán: Több mint a fél megye támogatja Harkányt == HH. – 4:5 (1993. 
máj.). – p. 3–4.
Beszélgetés Bédy István harkányi polgármesterrel a fürdő tulajdonjogának kérdéséről.

1557. KOLLER Zoltán: Elképzelhető, hogy Nagy Ferenc József miniszter dönt a harkányi 
fürdő ügyében… : A fürdő Harkányt illeti – vallja Harkány országgyűlési képviselője 
== HH. – 4:6 (1993. jún.). – p. 5. : ill. [2 fotó]

1558. KOLLER Zoltán: Harkány önkormányzata kinevezte igazgatónak, majd a bíróság 
birtokháborítónak „minősítette”… == HH. – 4:6 (1993. jún.). – p. 2–3. : ill. [2 fotó]
Beszélgetés Ónodi Gáborral a fürdő tulajdonjoga körüli vitáról.
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1559. BUZÁS Gábor: Refl ektálás Ónodi Gábor kijelentéseire == HH. – 4:7 (1993. júl.). – 
p. 3.

1560. KOLLER Zoltán: Lapzártakor kaptuk a hírt: A másodfokú bíróság Harkánynak ítélte 
a fürdőt… == HH. – 4:7 (1993. júl.). – p. 3.

1561. GÁLDONYI Magdolna: Vége a fürdő ügynek? : Harkányban lemondott a vállalat 
vezérkara == Új DN. – 4:176 (1993. júl. 2.). – p. 1., 5.
Az önkormányzat tulajdona lett a fürdő.

1562. KOLLER Zoltán: Személyi és egyéb változások a harkányi Fürdővállalatnál : Ónodi 
Gábort bízták meg az igazgatói teendőkkel == HH. – 4:8 (1993. aug.). – p. 3. : ill.; Ua.: 
Új DN. – 4:203 (1993. júl. 27.). – p. 9. : ill. [1 fotó]

1563. ÓNODI Gábor: Község és fürdő már községi fürdő == HH. – 4:8 (1993. aug.). – p. 4. 
: ill.
Az önkormányzat tulajdona lett a fürdő.

1564. ÓNODI Gábor: A fürdővel kapcsolatos feladatok mérlegelése == HH. – 4:9 (1993. 
szept.). – p. 14. : ill. [1 fotó]

1565. HAJZER Lajos: Harkányfürdő 170 éves == Új DN. – 4:253 (1993. szept. 15.). – p. 7. : 
ill. [1 fotó, Szundi György felvétele]

1566. SZABÓ Zoltán: Próbálj meg lazítani! == KÁPÉ. – 1:23 (1993. szept. 23.). – p. 16–17. 
: ill.

1567. ÓNODI Gábor: A Harkányi Fürdővállalat szervezeti felépítésének átalakítása == 
HH. – 4:11 (1993. nov.). – p. 4–5. : ill. [1 fotó]

1568. GOMOLLA Tamás: Partra vetették a „szálkás” képviselőt == N. – 121:296 (1993. dec. 
20.). – p. 13.
A harkányi önkormányzat lett a fürdővállalat tulajdonosa.

1569. KOLLER Zoltán: Harkány is tagja lesz a Fürdővárosok Szövetségének. – (24 óra a 
nagyvilágban) == Új DN. – 4:355 (1993. dec. 30.). – p. 1., 2.
Harkány képviselő-testületének döntése alapján.

1994

1570. [KOLLER Zoltán] K. Z.: Személyi változások után a megbízott igazgató is pályázik 
== HH. – 5:2–3 (1994. febr.–márc.). – p. 2–3. : ill. [1 fotó]
Beszélgetés Ónodi Gábor megbízott igazgatóval.

1571. [SZABÓ Anikó] Sz. A.: Harkányi fejlesztések. – (A Mai Nap) == Új DN. – 5:62 (1994. 
márc. 4.). – p. 5.
Beszélgetés Bédy István polgármesterrel.
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1572. SZABÓ Anikó: Kerítésbontás a harkányi fürdőn == Új DN. – 5:85 (1994. márc. 27.). 
– p. 1., 2. : ill. [1 fotó, Laufer László felvétele]
Beszélgetés Ónodi Gábor megbízott igazgatóval.

1573. ÓNODI Gábor: A Fürdővállalat gazdálkodási lehetőségei a fejlesztés stratégiája == 
HH. – 5:4 (1994. ápr.). – p. 4–5. : ill.

1574. [SZABÓ Anikó] Sz. A.: Át kell építeni a gyógyfürdőt : Miért hidegebb a melegvíz a 
megszokottnál == Új DN. – 5:151 (1994. jún. 3.). – p. 5. : ill. [1 fotó, Laufer László 
felvétele]
Beszélgetés Ónodi Gáborral, a harkányi fürdő igazgatójával.

1575. HEGYI-FÜSTÖS István: Harkányfürdő születése == Reformátusok Lapja. – 38:25 
(1994. jún. 19.). – p. 7.
A gyógyvíz felfedezésének története.

1576. [SZABÓ Anikó] Sz. A.: Kétnapos fürdőfesztivál Harkányban : Hagyományteremtő 
céllal, július 30-án lesz az ünnepélyes megnyitó. – (A Mai Nap) == Új DN. – 5:197 
(1994. júl. 19.). – p. 3.
I. Harkányi Fürdőfesztivál (1994. júl. 30–31.).

1577. MÓCZÁN Zoltán: Harkányi fürdőfesztivál == Új DN. – 5:204 (1994. júl. 26.). – p. 1.
I. Harkányi Fürdőfesztivál (1994. júl. 30–31.).

1578. HORVÁTH Mária, V.: Ördög és pokol Harkányban == Mai Nap. – (1994. júl. 31.). – 
p. 40.
I. Harkányi Fürdőfesztivál (1994. júl. 30–31.).

1579. [PAUSKA Zsolt] P. Zs.: Strandfesztivál Harkányban : Neves művészek, tűzijáték, ér-
deklődők ezrei. – (A Mai Nap) == Új DN. – 5:197 (1994. aug. 1.). – p. 5. : ill. [1 fotó, 
Laufer László felvétele]
I. Harkányi Fürdőfesztivál (1994. júl. 30–31.).

1580. KOLLER Zoltán: Karneváli hangulat fürdőfesztivállal : Születőben egy új hagyomány 
== HH. – (1994. ősz). – p. 4–6. : ill. [11 fotó]
I. Harkányi Fürdőfesztivál (1994. júl. 30–31.).

1581. ROSZPRIM Nándor: A harkányi gyógykórházról : A felújított díszteremben ülése-
zett Baranya Megye Közgyűlése. – (24 óra a nagyvilágban) == Új DN. – 5:259 (1994. 
szept. 20.). – p. 1–2. : ill.

1582. H. V.: Továbbra is életveszélyes a harkányi gyógyfürdő egyik épülete == Magyar Hír-
lap. – 27:244 (1994. szept. 24.). – p. 6.
A gyógyfürdő elmúlt négy éve. Keszthelyi Béla orvos-igazgató beszámolója a megyei 
közgyűlésen.

1583. BARLA SZABÓ Sándor: A harkányi kórház negyven éve. – (Közélet) == Új DN. – 
5:276 (1994. okt. 7.). – p. 8. : ill. [1 fotó, Laufer László felvétele]
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1584. [GOMOLLA Tamás] G. T.: Fürdőhelyzet == Siklós és Siklósvidék. – 6:16–17[!17–18] 
(1994. nov. 25.). – p. 1.
Küzdelem a fürdővállalat tulajdonlásáért.

1585. ANTAL Ildikó: Harkányi Gyógyfürdő Vállalat : Hiányzik az összefogás. – (Vállalko-
zások) == Világgazdaság. – 26:246 (1994. dec. 17.). – p. 4.
A gyógyfürdő látogatottságáról.

1995

1586. Harkányfürdő fejlesztése== HH. – 6:2 (1995). – p. 8. : ill.
Területfelhasználási program.

1587. MÉSZÁROS [Attila] A.: Frissítő csomag : A harkányi fürdő változatlanul vonzó == 
Új DN. – 6:36 (1995. febr. 6.). – p. 1. : ill. [1 fotó, Laufer László felvétele]
Megszólal Kapitány Csaba fürdőmester.

1588. [MÉHES Károly] M. K.: Gyógyfürdés inkább télen. – (A Mai Nap) == Új DN. – 6:48 
(1995. febr. 18.). – p. 5.
Háziorvosok számára tartottak szakmai napot a gyógyfürdőben.

1589. -i : Harkányi Gyógyfürdő : A híres gyógyvizes gyógyulás == Magyar Képes Újság. – 
44:9 (1995. márc. 16.). – p. 7. : ill. [5 fotó]
A gyógyfürdő szolgáltatásairól.

1590. Marad a harkányi fürdőkorház ; A pécsi egyetem tanszéke lesz : Megmenekült a be-
zárástól a harkányi gyógykórház == Magyar Nemzet. – 58:174 (1995. júl. 27.). – p. 1., 
5. : ill. [1 fotó, Hámor Szabolcs felvétele]

1591. Működésképtelen lehet a harkányi gyógykórház. – (A Mai Nap) == Új DN. – 6:163 
(1995. jún. 17.). – p. 5. : ill. [1 fotó, Laufer László felvétele]
A kórház dolgozóinak közalkalmazotti tanácsának közleménye.

1592. [SZABÓ Anikó] Sz. A.: Fürdőfesztivál lesz Harkányban. – (A Mai Nap) == Új DN. – 
6:166 (1995. jún. 20.). – p. 3.
II. Harkányi Fürdőfesztivál (1995. jún. 24–25.).

1593. Konyaktilalom a harkányi fürdőn : A siklósi ÁNTSZ-nek Harkány kiemelt feladat. 
– (A Mai Nap) == Új DN. – 6:167 (1995. jún. 21.). – p. 9. : ill. [1 fotó, Löffl  er Gábor 
felvétele]
A strandon tilos égetett szeszt árusítani.

1594. KOZMA [Ferenc] F.: Menekülő útvonalon a gyógykórház == Új DN. – 6:167 (1995. 
jún. 21.). – p. 1.

1595. HAVASI [Bertalan]: A következő célpont a harkányi kórház : Akkor lesz veszteséges, 
ha csökken az ágyszám == Magyar Nemzet. – 58:155 (1995. júl. 5.). – p. 4.
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1596. Fürdőfesztivál Harkányban == Siklós és Siklósvidék. – 8:10 (1995. júl. 14.). – p. 3.
II. Harkányi Fürdőfesztivál (1995. jún. 24–25.).

1597. [NAGY Emőke] N. E.: Békebeli fürdőhelyek : Harkány == Nők Lapja. – 7:30 (1995. 
júl. 26.). – p. 48–49. : ill. [2 színes fotó]
A fürdő 19. sz.-i történetéből. Batthyány Kázmér.

1598. [SAROK Zsuzsa] S. Zs.: Megmenekült a harkányi kórház. – (A Mai Nap) == Új DN. 
– 6:202 (1995. júl. 26.). – p. 1., 5.

1599. Esély Harkánynak == Új Magyarország. – 5:177 (1995. júl. 27.). – p. 5.

1600. Megmenekült a harkányi gyógykórház [Hír] == N. – 123:174 (1995. júl. 27.). – p. 2.
„Nem zárják be Harkány gyógykórházát. Megszüntetését az egészségügyi tárca indítvá-
nyozta. A megyei önkormányzat kidolgozott egy programot a működtetés költségeinek 
csökkentésére. A program esélyt kínál a fennmaradásra […] Az OEP októberben írja 
alá a Harkányi Gyógyfürdőkórházzal azt a szerződést, amelyben kétszáz ágy fenntar-
tását vállalják.”

1601. SAROK Zsuzsa: 200 ágy biztos Harkányban : elkészült a karcsúsítás terve. – (A Mai 
Nap) == Új DN. – 6:203 (1995. júl. 27.). – p. 3.
70 ággyal csökkentik a gyógyfürdőkórházat.

1602. KOLLER Zoltán: II. Harkányi Fürdőfesztivál : Színvonalas program sok esővel == 
HH. – 6:1 (1995. aug.). – p. 9–10. : ill. [5 fotó]
II. Harkányi Fürdőfesztivál (1995. jún. 24–25.).

1603. [SIMON Márta] S. M.: Jövője van a harkányi kórháznak == Diskurzus. – 6:6 (1995. 
aug.). – p. 4.
Megszólal Keszthelyi Béla igazgató.

1604. [SZABÓ Anikó] Sz. A.: Három hektárral bővülne a fürdő : A terv megvalósulása 
egész Harkányt megváltoztatná. – (A Mai Nap) == Új DN. – 6:209 (1995. aug. 2.). – p. 
5. : ill. [1 fotó, Laufer László felvétele]
Terv a harkányi fürdő kibővítésére.

1605. ERDEI Éva: Nem zárják be a harkányi kórházat == Magyar Hírlap. – 28:182 (1995. 
aug. 5.). – p. 8.

1606. KOLLER Zoltán: Megmaradt a Harkányi Gyógykórház… : Dr. Keszthelyi Béla igaz-
gató-főorvos a túlélésről == HH. – 6:2 (1995). – p. 4–5. : ill. [2 fotó]

1607. KOLLER Zoltán: Kihez lojális Ónodi Gábor fürdőigazgató? == HH. – 6:2 (1995). – p. 6.
Beszélgetés Ónodi Gáborral, a fürdővállalat igazgatójával.

1608. UNGÁR Tamás: Luxus lesz a szanatórium? : Sopron napi 2600, Harkány 1500 forint-
ba kerül beutaló nélkül == Népszabadság. – 53:220 (1995. szept. 19.). – p. 1., 5.
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1609. [MÉHES Károly] M. K.: Újra: Kié legyen a harkányi fürdő? – (Magyarország – 
Dél-Dunántúl) == Vasárnapi Új DN. – 6:282 (1995. okt. 15.). – p. 5.
A település és a megye 50-50%-ban osztoznak a fürdő tulajdonjogán. A város újabb 
keresetet adott be az ügyben.

1610. [SAROK Zsuzsa] S. Zs.: Új szolgáltatások Harkányban : Sportolásra is alkalmas fedett 
medence. – (Magyarország – Dél-Dunántúl) == Új DN. – 6:316 (1995. nov. 19.). – p. 
3. : ill. [2 fotó, Laufer László felvételei]

1611. SZABÓ Anikó: Német, dán vendégkör : A harkányi főszezon idén is jó volt. – (Váro-
saink) == Új DN. – 6:326 (1995. nov. 29.). – p. 9.

1612. [SAROK Zsuzsa] S. Zs.: 40 éves a harkányi kórház ; A harkányi kórház története. – 
(A Mai Nap) == Új DN. – 6:336 (1995. dec. 9.). – p. 1., 3. : ill. [1 fotó, Müller Andrea 
felvétele]

1613. SZABÓ Anikó: Harkányfürdő ünnepvárón. – (Városaink) == Új DN. – 6:352 (1995. 
dec. 27.). – p. 9. : ill. [1 fotó, Löffl  er Gábor felvétele]
Az ünnepek alatt is igénybe vehetőek a fürdő szolgáltatásai.

1996

1614. ROSZPRIM Nándor: Mi lesz a harkányi fürdővel? : Ülést tartott tegnap Baranya köz-
gyűlése. – (A Mai Nap) == Új DN. – 7:29 (1996. jan. 30.). – p. 1., 3.
A Baranya Megyei Közgyűlés ülése döntött a fürdő ügyéről.

1615. ROSZPRIM Nándor: Merre folyik a harkányi gyógyvíz? : A fürdő tulajdona még vi-
tatott, de biztos, a fejlesztés elkerülhetetlen. – (Riport) == Új DN. – 7:52 (1996. febr. 
22.). – p. 8. : ill. [2 fotó, Laufer László felvételei]
A fürdővállalat rt.-vé alakítása, fejlesztési lehetőségek, az árakról.

1616. [SZABÓ Anikó] Sz. A.: Tavasz köszönt a strandra : Harkányban ismét lehet este is 
fürödni. – (Városaink) == Új DN. – 7:85 (1996. márc. 27.). – p. 9. : ill. [1 fotó, Löffl  er 
Gábor felvétele]

1617. [SZABÓ Anikó] Sz. A.: Melegvízből hőenergia : A harkányi fürdő 80 millió forintot 
nyert. – (A Mai Nap) == Új DN. – 7:126 (1996. máj. 9.). – p. 5. : ill. [1 fotó, Laufer 
László felvétele]
Az elhasznált víz hőenergiájának felhasználását az Országos Környezetvédelmi Alap is 
támogatja. Megszólal Urbán József műszaki igazgató.

1618. SZABÓ Anikó: Pompázó természet a fürdőn. – (Városaink) == Új DN. – 7:145 (1996. 
máj. 29.). – p. 9. : ill. [1 fotó, Tóth László felvétele]
Ismét megjelentek a harkányi strandon az egynyári növények.
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1619. [SAROK Zsuzsa] S. Zs.: Ha nyár akkor fürdés! : Strandjaink vizének minősége: Har-
kányban óriási javulás. – (A Mai Nap) == Új DN. – 7:192 (1996. jún. 3.). – p. 1., 3. : 
ill. [1 fotó, Löffl  er Gábor felvétele]

1620. SZABÓ Anikó: Gazember is úszik a harkányi fürdőfesztiválon. – (Városaink) == Új 
DN. – 7:159 (1996. jún. 12.). – p. 9.
III. Harkányi Fürdőfesztivál (2015. júl. 13–14.).

1621. [MÉHES Károly] M. K.: Hintón érkezett az ördög. – (Magyarország – Dél-Dunántúl) 
== Új Vasárnapi DN. – 7:191 (1996. júl. 14.). – p. 5.
III. Harkányi Fürdőfesztivál (2015. júl. 13–14.).

1622. [MÉHES Károly] M. K.: Harkány: fürdés és kultúra. – (A Mai Nap) == Új DN. – 
7:192 (1996. júl. 15.). – p. 5.
III. Harkányi Fürdőfesztivál (2015. júl. 13–14.).

1623. [SZABÓ Anikó] Sz. A.: Vidám napok a harkányi strandon. – (A Mai Nap) == Új DN. 
– 7:201 (1996. júl. 25.). – p. 5.

1624. MÉHES [Károly] K.: A Harkányi Gyógyfürdő új arca == Új DN. – 7:302 (1996. nov. 
5.). – p. 1.
„[…] nem szabad erőltetni, hogy Harkány is a reumások x-edik Mekkája legyen […] 
hanem legyen a fürdő a családos pihenés helye, ahol a nagymamától a kisunokáig min-
denki megtalálja az őt érdeklő szórakoztató tevékenységet.”

1625. TOMSICS Lajos: A magyar mediterrán. – (Városaink) == Új DN. – 7:324 (1996. nov. 
27.). – p. 9. : ill. [1 fotó, Tóth László felvétele]
A gyógyfürdő parkjában lévő mediterrán jellegű növényekről.

1997

1626. SAROK Zsuzsa: Részvénytársaság tulajdona a fürdő. – (Városaink) == Új DN. – 8:7 
(1997. jan. 8.). – p. 9. : ill. [1 fotó, Laufer László felvétele]
Január 1-jétől Harkányi Gyógyfürdő Rt. Tulajdonosok 50-50%-ban a Baranya Megyei 
Önkormányzat és a harkányi önkormányzat.

1627. Harkány per után. – (Mozaik/Riport) == Új Magyarország. – 7:7 (1997. jan. 9.). – p. 12.
Megállapodás született a gyógyfürdő tulajdonlása ügyében.

1628. Rt-vé alakult a Harkány fürdő : Lezárult a hatéves huzavona == Világgazdaság. – 
29:12 (1997. jan. 17.). – p. 13.

1629. [MÉHES Károly] M. K.: Befürdő gyógyhelyek. – (Magyarország – Dél-Dunántúl) == 
Új DN. – 8:11 (1997. jan. 12.). – p. 5. : ill. [ 1 fotó, Müller Andrea felvétele]
A gyógyfürdők társadalombiztosítási mértékének csökkentéséről. Megszólal Keszthelyi 
Béla főorvos.
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1630. DÖME [Róbert] R.: Patthelyzet a Gyógyfürdő Rt. igazgató kérdésében == HH. – 
(1997. febr.). – p. 3.
Öt pályázat érkezett. Nem sikerült igazgatót választani.

1631. KISS József: A Harkányi Gyógyfürdőkórház első négy évtizede (1955–1995) : Szer-
kesztette: Dr. Kádas István == HH. – (1997. febr.). – p. 6–7.
Könyvismertetés. Lásd 134. sz. tétel.

1632. Megegyezés a Harkányi Fürdőről == Siklós és Siklósvidék. – 10:1–2 (1997. febr. 5.). – 
p. 1.
„Hatéves huzavona zárult le január 7-én, mikor a Megyei közgyűlés, valamint a har-
kányi önkormányzat képviselői bejelentették: 50-50%-os tulajdoni megosztással, 680 
millió forint teljes tőkével létrehozták a Harkányi Gyógyfürdő Részvénytársaságot.”

1633. Fürdőpénzek vidéken [Hír]. – (Hazai tükör) == Népszabadság. – 55:33 (1997. febr. 
8.). – p. 5.

1634. UNGÁR Tamás: Miről beszél a harkányi termálvíz és az orfűi sárkány? : Legendák, 
harcsák, aknák == Népszabadság. – 55:44 (1997. febr. 21.). – p. 8.

1635. MÁGEL Andrea: Gyengélkedő gyógyfürdő : Évente 1,2 millió beteg vár enyhülésre. 
– (Idegenforgalom) == KÁPÉ. – 5:15 (1997. ápr. 16.). – p. 18. : ill.
Többek között a harkányi gyógyfürdőről.

1636. K. N.: Még többe kerül a reuma == Új DN. – 8:200 (1997. júl. 23.). – p. 1. : ill. [1 fotó, 
Tóth László felvétele, 1 diagram: Gyógyfürdők látogatottsága 1997 I. félévében]
Változnak a gyógyfürdő-szolgáltatások fi nanszírozási szabályai.

1637. Badala: Beszélgessünk a strandról! == HH. – (1997. aug.). – p. 9. : ill. [2 fotó]
Az árakról. „Magyarországon Harkány a legdrágább gyógyfürdőhely!”

1638. [MÉHES Károly] M. K.: Kukucska Harkányban. – (Magyarország–Dél-Dunántúl) 
== Új Vasárnapi DN. – 8:238 (1997. aug. 31.). – p. 5. : ill.
A „kukkolás” jelensége a harkányi fürdőben.

1639. Beszélgessünk a strandról! == HH. – (1997. okt.). – p. 17. : ill. [1 fotó]
A kérdésekre válaszol Kérécz Tamás, a gyógyfürdő vezetője.

1640. Jövőre 175 éves a harkányi gyógyfürdőzés == HH. – (1997. okt.). – p. 9. : ill. [3 fotó]
Az évfordulóra rendezvénysorozatot terveznek.

1641. Beszélgessünk a strandról! == HH. – (1997. nov.). – p. 10. : ill. [1 fotó]
A kérdésekre válaszol Kérécz Tamás, a gyógyfürdő vezetője.

1642. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Beruházás a jövő jegyében. – (Baranyai Tükör) == Új DN. – 
8:310 (1997. nov. 12.). – p. 4.
Négyszáztíz millió forintos beruházással kezdetét vette a fürdőfejlesztési program. Meg-
szólal Kérécz Tamás, a gyógyfürdő gazdasági igazgatója.
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1643. [NYAKA Szabolcs] Ny. Sz.: Jubilál a gyógyfürdő. – (Baranyai Tükör) == Új DN. – 
8:345 (1997. dec. 17.). – p. 4.
Gazdag programok a 175. évfordulón.

1998

1644. Strandhírek – Kérécz Tamástól == HH. – (1998. jan.). – p. 14.
További „Strandhírek” a havonta megjelenő Harkányi Hírek számaiban.

1645. [CSERI László] Cs. L.: Ördögűző napok Harkányban. – (Magyarország–Dél-Dunán-
túl) == Új Vasárnapi DN. – 9:45 (1998. febr. 15.). – p. 3.
A 175 éves gyógyfürdő tiszteletére rendezett „Ördögűző napok a szeretet jegyében” című 
program.

1646. [KOZMA Ferenc] K. F.: Ördögűző napok a szeretet jegyében. – (Baranyai Tükör) == 
Új DN. – 9:46 (1998. febr. 16.). – p. 4.
A 175 éves gyógyfürdő tiszteletére rendezett programok.

1647. A. P.: Átadták a jogot – ezzel nyerhetnek. – (Baranyai Tükör) == Új DN. – 9:50 (1998. 
febr. 20.). – p. 4.
A Harkányi Gyógyfürdő Rt. beruházása nyomán a termálvíz hőenergiáját hasznosítják 
a kórház és a művelődési ház fűtéséhez.

1648. 175 éves a harkányi gyógyfürdő : Bemutatkozó városaink: Harkány, Siklós, Villány 
== Magyar Hírlap. – 31:100 (1998. ápr. 29.). – Dél-Dunántúli mell. – p. 1.

1649. KÓTÁNY [Jenő] J.: Kevesebb nyugati vendég. – (Baranyai Tükör) == Új DN. – 9:198 
(1998. júl. 21.). – p. 5. : ill. [1 fotó, Tóth László felvétele]
A látogatók létszáma évről évre csökken.

1650. UNGÁR Tamás: Harkány: Az üdülőkben gyógyvíz lesz? : Az idén jubilál a kénköves 
fürdő : Panaszkodnak a szobakiadók, a vendéglősök. – (Magyar tükör) == Népsza-
badság. – 56:177 (1998. júl. 30.). – p. 7. : ill. [1 fotó, a szerző felvétele]

1651. GOMOLLA Tamás: Harkányfürdő közel van : Téli időszámítás == Siklós és Siklósvi-
dék. – 11:15 (1998. okt. 28.). – p. 6.
Megszólal Burgert Józsefné, a vállalat értékesítési csoportjának vezetője. Árszabások.

1652. [MURÁNYI László, B.] B. M. L.: Kihasználatlan gyógyvizeink. – (Baranyai Tükör) 
== Új DN. – 9:323 (1998. nov. 25.). – p. 5. : ill. [1 fotó, Tóth László felvétele, 1 diag-
ram: Egész napos felnőtt belépődíjak, Szigetvár–Harkány, 1996–1998]

1653. GOMOLLA Tamás: Harkányfürdő közel van : Egy kis kényeztetés == Siklós és Sik-
lósvidék. – 11:16 (1998. nov. 26.). – p. 6. : ill. [2 fotó]

1654. Sajátos helyzetben a fürdőkórházak. – (Egészség – Életmód) == Új DN. – 9:335 
(1998. dec. 7.). – p. 10. : ill. [1 fotó]
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1655. Ünnepi nyitva tartás a harkányi fürdőben [Hír]. – (Krónika) == N. – 126:298 (1998. 
dec. 21.). – p. 13.
„Karácsonykor és Újév napján is kinyitják az idén a harkányi gyógyfürdőt.”

1999

1656. Strandhírek – Kérécz Tamástól == HH. – (1999. jan.). – p. 12.
További „Strandhírek” a havonta megjelenő Harkányi Hírek számaiban.

1657. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: A fürdő növekvő lehetőségei. – (Baranyai Tükör) == Új DN. – 
10:47 (1999. febr. 17.). – p. 5.
Több pénz jut a gyógyfürdők egészségügyi szolgáltatásainak támogatására. Megszólal 
Kérécz Tamás gazdasági igazgató.

1658. GYŐRFFY [Zoltán] Z., KÓTÁNY [Jenő] J.: Termálkutak: egyre többet fúrnának. – 
(Baranyai Tükör) == Új DN. – 10:57 (1999. febr. 27.). – p. 5. : ill. [1 fotó]
Több Harkányhoz közeli település jelezte: termálkutat szeretnének létrehozni.

1659. Új gyógyfürdőközpont Harkányban. – (Krónika) == N. – 127:52 (1999. márc. 3.). – p. 13.
Új gyógyászati-rehabilitációs központot alakítanak ki Harkányban. A mintegy három-
százmillió forintos beruházás keretében végzik el a Hotel Beta Agro százegy szobájának 
és huszonnégy faházának felújítását, s ehhez kapcsolódik az új gyógyfürdő létrehozása 
is. A tavasszal megnyíló új gyógyfürdőt egy felújított, ezer négyzetméter alapterületű 
épületben képezik ki.

1660. Új gyógycentrum Harkányban : Korszerű terápiás berendezések, hatékonyabb gyó-
gyulás. – (Egészség – Életmód) == Új DN. – 10:66 (1999. márc. 8.). – p. 9. : ill. [1 fotó, 
Tóth László felvétele]

1661. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Szezonra készül a fürdőváros. – (Baranyai Tükör) == Új DN. 
– 10:112 (1999. ápr. 24.). – p. 4.
Megszólal Bédy István polgármester és Kérécz Tamás, a Gyógyfürdő Rt. gazdasági igaz-
gatója.

1662. KIRÁDY Attila: Pénzügyi siker – veszedelmes viszonyok : Igazgatóváltást követeInek 
a harkányi gyógykórház dolgozói : Keszthelyi Béla főorvos nem lát okot a távozásra. 
– (Háttér) == N. – 127:96 (1999. ápr. 26.). – p. 10.

1663. [KOZMA Ferenc, Mészáros Attila] K. F.–M. A.: A marketing és a gyógyfürdő : A ju-
goszláviai bombázások ártanak a baranyai idegenforgalomnak is. – (Baranyai Tükör) 
== Új DN. – 10:154 (1999. jún. 7.). – p. 5. : ill. [1 fotó, Laufer László felvétele]
Megszólal Keszthelyi Béla, a gyógyfürdőkórház igazgató-főorvosa és Kérécz Tamás, a 
gyógyfürdő gazdasági igazgatója.

1664. GOMOLLA Tamás: Fesztivál. – (Gyógyfürdő – Harkány) == Siklós és Siklósvidék. – 
12:9 (1999. júl. 7.). – p. 8.
VI. Harkányi Fürdőfesztivál (1999. júl. 10–11.).
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1665. HAVASI Bertalan: A gyógy-idegenforgalomra építenek : Az ördög lábnyomában. – 
(Régiók – Harkány) == Magyar Nemzet. – 63:202 (1999. aug. 31.). – p. 9. : ill. [1 fotó]

1666. [HAVASI Bertalan] H. B.: A legtisztább gyógyfürdő : Kedvezményes akciókkal csa-
logatják a belföldi vendégeket. – (Régiók – Harkány) == Magyar Nemzet. – 63:202 
(1999. aug. 31.). – p. 10. : ill. [1 fotó]

1667. KOZMA [Ferenc] F.: Akár a Holt-tenger csodatévő vize. – (Baranyai Tükör) == Új 
DN. – 10:251 (1999. szept. 13.). – p. 4. : ill. [1 fotó, Laufer László felvétele]
Megszólal Keszthelyi Béla, a gyógyfürdőkórház igazgató főorvosa. A külföldiek forgal-
ma a délszláv válság miatt megcsappant, Németországból várnak vendégeket. A gyógy-
fürdő árlistája.

1668. TÖMÖRY Ákos: A várossá avatott Harkány : Azért a víz az úr? – (Társadalom) == 
HVG. – 21:38 (1999. szept. 25.). – p. 127–129. : ill.

1669. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Víztisztítás sugárkezeléssel. – (Baranyai Tükör) == Új DN. – 
10:277 (1999. okt. 9.). – p. 5.
Megszólal Urbán József, a strand műszaki igazgatója.

1670. UNGÁR Tamás: Gyógyulók és vásárlók Harkányban : Már csak az utcai pénzváltók 
a régiek : Válogatni kell és keményen alkudni == Népszabadság. – 57:246 (1999. okt. 
21.). – Dél-Dunántúl : Régiós körkép. – p. 34.

1671. CSUTI [János] J.: Veszélyben a fürdő kútjai. – (Baranyai Tükör) == Új DN. – 10:315 
(1999. nov. 17.). – p. 4.
Program a talajkárosodás megelőzésére.

1672. Vizit a gyógyfürdőben. – (Egészség – Életmód) == Új DN. – 10:320 (1999. nov. 22.). – p. 9.
Reumatológus szakorvosok találkozója a harkányi gyógyfürdőben.

2000

1673. Strandhírek – Kérécz Tamástól == HH. – (2000. jan.). – p. 11.
További „Strandhírek” a havonta megjelenő Harkányi Hírek számaiban.

1674. FÓRIS Gábor: Nem eladó a harkányi gyógyfürdő : Európai színvonal megteremtését 
tervezik. – (Turizmus) == Világgazdaság. – 32:37 (2000. febr. 13.). – p. 10.

1675. MÁTÉ [Balázs] B.: A turizmus húzóelemei a gyógyfürdők? : Akár még az idén milli-
árdos beruházások kezdődhetnek. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 11:63 (2000. márc. 
4.). – p. 5. : ill. [1 fotó, 1 grafi kon: Fizetővendégek száma Harkányban]

1676. MÉSZÁROS B. [Endre] E.: Harka a pán karjában == Új DN. – 11:98 (2000. ápr. 9.). 
– p. 1.
A fürdő melletti Zsigmondy ősparkban a Zsolnay alapanyagú szökőkút a harkányi víz 
legendáját szimbolizáló motívumokkal van díszítve. Keményff y Gábor alkotása.
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1677. Előszezon és telt ház Harkányban == Népszabadság. – 58:94 (2000. ápr. 21.). – 
Dél-Dunántúl. – p. 29.

1678. BOROS Károly: Ördöngős gyógyvizek : Harkány. – (Magyarország) == Magyar De-
mokrata. – 4:18 (2000. máj. 4.). – p. 16–18. : ill.

1679. MÉSZÁROS B. [Endre] E.: Harkány két tűz között. – (Magyarország – Dél-Dunán-
túl) == Új DN Vasárnap Reggel. – 11:145 (2000. máj. 28.). – p. 1., 5. : ill.
Megszólal Bédy István polgármester. Az 50-50%-os városi és megyei tulajdonosi ará-
nyokon változtatni kell. „A fürdő vegetál, egyik tulajdonosnak sem hoz hasznot.”

1680. NIMMERFROH Ferenc: A fürdőből a reptérre megy a pénz? == Új DN. – 11:170 
(2000. jún. 23.). – p. 1.

1681. KÖRTÉSI Zsolt: Napirenden a Mecsek Tours ügye : Eladó a harkányi Gyógyfürdő 
Rt. ötvenszázalékos részvénycsomagja. – (Magyar és nemzetközi vállalatok) == Napi 
Gazdaság. – 10:151 (2000. jún. 30.). – p. 7.

1682. Fürdőfesztivál 2000 == HH. – (2000. júl.). – p. 10–11. : ill. [12 fotó]
VII. Harkányi Fürdőfesztivál. Képriport.

1683. NIMMERFROH [Ferenc] F.: Ugorhat az állami támogatás. – (Baranyai tükör) == Új 
DN. – 11:213 (2000. aug. 5.). – p. 5.

1684. PÁZMÁNDI József: Nyár utó ősz elő Harkányban == Déli Képes Mercato. – (2000. 
aug. 31.). – p. 2. : ill.

1685. KATÓ László: Tolerancia Bélám, avagy a hülyeség nem akadály == Humanitás : a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége lapja. – 20:9 (2000). – p. 3.
Esetleírás a Népstadionban és a harkányi strandon kerekesszékkel való bejutásról.

1686. MÁTÉ [Balázs] B.: Gyógyfürdő: elindult a tárgyalás : Közel egymilliárd forint az 
eltérés a két ajánlat között. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 11:244 (2000. szept. 5.). 
– p. 5.

1687. [WALD Kata] W. K.: Gyógyfürdő Rt.: közeledő álláspontok == Új DN. – 11:251 
(2000. szept. 12.). – p. 1.
Elképzelhető, hogy októberben megszületik a megállapodás a megye és a város között a 
gyógyfürdő tulajdonosi viszonyaival kapcsolatban.

1688. [KÖRTÉSI Zsolt] K. Zs.: Eladó a gyógyfürdőcég : Egymilliárd Harkány feléért ; Eladó 
a Harkányi Gyógyfürdő Rt. : Több mint egy milliárdot kérnek a cég feléért. – (Idegen-
forgalom) == Napi Gazdaság. – 10:215 (2000. szept. 13.). – p. 1., 8.

1689. [KÖRTÉSI Zsolt] K. Zs.: Hitelből fejlesztene a helyi önkormányzat : Félmilliárd a 
Harkányi Gyógyfürdő feléért. – (Magyar és nemzetközi vállalatok) == Napi Gazda-
ság. – 10:222 (2000. szept. 21.). – p. 6.
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1690. Licitálnak a strandra [Hír]. – (Idegenforgalom) == N. – 128:225 (2000. szept. 25.). – 
p. 5.
A korábban kínált 376 millió Ft helyett 500 milliót ajánl a Harkányi Gyógyfürdő Rt. 
tulaj donrészének feléért a társtulajdonos harkányi önkormányzat.

1691. MÁTÉ Balázs: Gyógyfürdő Rt.: tart a huzavona : Lehet, hogy nem Harkányé lesz a 
megye tulajdonrésze? – (Baranyai tükör) == Új DN. – 11:266 (2000. szept. 27.). – p. 
4. : ill. [1 táblázat: Belépők, szolgáltatások árai a harkányi gyógyfürdőben]

1692. Befürödhetünk vele : Részben külföldi kézbe kerülhet a harkányi gyógykomplexum. 
– (Cég – pénz – piac) == Világgazdaság. – 32:192 (2000. okt. 3.). – p. 13., 15.

1693. CSUTI [János] J.: Nitrátos víz fenyegeti a gyógyfürdő kútjait. – (Baranyai tükör) == 
Új DN. – 11:288 (2000. okt. 19.). – p. 5.

1694. Alku a harkányi fürdőről. – (Hazai körkép) == Népszabadság. – 58:252 (2000. okt. 
27.). – p. 5.

1695. MÁTÉ Balázs: Továbbra is patthelyzet a gyógyfürdő ügyében. – (Baranyai tükör) == 
Új DN. – 11:333 (2000. dec. 5.). – p. 4.

1696. KÖRTÉSI Zsolt: Meghirdetik a Harkányi Gyógyfürdő Rt. felét : A piacon keres vevőt 
az önkormányzat. – (Magyar vállalatok) == Napi Gazdaság. – 10:291 (2000. dec. 13.). 
– p. 7.

2001

1697. Strandhírek – Kérécz Tamástól == HH. – (2001. jan.). – p. 23.
További „Strandhírek” a havonta megjelenő Harkányi Hírek számaiban.

1698. NYAKA Szabolcs: Pénzt fi aló gyógyforrások : Több baranyai település is bízhat a ter-
málturizmus fejlesztésében. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 12:9 (2001. jan. 10.). – p. 
5. : ill.

1699. MÉSZÁROS B. [Endre] E.: Harkány: forognak a milliók? : Nincs „sárdobálás” a köz-
gyűlés és az önkormányzat között. – (Gazdasági tükör) == Új DN. – 12:43 (2001. 
febr. 13.). – p. 6. : ill.

1700. NYAKA [Szabolcs] Sz.: Komoly az érdeklődés a gyógyfürdőfejlesztés iránt. – (Bara-
nyai tükör) == Új DN. – 12:53 (2001. febr. 23.). – p. 4. : ill.

1701. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: A hét végén döntenek a fürdő fejlesztéséről. – (Baranyai tükör) 
== Új DN. – 12:56 (2001. febr. 26.). – p. 4.
Az igazgatótanács ülésén.

1702. MÉSZÁROS József: Végjáték a Fürdő mentén == HH. – (2001. márc.). – p. 7.
A tulajdonviszonyokról.
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1703. CSENDES Iván: Eladó a Harkányi Gyógyfürdő Rt. fele : A vételárból repülőteret fej-
lesztene a Baranya Megyei Önkormányzat == Napi Gazdaság. – 11:57 (2001. márc. 
8.). – Napi hírverő. – p. 7.

1704. [MÉSZÁROS Attila] M. A.: Még egy hétig lehet pályázni a Harkányi Gyógyfürdő Rt.-
re. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 12:71 (2001. márc. 13.). – p. 5. : ill.

1705. [PÁZMÁNDI József] P. J.: Egy lehetséges jövőkép == Déli Képes Mercato. – (2001. 
ápr. 5.). – p. 4–5. : ill.

1706. Nem pályázott senki a Harkányi Gyógyfürdő Rt. felére : Baranya megye mindenkép-
pen fejleszti a Pécs-pogányi repülőteret. – (Közbeszerzés – pályázat – árverések) == 
Napi Gazdaság. – 11:85 (2001. ápr. 12.). – p. 9.

1707. A Széchenyi-terv nyomában : Harkány fejleszt == Világgazdaság. – 33:77 (2001. ápr. 
23.). – Dél-Dunántúl. – p. IV. : ill.

1708. SZARKA Ágota: Viharfelhők a harkányi gyógyfürdő fölött : Egy szerencsétlen dön-
tésből fakadó vita tétje: a baranyai régió jövője. – (Belföld) == Magyar Nemzet. – 
64:115 (2001. máj. 18.). – p. 5. : ill. [1 fotó, Mészáros József felvétele]

1709. MÁTÉ Balázs: Egyelőre nem lesz fürdőfejlesztés : Ezúttal a megye venné meg a har-
kányiak ötven százalékát. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 12:141 (2001. máj. 25.). – p. 
5. : ill.
A Harkányi Gyógyfürdő Rt. közgyűlése: nem adják be másfél milliárd Ft-os pályáza-
tukat a Széchenyi-tervhez. Kékes Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke ajánlatot tett a 
Harkány tulajdonrészének megvásárlására. Bédy István szerint a város nem válna meg 
tulajdonrészétől.

1710. UNGÁR Tamás: A harkányi látványfürdőre még várni kell : A népszerű gyógyhely 
fejlesztését akadályozza a tulajdonosok áldatlan vitája. – (Magyar tükör) == Népsza-
badság. – 59:122 (2001. máj. 26.). – p. 8. : ill. [1 fotó, Márton András felvétele]

1711. A Baranya Megyei közgyűlés napirendjén: a Mecsek Tours, szociális ellátás, harkányi 
fürdő. – (Önkormányzati hírek) == Diskurzus. – 12:6 (2001. jún.). – p. 2.

1712. Repülőtértervek Pécsett == N. – 129:131 (2001. jún. 7.). – p. 5.
„A hírek szerint a német Luft hansa légitársaság vállalná a repülőtér felújítását, a har-
kányi gyógyfürdő fejlesztésével együtt. Jelentősen fellendíthetné a térség gyógyturizmu-
sát, ha nemzetközi charterjáratok fogadására alkalmas leszállóhellyel rendelkezne.”

1713. Anna-bál [Hír] == HH. – (2001. júl.). – p. 16. : ill. [4 fotó, Mészáros József felvételei]

1714. Fürdőfesztivál [Képriport] == HH. – (2001. júl.). – p. 14–15. : ill. [8 fotó, Király Erika 
felvételei]

1715. TAR Zsuzsanna: Megegyezhetnek a harkányi fürdőről. – (Belföld) == Magyar Nem-
zet. – 64:157 (2001. júl. 7.). – p. 2.
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1716. MÁTÉ Balázs: Patthelyzet a harkányi fürdő ügyében : A tulajdonosok képtelenek 
megegyezni – elmarad a fejlesztés? – (Baranyai tükör) == Új DN. – 12:187 (2001. júl. 
11.). – p. 6. : ill.

1717. SZARKA Ágota: Állóháború Baranyában : Továbbra is kérdéses, részt vesz-e Har-
kány a Széchenyi tervben. – (Belföld) == Magyar Nemzet. – 64:164 (2001. júl. 16.). 
– p. 4.

1718. ÁCS Imre: Harkány ne süllyedjen! – (Politikai vitafórum) == Új DN. – 12:201 (2001. 
júl. 25.). – p. 9.

1719. SZARKA Ágota: Fordulat a harkányi fürdő ügyében. – (Belföld) == Magyar Nemzet. 
– 64:176 (2001. júl. 30.). – p. 2.

1720. MÉSZÁROS József: Megegyezés Harkányért. – (Naptár) == Magyar Demokrata. – 
5:31 (2001. aug. 2.). – p. 8.

1721. KÖRTÉSI Zsolt: Végre elkezdődhet a harkányi gyógyfürdő fejlesztése : Kompromisz-
szumot kötöttek a tulajdonosok. – (Befektető – ingatlanpiac) == Napi Gazdaság. – 
11:180 (2001. aug. 6.). – p. 13.

1722. MÁTÉ Balázs: Fürdőfejlesztési esélyek: nulla a másfél milliárdhoz? == Új DN. – 
12:216 (2001. aug. 9.). – p. 1. : ill.

1723. ARANYI László: Mi lesz veled Harkány? == Kis Újság. – 4:33 (2001. aug. 17.). – p. 4.

1724. KÓTÁNY Jenő: A csillagos égbe szöktek a harkányi strand árai. – (Magyarország – 
Dél-Dunántúl) == Új DN. – 4:226 (2001. aug. 19.). – p. 3. : ill.

1725. MÁTÉ Balázs: Újból nem a fürdőfejlesztésre ; Újból nem a fürdőpályázatra. – (Bara-
nyai tükör) == Új DN. – 12:230 (2001. aug. 24.). – p. 1., 4. : ill.

1726. KÖRTÉSI Zsolt: A megyei közgyűlés elutasította az OTP fi nanszírozási ajánlatát : 
Kútba esett a harkányi gyógyfürdő fejlesztése. – (Magyar vállalatok) == Napi Gazda-
ság. – 11:198 (2001. aug. 28.). – p. 5.

1727. MÁTÉ Balázs: Mikes a megye vezetését támadja : Kékes szerint az államtitkár meg-
kezdte a kampányt : Ismét tárgyalnak a gyógyfürdőről. – (Baranyai tükör) == Új DN. 
– 12:237 (2001. aug. 31.). – p. 4. : ill.

1728. MÉSZÁROS József: Strandhírek – Horváth Sándortól == HH. – (2001. szept.). – p. 5.

1729. MÁTÉ Balázs: Bédy és Kékes kiegyezett == Új DN. – 12:238 (2001. szept. 1.). – p. 1.
A megyei önkormányzat a Harkány Gyógyfürdő Rt-ben lévő 50%-os tulajdonrészét el-
adná a Széchenyi-tervhez beadandó másfél milliárdos pályázat körüli vita miatt.

1730. ERDEI Éva: Politikai viták miatt marad ki a fejlesztésekből Harkány. – (Belföld) == 
Magyar Hírlap. – 34:205 (2001. szept. 3.). – p. 5.
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1731. MÁTÉ Balázs: Több mint egymilliárdot ajánlottak a tulajdonrészért. – (Baranyai tü-
kör) == Új DN. – 12:242 (2001. szept. 5.). – p. 4.

1732. SZARKA Ágota: Fürdőháború zajlik Baranyában == Magyar Nemzet. – 64:210 
(2001. szept. 8.). – p. 1.

1733. KÖRTÉSI Zsolt: Harkány 1,1 milliárd forintot fi zetne a Harkányi Gyógyfürdő feléért 
: Küszöbön áll a megállapodás a baranyai önkormányzattal. – (Befektető –- ingatlan-
piacok) == Napi Gazdaság. – 11:209 (2001. szept. 10.). – p. 13.

1734. [MÁTÉ Balázs] M. B.: Ellentmondásos idegenforgalom : A DRIB megoldást sürget a 
harkányi gyógyfürdő ügyében. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 12:248 (2001. szept. 
11.). – p. 5.

1735. MÁTÉ Balázs: Gyógyfürdő: ellenzéki kritika : A következő közgyűlésen megoldód-
hat a „harkányi kérdés”? == Új DN. – 12:255 (2001. szept. 18.). – p. 1.

1736. Korszerűsítést tervez a Harkányi Gyógyfürdő Rt : Közgyűlésre várnak. – (Vállalatok 
és piacok) == Világgazdaság. – 33:180 (2001. szept. 19.). – p. 7.

1737. MÁTÉ Balázs: Gyógyfürdő: megegyeztek : Minden jel arra mutat, hogy vége a több 
hónapos huzavonának. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 12:259 (2001. szept. 22.). – p. 
5.

1738. MÁTÉ Balázs: Közel félmilliárd a Mecsek Tours-ért : A megyei közgyűlés rábólintott 
a gyógyfürdőegyezségre. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 12:263 (2001. szept. 26.). – 
p. 4.

1739. MÁTÉ [Balázs] B.: Lezárult a gyógyfürdőügy. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 12:264 
(2001. szept. 27.). – p. 5.

1740. ERDEI Éva: A tét: a harkányi gyógyfürdő jövője. – (Idegenforgalom) == Dél-Dunán-
túli Gazdaság. – 3:8 (2001. szept. 28.). – p. 18. : ill.

1741. KÖRTÉSI Zsolt: Megállapodott a Harkányi Gyógyfürdő két tulajdonosa : Zöld utat 
kapott a fejlesztési program. – (Ingatlanpiac) == Napi Gazdaság. – 11:227 (2001. okt. 
1.). – Napi befektető. – p. 18.

1742. MÁTÉ Balázs: Támogatott gyógyfürdőpályázat. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 
12:296 (2001. okt. 30.). – p. 5.

1743. MÉSZÁROS B. Endre: A fürdőfejlesztésre fi gyel a piac : Baranyában a horvátok 
is igyekeznek megszabadulni a nyaralóiktól. – (Ingatlanpiac) == Új DN. – 12:296 
(2001. okt. 30.). – p. 10. : ill.

1744. KASZÁS [Endre] E.: 750 milliós támogatás a Harkányi Gyógyfürdő Rt.-nek == Új 
DN. – 12:309 (2001. nov. 13.). – p. 1.
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1745. KÖRTÉSI Zsolt: A Széchenyi-terv keretében kap támogatást a Harkányi Gyógyfürdő 
Rt. : Pályázatot írnak ki a másfél milliárdos ingatlanfejlesztésre. – (Ingatlanpiac) == 
Napi Gazdaság. – 11:259 (2001. nov. 19.). – Napi befektető. – p. 17.

1746. Tájékoztató a fürdő felújításáról == HH. – (2001. dec.). – p. 15–17. : ill. [Látványtervek]
A gyógyfürdő tetején látványfürdő építése. Új előcsarnok építése a meglévő két épület 
összekapcsolásával. Az I. és a II. számú gyógymedence átalakítása.

2002

1747. Strandhírek [Horváth Sándortól] == HH. – (2002. jan.). – p. 12. : ill. [2 fotó, Mészáros 
József felvételei]
További „Strandhírek” a havonta megjelenő Harkányi Hírek számaiban.

1748. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Hétezerrel kevesebb vendég. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 
13:20 (2002. jan. 21.). – p. 4.

1749. LÁZÁR Ildikó: Felújításba fog a Harkányi gyógyfürdő. – (Vállalatok és piacok) == 
Világgazdaság. – 34:31 (2002. febr. 14.). – p. 11.

1750. MÁTÉ [Balázs] B.: Fürdő: banki ajánlat, lemondás. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 
13:63 (2002. márc. 5.). – p. 5.

1751. KÖRTÉSI Zsolt: Zöld jelzés a harkányi fürdőfejlesztésnek : Júniusban indul a másfél 
milliárdos beruházás == Napi Gazdaság. – 12:72 (2002. ápr. 15.). – Napi befektető. – 
p. 13., 17.

1752. [ERDEI Éva] E. É.: Ősszel megkezdődik a Harkányi Gyógyfürdő felújítása. – (Bara-
nyai gazdaság) == Dél-Dunántúli Gazdaság. – 4:4 (2002. ápr. 26.). – p. 18. : ill.

1753. [MÁTÉ Balázs] M. B.: Visszafogott nyereség. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 13:145 
(2002. máj. 30.). – p. 5.

1754. [MÉSZÁROS Attila] M. A.: Nem dőlt el, ki építi a gyógyfürdőt. – (Baranyai tükör) == 
Új DN. – 13:167 (2002. jún. 21.). – p. 4.

1755. DUNAI Imre: Komfortosodik a harkányi gyógyfürdő. – (Bemutatkozik Baranya me-
gye önkormányzata) == Új DN. – 13:171 (2002. jún. 25.). – p. 15.
A megyei közgyűlésen döntenek arról, megadja-e a megye a fenntartói hozzájárulást és 
önrészt a gyógyfürdőkórház infrastrukturális fejlesztését célzó pályázathoz.

1756. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: A jövő héten ismét fürdőfesztivál. – (Baranyai tükör) == Új 
DN. – 13:172 (2002. jún. 26.). – p. 4. : ill.

1757. [MÉSZÁROS Attila] M. A.: Indulhat a gyógyfürdőprogram : Idén másodszor emelt 
a szociális térítési díjakon a megyei önkormányzat. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 
13:175 (2002. jún. 29.). – p. 4. : ill.
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1758. A közgyűlés napirendjén : Gyógyfürdőprogram Harkányban. – (Önkormányzati hí-
rek) == Diskurzus. – 13:7 (2002. júl.). – p. 2.

1759. Kétmilliárd forint a Harkányi Gyógyfürdőre [Hír]. – (Gazdaság) == N. – 131:181 
(2002. aug. 5.). – p. 4.
A Zalai Általános Építési Vállalkozó Rt. építheti át 1,87 milliárd Ft-os beruházással a 
harkányi strandot. A beruházás részeként a tetőtérben egy íves lefedésű fürdőcsarnok is 
épül, 2100 négyzetméter vízfelületű gyógymedencével.

1760. Megvannak a kivitelezők == Új DN. – 13:212 (2002. aug. 5.). – p. 1.
Zalai Általános Építési Vállalkozó Rt.

1761. VARJASKÉRI [Viola] V.: Áprilisig átépítik a gyógyfürdőt. – (Baranyai tükör) == Új 
DN. – 13:213 (2002. aug. 6.). – p. 5. : ill. [1 számítógépes grafi ka a megújult fürdőről]
A kivitelező, a Zalai Általános Építési Vállalkozó Rt. a munkálatok befejezését 2003 
áprilisára ígéri. A beruházás leginkább a fürdő gyógyászati részét érinti.

1762. FÓRIS Gábor: Még hat a Széchenyi-terv : Megkezdődött a harkányi gyógyfürdő fej-
lesztése. – (Gazdaság) == Magyar Nemzet. – 65:186 (2002. aug. 10.). – p. 13. : ill.

1763. Megújul a harkányi gyógyfürdő. – (Idegenforgalom) == N. – 131:198 (2002. aug. 
26.). – p. 12.
A gyógyászati részleg áttelepítésével megkezdődtek a harkányi gyógyfürdő fejlesztésé-
nek előkészületei. A másfél milliárdos beruházás megvalósításához 750 milliót a Szé-
chenyi-tervre benyújtott pályázaton nyertek el, a fennmaradó részt hitelből fedezi a cég.

1764. [NÉMETH Ágota] AGO: A gyógyhatás nem ellensúlyozza a külcsínt. – (A hónap 
üzletembere) == Dél-Dunántúli Gazdaság. – 4:7 (2002. szept. 27.). – p. 15. : ill.
Horváth Sándor, a Harkányi Gyógyfürdő Rt. vezérigazgatója.

1765. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Tíz hónap alatt újul meg a fürdő. – (Baranyai tükör) == Új 
DN. – 13:281 (2002. okt. 14.). – p. 5.

1766. Megújul Harkány fürdője. – (Gazdaság) == Magyar Nemzet. – 65:262 (2002. nov. 
11.). – p. 11.

1767. MÉSZÁROS [Attila] A.: Medence és műszerek. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 
13:333 (2002. dec. 7.). – p. 4.

1768. BOZSIK László: Gyógyító zöld fű és táncház == Népszabadság. – 60:290 (2002. dec. 
13.). – Régiós körkép. – p. 32. : ill.

2003

1769. MÉSZÁROS József: Az új elnök == HH. – 15:1 (2003. jan.). – p. 6. : ill. [1 fotó]
Gáspár Gyula, a Harkányi Gyógyfürdő Rt. igazgatóságának elnöke.
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1770. Strandhírek – Horváth Sándor vezérigazgatótól == HH. – 15:1 (2003. jan.). – p. 7. : 
ill. [4 fotó, a szerző felvételei]
További „Strandhírek” a havonta megjelenő Harkányi Hírek számaiban.

1771. Rövidesen nyit a megújult harkányi gyógyfürdő == Tájoló. – 6:2 (2003). – p. 8. : ill.

1772. SOMLAI Adrienn: Többe kerül a gyógyfürdő? : Egy hónapos határidő-módosítást 
kér a kivitelező == Új DN. – 14:55 (2003. febr. 25.). – p. 1.
Kivitelező a Zalai Általános Építési Vállalkozó Rt.

1773. MARKÓNÉ Szilágyi Ágnes (sorozatszerk.): Megkérdeztük... : Véleménye szerint a 
fürdő rekonstrukciója hogyan hat Harkány, illetve Baranya megye életére, jövőjére 
== Baranyanet Online. – 3:5 (2003). – p. 4–6. : ill.

1774. NÉMETH Natália: Termálvíz és bortúra : Európai szintű gyógyászati központ : Ha-
gyomány és minőség == Péntek. – 7:16 (2003. máj. 16.). – p. 8–9. : ill.

1775. [CSIKÓS Klaudia] Cs. K.: A fürdőnyitástól várják az áttörést. – (Baranyai tükör) == 
Új DN. – 14:154 (2003. jún. 7.). – p. 4.

1776. X. Harkányi Fürdőfesztivál, 2003. július 5–6. [Képriport] == HH. – 15:7 (2003). – p. 
8–9. : ill. [9 fotó, Király Erika és Mészáros József felvételei]

1777. Anna-bál [Hír] == HH. – 15:7 (2003). – p. 10. : ill. [4 fotó]

1778. [BEBESSI Károly] B. K.: Fürdőfesztivál, kis szépséghibával. – (Baranyai tükör) == Új 
DN. – 14:183 (2003. júl. 7.). – p. 5. : ill. [1 fotó]
X. Harkányi Fürdőfesztivál (2003. júl. 5–6.).

1779. FÓRIS Gábor: Még hat a Széchenyi-terv : Az ország legszebb gyógyfürdője jön létre 
Harkányban. – (Közélet) == Régió Start. – 1:6 (2003. aug.). – p. 5. : ill.

1780. FÓRIS Gábor: Megújul a harkányi gyógyfürdő : Mára meghatározóvá vált a külföldi 
vendégforgalom. – (Vállalatok és piacok) == Világgazdaság. – 35:159 (2003. aug. 15.). 
– p. 7.

1781. Megújult a harkányi gyógyfürdő. – (Gazdasági tükör) == Új DN. – 14:222 (2003. aug. 
15.). – p. 8. : ill. [1 diagram: Adatok a Harkányi Gyógyfürdő Rt.-ről, 2001–2003 – net-
tó árbevétel, nettó eredmény, vendégszám]
Az 1,7 milliárd Ft-os beruházás eredményeként megújult két gyógymedence, létrehoz-
tak egy új fedett kismedencét, valamint több pezsgőmedencét és egy 50 fős szaunát.

1782. CSIKÓS Klaudia: A jövő héten nyit a gyógyfürdő. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 
14:227 (2003. aug. 21.). – p. 4.
„Célegyenesbe ért a gyógyfürdőfejlesztés.”
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1783. MÉHES [Károly] K.: A gyógyfürdő és a befürdők(?). – (Kultúra – riport) == Új DN. 
– 14:240 (2003. szept. 3.). – p. 7. : ill.
A harkányi vállalkozók panaszai. A gyógyfürdő felújításának elhúzódása tönkretette a 
fürdőszezont.

1784. UNGÁR Tamás: Megújult harkányi gyógymedencék. – (Hazai körkép) == Népsza-
badság. – 61:208 (2003. szept. 6.). – p. 6.

1785. Gyógyfürdő Harkányban : Ez az utolsó beruházás, amely a Széchenyi-terv keretében 
készült. – (Belföld) == Magyar Nemzet. – 61:213 (2003. szept. 12.). – p. 2.

1786. [NYAKA Szabolcs] Ny. Sz.: Látványos fejlesztés a gyógyfürdőben. – (Baranyai tükör) 
== Új DN. – 14:249 (2003. szept. 12.). – p. 5. : ill. [1 fotó]
2003. szept. 13. A felújított gyógyfürdő ünnepélyes felavatása. Megszólal Burgert József-
né, a fürdő értékesítési csoportvezetője.

1787. Megújult harkányi gyógyfürdő == N. – 131:218 (2003. szept. 18.). – Dél-Dunántúl, a 
Népszava melléklete. – p. 1. : ill. [1 színes fotó]
„Két gyógymedencét teljes egészében felújították, emellett létrehoztak egy fedett gyógy-
vizes kismedencét is, amit kiúszó köt össze a szabadtéri medencetérrel. Az épület tetőte-
rében kialakított, mozgatható tetejű fürdőcsarnokban 50 ember befogadására alkalmas 
szauna, két jakuzzi, valamint fekvőpados pezsgőmedence kapott helyet.”

1788. Megújult a harkányi gyógyfürdő : Pezsgőmedencék, jakuzzi, két szauna és gőzkabi-
nok a tetőtérben == Magyar Hírlap. – 36:227 (2003. szept. 29.). – Termál és Wellness. 
– p. IV.

1789. KASZÁS [Endre] E.: Harkány: a gyógyfürdőre építenek. – (Kultúra – riport) == Új 
DN. – 14:275 (2003. okt. 8.). – p. 7. : ill.

1790. MÁTÉ Balázs: A megye eladná tulajdonrészét : Mivel a Gyógyfürdő Rt. zártkörű 
részvénytársaság, a harkányi önkormányzat mondhatja ki a döntő szót == Új DN. – 
14:314 (2003. nov. 18.). – p. 1. : ill. [1 színes fotó, Laufer László felvétele]

1791. Harkány: a legnagyobb gyógyfürdő : A régió legjelentősebb turisztikai fejlesztése ké-
szült el. – (Dél-dunántúli turisztikai régió) == Magyar Nemzet. – 66:270 (2003. nov. 
20.). – p. 13.

1792. [UNGÁR Tamás] U. T.: Eladó a harkányi fürdő : A kisváros szeretne többségi tulaj-
dont szerezni. – (Hazai körkép) == Népszabadság. – 61:271/1 (2003. nov. 21.). – p. 6.

1793. KÖRTÉSI Zsolt: Baranya megye eladja a Harkányi Gyógyfürdő felét : Több mint egy-
milliárd forintot kérnek a részvénycsomagért. – (Magyar vállalatok) == Napi Gazda-
ság. – 13:226 (2003. nov. 24.). – p. 5. : ill.

1794. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Medence a pikkelysömör ellen. – (Baranyai tükör) == Új DN. 
– 14:321 (2003. nov. 25.). – p. 4. : ill.
Keszthelyi Béla, igazgató-főorvos.



190 A harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra bibliográfiája (1825–2015)

1795. KASZÁS Endre: Harkány a fürdőre épít : Beszélgetés Bédy István polgármesterrel. – 
(Az önkormányzatok egy éve – Harkány) == Új DN. – 14:329 (2003. dec. 3.). – p. 6.

1796. MÁTÉ Balázs: RT.-vé alakulhat a gyógyfürdő-kórház. – (Baranyai tükör) == Új DN. 
– 14:334 (2003. dec. 8.). – p. 4. : ill.

2004

1797. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Csúcsdöntés a fürdőben. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 15:15 
(2004. jan. 16.). – p. 5.
„[…] 2002-ben 903 532, míg tavaly 915 512 fő fordult meg a fürdőben – s bár a strandot 
valóban kevesebben látogatták, a gyógyrészlegben fennállása óta soha ennyien – több 
mint félmillióan – nem voltak.”

1798. Külső felújítás után belső megújulás == Tájoló. – 7:2 (2004). – p. 22. : ill.

1799. MÉSZÁROS József: Strandhírek Horváth Sándortól == HH. – 16:1 (2004). – p. 5.
További „Strandhírek” a havonta megjelenő Harkányi Hírek számaiban.

1800. KÓTÁNY [Jenő] J., Nyaka [Szabolcs] Sz.: Újabb fejlesztések a fürdőben : Az aquapark 
ügyében befektetőkkel zajlik a tárgyalás == Új DN. – 15:58 (2004. febr. 28.). – p. 1. : ill.

1801. Aquapark épülhet Harkányban : Pályázatot írnak ki a milliárdos ingatlanfejlesztésre. 
– (Befektető-ingatlanpiac) == Napi Gazdaság. – 14:46 (2004. márc. 8.). – p. 17.

1802. NYAKA Szabolcs: Kevesebb német turista : A külföldi nyugdíjcsökkenést megérzi a 
hazai gyógyturizmus == Új DN. – 15:109 (2004. ápr. 21.). – p. 1. : ill. [1 táblázat: Egy 
német házaspár lehetséges kiadásai egy hét alatt Harkányban]

1803. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Több strandolót várnak. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 
15:142 (2004. máj. 25.). – p. 5.
„A szeszélyes időjárás egyelőre nem kedvez a strandoknak […] A strandon tapasztalt 
gyenge forgalmat ellensúlyozza, hogy a gyógyfürdő kiváló eredményeket produkál, az 
első negyedévet például 22 ezres látogatói többlet jellemezte.”

1804. Anna-bál [Hír] == HH. – 16:6 (2004). – p. 14. : ill. [4 fotó, Laufer László felvételei]

1805. Fürdőfesztivál [Képriport] == HH. – 16:6 (2004). – p. 12–13. : ill. [3 fotó, Király Erika 
és Mészáros József felvételei]
XI. Harkányi Fürdőfesztivál (2004. júl. 3–4.).

1806. XI. Harkányi Fürdőfesztivál. – (Közélet) == Régió Start. – 2:7 (2004. júl.). – p. 2. : ill.
2004. júl. 3–4.

1807. MÉSZÁROS József: Ki csinálja itt a fesztivált? : Harkányi fürdőálmok, avagy a ma-
gyar virtus hűtőtáskából... – (Látó-Tér) == Magyar Nemzet. – 67:177 (2004. júl. 10.). 
– p. 4.
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1808. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Komfortosabb gyógyfürdőkórház. – (Baranyai tükör) == Új 
DN. – 15:232 (2004. aug. 25.). – p. 5.

1809. LÁZÁR Ildikó: Víziparkos tervek Harkányban. – (Cég–pénz–piac) == Világgazda-
ság. – 36:166 (2004. aug. 27.). – p. 10. : ill. [1 táblázat]

1810. KÓTÁNY Jenő: Nagy érdeklődés a strand iránt. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 
15:245 (2004. szept. 7.). – p. 4.

1811. KOZMA Ferenc: Csődközelben a kórház : Nem jönnek a külföldiek sem. – (Baranyai 
tükör) == Új DN. – 15:275 (2004. okt. 6.). – p. 5. : ill.

1812. MÁTÉ Balázs: Gyógyfürdőkórház: menekülés előre : Fejlesztenek, de elbocsátásokra 
is sor kerül. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 15:330 (2004. dec. 3.). – p. 5. : ill.

1813. UNGÁR Tamás: A pikkelysömört is gyógyítják Harkányban. – (Magyarország) == 
Népszabadság. – 62:297 (2004. dec. 21.). – p. 10.

2005

1814. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Gyógyfürdő: idén egymillió a cél. – (Baranyai tükör) == Új 
DN. – 16:10 (2005. jan. 11.). – p. 5. : ill.

1815. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Belfasti befektetők a fürdővárosban. – (Baranyai tükör) == Új 
DN. – 16:12 (2005. jan. 13.). – p. 5.

1816. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Mobil zsilip a medencék között. – (Baranyai tükör) == Új DN. 
– 16:51 (2005. febr. 21.). – p. 2.

1817. JENI Zsuzsanna: Gyógyító pihenés Harkányban == Ideál. – (2005. márc.). – p. 25–
27.

1818. Gyógyuljon Ön is Harkányban! == N. – 132:72 (2005. márc. 29.). – Kérdezze meg 
orvosát, gyógyszerészét melléklet. – p. 5.

1819. MÉSZÁROS József: Strandhírek Horváth Sándortól == HH. – 17:2 (2005). – 19. : ill. 
[3 fotó]
További „Strandhírek” a havonta megjelenő Harkányi Hírek számaiban.

1820. NEUSTADTL Dániel: Harkány: gyógyulni jó. – (Túlélőcsomag) == Magyar Hírlap. – 
38:79 (2005. ápr. 6.). – p. 24.

1821. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Hőfokok a betegek igényei szerint. – (Baranyai tükör) == Új 
DN. – 16:95 (2005. ápr. 8.). – p. 2.

1822. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: A jövő hét végétől kint is lehet fürödni. – (Baranyai tükör) == 
Új DN. – 16:99 (2005. ápr. 12.). – p. 5. : ill. [1 fotó, Löffl  er Péter felvétele]
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1823. SZARKA Ágota: Gyógyvízcirkusz Baranyában : Hogyan lesz egy nagyívű beruházás 
tervéből politikai bunkó? – (Látó-tér) == Magyar Nemzet. – 68:111 (2005. ápr. 25.). 
– p. 4. : ill.

1824. CSERI László: Az oroszok a vízben vannak : Veteránok tesztelték napokig a gyógy-
fürdőt ; Az oroszok már Harkányban vannak. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 16:157 
(2005. jún. 10.). – p. 1., 3. : ill.
Orosz veterán katonák harkányi gyógykezelése komoly bevétel lenne a gyógyfürdőnek.

1825. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Jól jött a fürdőnek az extra kánikula. – (Baranyai tükör) == Új 
DN. – 16:210 (2005. aug. 2.). – p. 5.

1826. SIPOS László: Zsigmondy Vilmos sikertörténete, és a harkányi víz jótékony hatása 
== Mérnök Újság. – 12:10 (2005. okt.). – p. 36. : ill. [2 fotó]

1827. KOZMA Ferenc: Új nevet kapott az ötvenéves kórház. – (Baranyai tükör) == Új DN. 
– 16:283 (2005. okt. 15.). – p. 4. : ill.
A harkányi gyógyfürdőkórház felvette Zsigmondy Vilmos nevét.

1828. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Decemberben indul a gyógykórház-felújítás. – (Baranyai tü-
kör) == Új DN. – 16:294 (2005. okt. 27.). – p. 5.

1829. CSATH Béla: Zsigmondy Vilmos és a harkányi fürdő : A harkányi gyógyfürdőkórház 
felvette Zsigmondy Vilmos nevét == HH. – 17:7–8 (2005). – p. 22–25.

 Elhangzott a jubileumi ünnepségen. A szerző aranyokleveles bányamérnök.

2006

1830. SIPOS Viktória: A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. társasági 
szerződésének aláírása == HH. – 18:1 (2006). – p. 4.

1831. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Jól halad a gyógykórház felújítása. – (Baranyai tükör) == Új 
DN. – 17:8 (2006. jan. 9.). – p. 5. : ill.

1832. MÁTÉ Balázs: Kiszállnak a fürdőből ; Harkányi vízi csata – II. rész : A megye eladná 
a gyógyfürdő rt.-ben lévő ötvenszázalékos tulajdonrészét. – (Baranyai tükör) == Új 
DN. – 17:48 (2006. febr. 18.). – p. 1., 2. : ill.

1833. [MÁTÉ Balázs] M. B.: Hivatalosan is kht. a kórház. – (Baranyai Tükör) == Új DN. – 
17:51 (2006. febr. 21.). – p. 5.

1834. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Év végére fejeződik be a gyógykórház részleges átépítése. – 
(Baranyai tükör) == Új DN. – 17:52 (2006. febr. 22.). – p. 2.

1835. Kiszáll a Harkányi Gyógyfürdőből a megye : Ismét eladó a fürdő 50%-os részvény-
csomagja. – (Magyar vállalatok) == Napi Gazdaság. – 16:41 (2006. febr. 27.). – p. 4. : 
ill. [1 táblázat: A társaság adatai]
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1836. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Kedvezményt is ad a gyógyfürdő. – (Baranyai tükör) == Új 
DN. – 17:73 (2006. márc. 16.). – p. 2. : ill.

1837. CSERI László: Gyógyításra várnak a gyógyfürdők. – (A nap témája) == Új DN. – 
17:101 (2006. ápr. 13.). – p. 3. : ill.

1838. [MÁTÉ Balázs] M. B.: Kevesebb vendég volt Harkányban ; A kevesebb vendég sem 
ingatta meg a gyógyfürdőt. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 17:116 (2006. ápr. 29.). – 
p. 1., 2.

1839. Megúszóverseny : Fürdőépítési kálváriák. – (Gazdaság) == HVG. – 28:17 (2006. ápr. 
29.). – p. 77–79. : ill. [1 színes fotó]
„Több önkormányzat is túlbecsülte anyagi erejét, amikor gyógyfürdőfejlesztésbe kez-
dett. A hosszú távon megtérülő, költséges beruházásokat feljelentésekbe torkolló politi-
kai csörték kísérik.” Megszólal Bédy István, Harkány polgármestere.

1840. MÉSZÁROS József: Vízirevü == HH. – 18:5-6 (2006). – p. 18–19. : ill.

1841. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Előre számítottak a meglepetésekre a kórházi épület átalakítá-
sa során. – (Baranyai Tükör) == Új DN. – 17:131 (2006. máj. 15.). – p. 4.

1842. A nyáron új tulajdonosa lehet a Harkányi gyógyfürdőnek. – (Magyar vállalatok) == 
Napi Gazdaság. – 16:94 (2006. máj. 16.). – p. 4. : ill. [1 táblázat: A gyógyfürdő adatai]

1843. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Főiskolások posztolnak majd a városi strandon. – (Baranyai 
tükör) == Új DN. – 17:150 (2006. jún. 3.). – p. 4.

1844. [BABOS Attila] B. A.: Kedvezmény jár a külföldinek is ; A hivatal szerint jár az ol-
csóbb fürdőbelépő a külföldieknek is. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 17:161 (2006. 
jún. 15.). – p. 1., 4.

1845. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Folyamatosan emelkedik a cseh turisták száma a fürdőváros-
ban. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 17:165 (2006. jún. 19.). – p. 2.

1846. BÉDY István: Örömünnep Harkányban : Városunké a Gyógyfürdő Kft . == HH. – 
18:7–8 (2006). – p. 5. : ill. [1 fotó]

1847. Baranya eladja Harkányt az EKF-programért. – (Kultúra) == Magyar Hírlap. – 39:155 
(2006. júl. 5.). – p. 16.

1848. MÁTÉ Balázs: Vitatkoztak a fürdőről, megváltak az igazgatótól ; Heves vita a gyógy-
fürdőről : Vevőt keres a megyei önkormányzat a harkányi üzletrészére. – (Baranyai 
tükör) == Új DN. – 17:179 (2006. júl. 5.). – p. 1., 2. : ill.

1849. KÖRTÉSI Zsolt: Öten pályázhatnak az évek óta nyereséges Harkányi Gyógyfürdőre. 
– (Hírverő) == Napi Gazdaság. – 16:130 (2006. júl. 6.). – p. 6. : ill.
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1850. UNGÁR Tamás: Eladó a harkányi fürdő fele. – (Magyarország) == Népszabadság. – 
64:156 (2006. júl. 6.). – p. 6.

1851. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Idén már a délutáni órákban elkezdődik a fürdőfesztivál. – 
(Baranyai tükör) == Új DN. – 17:184 (2006. júl. 8.). – p. 2.
XIII. Harkányi Fürdőfesztivál (2006. júl. 8–9.).

1852. KAPITÁNY Gergely: Eladnák a gyógyfürdőt Harkányban : A polgármester úgy véli 
a város kijátszásáról van szó : A megyei önkormányzat Demján cégét is meghívta a 
pályázatra. – (Gazdaság) == Magyar Nemzet. – 69:188 (2006. júl. 12.). – p. 13. : ill.

1853. BALOGH Edina: Másfél milliárd a harkányi fürdő feléért. – (Gazdaság) == Magyar 
Hírlap. – 39:176 (2006. júl. 29.). – p. 11. : ill.

1854. HERNÁDY Zsuzsa: Vigyázz, Harkány! Jövünk! : Egy sikeres város harca a simlis pri-
vatizáció ellen. – (Magyarország) == Magyar Demokrata. – 10:31 (2006. aug. 3.). – p. 
14–17. : ill.

1855. KRIVÁN Bence, Balogh Edina: Paks fürdőt vett Harkányban. – (Gazdaság) == Ma-
gyar Hírlap. – 39:180 (2006. aug. 3.). – p. 12.

1856. KAPITÁNY Gergely: Fürdőt vett a paksi atomerőmű. – (Belföld) == Magyar Nem-
zet. – 69:212 (2006. aug. 5.). – p. 2.

1857. UNGÁR Tamás: Harkányi „fürdőkonfl iktus” sok vitával : A polgármester nem örül 
annak, hogy a megye saját cégének adta el a részvényeket. – (Magyarország) == Nép-
szabadság. – 64:183 (2006. aug. 7.). – p. 6. : ill.

1858. BARABÁS Béla: Harkány is kérné, de a kht. kapta a fürdő felét == N. – 133:198 
(2006. aug. 24.). – p. 11.

1859. MÁTÉ Balázs: Akár per is lehet a harkányi gyógyfürdő eladása miatt ; Elképzelhető, 
hogy a bíróság mondja ki a döntő szót a fürdő ügyében. – (Baranyai tükör) == Új 
DN. – 17:237 (2006. aug. 31.). – p. 1., 2.

1860. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: A szállodákba viszik a gyógyvizet ; A szállodák is kapnának a 
gyógyvízből : Felélesztenék a korábban alkalmazott gyógyítási eljárásokat. – (Bara-
nyai tükör) == Új DN. – 17:241 (2006. szept. 4.). – p. 1., 2.
A cél az egészségturizmus fejlesztése.

1861. Gyógyulást adó új rehabilitációs központ : Uniós támogatásból épül Harkányban a 
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház új létesítménye. – (Hirdetés) == Új DN. – 17:244 
(2006. szept. 7.). – p. 3. : ill. [1 színes fotó, Löffl  er Péter felvétele]
A gyógyfürdőkórház közel egymilliárd forintos uniós támogatást nyert egy komplex re-
habilitációs központ kialakítására.
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1862. MÁTÉ Balázs: Harkánynak kell a fürdő : Az önkormányzat egyedül lehet tulajdonos 
; Harkánynak kell a fürdő : Élnek elővásárlási jogukkal, így egy kézbe kerülhet a ter-
málcég. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 17:244 (2006. szept. 7.). – p. 1., 4. : ill. [2 fotó, 
Löffl  er Péter felvételei]

1863. Harkány megveszi a fürdőjét. – (Belföld) == Magyar Nemzet. – 69:247 (2006. szept. 
9.). – p. 2.

1864. BARABÁS Béla: Véget ért a megyei-városi fürdőtangó : Harkányé lett a részvénytár-
saság fele. – (Baranya megye) == N. – 133:228 (2006. szept. 28.). – p. 19.

1865. BABOS Attila: Csökkenhet az állami támogatás a kezeléseknél? ; Drágulhat a gyógy-
fürdőzés : Ha csökken az állami támogatás, nem lesz beutaló. – (Baranyai tükör) == 
Új DN. – 17:313 (2006. nov. 17.). – p. 1., 2. : ill. [1 színes fotó, Löffl  er Péter felvétele, 1 
táblázat: Tb-belépők Harkányban]

1866. KÓTÁNY [Jenő] J.: Csak szezonális elbocsátások ; Azokat küldik el, akiknek eleve 
ilyen szerződése volt. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 17:326 (2006. nov. 30.). – p. 
1., 4.
Nincs létszámleépítés a Gyógyfürdő Rt.-nél.

2007

1867. UNGÁR Tamás: Harkány nem fél a kockázatos hiteltől == Népszabadság. – 65:1 
(2007. jan. 2.). – p. 6. : ill.

1868. KÓTÁNY [Jenő] J.: A négycsillagos szálló a fürdőtől kaphatja a vizet. – (Baranyai 
tükör) == Új DN. – 18:36 (2007. febr. 6.). – p. 4.
Négycsillagos szálloda épül. A tervek szerint a szálloda wellness-szolgáltatásához a 
Gyógyfürdő Rt. napi 50 köbméter meleg vizet biztosít.

1869. MÁTÉ Balázs: Visszakapja a megye a félmilliárdos kölcsönt : Napokon belül átutalja 
a harkányi gyógykórház kht. a pénzt az önkormányzatnak. – (Baranyai tükör) == Új 
DN. – 18:56 (2007. febr. 26.). – p. 4. : ill. [1 fotó, Löffl  er Péter felvétele]

1870. ÓNODY M. Gyula: Kicsit büdös, kicsit barna, de gyógyít és enyhet ád == Családi 
Lap. – 56:4 (2007. ápr.). – p. 58–59.

1871. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Megújult a gyógyfürdőkórház : Az amputált betegek újra felfe-
dezhetik a járás csodáját. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 18:92 (2007. ápr. 4.). – p. 4.
Több mint 1,1 milliárd Ft-ból – zömében pályázati forrásokból – újjászületett az intéz-
mény legrégebbi épületszárnya.

1872. Harkány : Átadták a Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház mintegy 1,2 milliárd fo-
rintból felújított A szárnyát [Hír]. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 18:94 (2007. ápr. 
6.). – p. 4.
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1873. Harkány : A harkányi gyógyfürdő strandja már a jövő héten, április 27-én, pénteken 
kinyit… [Hír]. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 18:108 (2007. ápr. 21.). – p. 2.

1874. MÉSZÁROS József: Kórházrekonstrukció == HH. – 19:2 (2007). – p. 5. : ill. [2 fotó] 
Több mint 1,1 milliárd Ft-ból – zömében pályázati forrásokból – újjászületett az intéz-
mény legrégebbi épületszárnya.

1875. BARABÁS Béla: Milliárdos strandfejlesztések == N. – 134:101 (2007. máj. 2.). – p. 16.
Harkány tavaly több mint 1,65 milliárd forintot költött hitelből a gyógyfürdőre. „Eny-
nyiért vásárolta meg ugyanis a város önkormányzata a megye Harkányi Gyógyfürdő 
Rt.-ben lévő ötvenszázalékos tulajdonrészét. […] A vásárlással információink szerint 
2,5 milliárd forint fölé nőtt a város hitelállománya, ennek ellenére további fürdőfejlesz-
tésekre készülnek.”

1876. Hátrányos a betegeknek a megváltozott támogatás == N. – 134:138 (2007. jún. 15.). 
– p. 12.
Kérécz Tamás, a gyógyfürdőkórház főigazgatója nyilatkozott.

1877. BALOGH Zoltán: Még nem tudják, mitől gyógyítja a sömört a víz ; Találgatják, mitől 
jó a „csodavíz” : Sok esetben már három nap kezelés után tünetmentesek a betegek. 
– (Baranyai tükör) == Új DN. – 18:164 (2007. jún. 18.). – p. 1., 4. : ill. [1 fotó, Löffl  er 
Péter felvétele]
Megszólal Kérécz Tamás, a gyógyfürdőkórház főigazgatója.

1878. [KÓTÁNY Jenő] K. J.: Közeleg az idei fürdőfesztivál ; Felpezsdül az élet a harkányi 
strandon : Két napon át gazdag programokkal várják a közönséget. – (Baranyai tü-
kör) == Új DN. – 18:174 (2007. jún. 28.). – p. 1., 4. : ill. [1 fotó, Laufer László felvétele]
XIV. Harkányi Fürdőfesztivál (2007. júl. 7–8.).

1879. Harkány : A jó idő és a gazdag programajánlat… [Hír]. – (Baranyai tükör) == Új DN. 
– 18:185 (2007. júl. 9). – p. 2.
„[…] sok érdeklődőt vonzott a hét végén a Harkányi Fürdőfesztivál nyitórendezvényére.”

1880. Harkányi víz: kívül-belül gyógyít == Magyar Hírlap. – 40:161 (2007. júl. 12.). – Vitál 
Wellness. – p. 13. : ill.

1881. XIV. harkányi fürdőfesztivál, 2007. július 7–8. [Képriport] == HH. – 19:4 (2007). – p. 
16–18. : ill. [5 fotó, Mészáros József felvételei]

1882. SZABÓ Anita: Nem elég udvariasak ; „Nem elég udvarias a személyzet, a feltételekkel 
is gond van” : Az észrevételek megoldására megújul a régi épületszárny, új élmény-
fürdő építését kezdik jövőre. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 18:243 (2007. szept. 6.). 
– p. 1., 4. : ill. [1 fotó, Löffl  er Péter felvétele]
A gyógyfürdő szolgáltatásait kritizálja egy Németországból 24 éve gyógyulni a városba 
járó házaspár.

1883. BARABÁS Béla: A gyógyító víz ereje. – (Dél-Dunántúl : A Népszava melléklete) == 
N. – 134:245 (2007. okt. 19.). – p. 12. : ill.
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1884. MÉSZÁROS B. Endre: Kisvárosi hangulatra törekednek : A városközpontra, a kór-
házra, a fürdőre újabb milliárdokat szánnak. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 18:295 
(2007. okt. 29.). – p. 7. : ill. [1 fotó, Löffl  er Péter felvétele]
A gyógyfürdőben 2010-ig három milliárd Ft-os program valósulhat meg. Beszélgetés 
Bédy István polgármesterrel.

1885. [KASZÁS Endre] K. J.: Már túl sokan parkolnak a gyógyfürdő közelében. – (Baranyai 
tükör) == Új DN. – 18:323 (2007. nov. 27.). – p. 2.
A gyógyfürdő téli működésével kapcsolatosan néhány utcában a forgalmi rend megvál-
toztatását kezdeményezte a város.

1886. [WALD Kata] W. K.: Több látvány, több élmény lehet a fürdőben. – (Baranyai tükör) 
== Új DN. – 18:350 (2007. dec. 24.). – p. 4.
Látvány- és élménymedencékkel bővülhet a fürdő. Az 1,2 milliárd Ft-os beruházást 
részben pályázati úton kívánják megvalósítani.

2008

1887. [WALD Kata] W. K.: Nem jött be a nagy pályázat ; Most elúsztak a gyógyító vízre 
épülő nagyszabású helyi tervek. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 19:24 (2008. jan. 
25.). – p. 1., 4.
A harkányi gyógyvíz szinte az egyetlen a világon, amely gyógyítja a pikkelysömörös be-
tegségeket. Többek között az ellátás fejlesztésére beadott pályázatot azonban a Dél-du-
nántúli Regionális Tanács nem támogatja.

1888. Elbontották a strandfürdő III-as medencéjének tetőszerkezetét [Képriport] == HH. 
– 20:3–4 (2008). – p. 5–7. : ill. [22 fotó, Király Erika felvételei]

1889. FERENCZY Ágnes: Harkányi gyógyfürdő: vízbeemelő csak a szezon végére == Hu-
manitás : a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége lapja. – 28:6 
(2008). – p. 8.
Az akadálymentes fürdés hiányáról.

1890. WALD Kata: Nem vállalták a kockázatot ; Főszezonban kell bontaniuk : Halasztha-
tatlan volt, két héten belül végeznek a munkákkal. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 
19:171 (2008. jún. 24.). – p. 1., 4. : ill. [1 fotó, Löffl  er Péter felvétele]
Bontják a fürdő félig nyitott, félig fedett meleg vizes medencéjét borító faszerkezetet, 
mert a faanyag annyira elöregedett, hogy a további biztonságos működés nem garan-
tált.

1891. WALD Kata: Bontás után feltölthetik ; A tetőbontást befejezték, már a fürdőfesztivál-
ra készülnek. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 19:180 (2008. júl. 3.). – p. 1., 2.
A beruházás 13 millió Ft-ba került.

1892. Harkányi Fürdőfesztivál [Hír]. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 19:184 (2008. júl. 7.). 
– p. 3. : ill. [1 fotó, Pásztor Éva felvétele]
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1893. XV. harkányi fürdőfesztivál, 2008. július 5–6. [Képriport] == HH. – 20:3–4 (2008). – 
p. 13. : ill. [5 fotó, Király Erika felvételei]

1894. WALD Kata: Eladta a város a gyógyfürdő tíz százalékát ; Eladták a fürdő egytizedét : 
Fejlesztenek a részvényekért kapott pénzből. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 19:221 
(2008. aug. 13.). – p. 1., 3. : ill.
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvényeinek tíz százalékát vásárolja meg a tulajdonos 
önkormányzattól.

1895. 185 éves a harkányi gyógyfürdő [Hír] == HH. – 20:5–6 (2008). – p. 4. : ill. [Az emlék-
érem tervezete]
Az évforduló alkalmával a gyógyfürdő emlékérmet ad ki.

1896. WALD Kata: A nehezebb út mellett döntöttek ; Az út gyötrelmes, de jövőbe mutató. 
– (Az önkormányzatok két éve – Harkány) == Új DN. – 19:302 (2008. nov. 4.). – p. 1., 
4. : ill. [1 fotó, Pásztor Éva felvétele]
Beszélgetés Bédy István polgármesterrel a gyógyfürdő megvásárlásáról. Az eddigi beru-
házások és a tervezett fejlesztések (2006–2010).

1897. Harkány : Tizenhárom év szünet után… [Hír]. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 19:307 
(2008. nov. 10.). – p. 2.
„[…] indította újra a pikkelysömör kezelésére alkalmas eljárásokat a Harkányi Gyógy-
fürdőkórház.”

1898. WALD Kata: Ha lesz hitel, megépül az élményfürdő : A tervek szerint jövőre indul 
és 2010 nyarán befejeződik a beruházás ; Élményfürdővel bővül a strand : Több mint 
félmilliárd forint uniós pályázati forrást nyertek. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 
19:310 (2008. nov. 13.). – p. 1., 3. : ill. [1 színes fotó, Pásztor Éva felvétele]

1899. KÖRTÉSI Zsolt: Zöld utat kapott a harkányi fürdőbővítés. – (Ingatlanpiac) == Napi 
Gazdaság. – 18:231 (2008. nov. 28.). – p. 9.
A meglévő létesítményekhez kapcsolódva új, több mint 1100 négyzetméteres fedett él-
ményfürdő épül. Megszólal Horváth Sándor, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vezérigazga-
tója.

1900. Élményfürdővel bővül 2010-re a harkányi gyógyfürdő [Hír] == HH. – 20:11–12 
(2008). – p. 5. : ill. [2 makett]

1901. KOZMA Ferenc: Megújult a reumaközpont : Remélik, hogy a várólisták is rövidül-
nek ; Megújult a gyógyfürdőkórház régi szárnya : A fejlesztésnek köszönhetően van 
remény arra, hogy a várólisták is csökkenhetnek. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 
19:333 (2008. dec. 6.). – p. 1., 5. : ill. [2 színes fotó, Laufer László felvételei]

2009

1902. Az év fordulóján is gyógyítottak [Képriport]. – (Baranya megyei közgyűlés) == Új 
DN. – 20:2 (2009. jan. 3.). – p. 4. : ill. [3 fotó, Laufer László felvételei]
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1903. SÜLE Tamás: A harkányi gyógyfürdő == Pécsi Dénár. – 9:2 (2009. febr. 1.). – p. 2. : ill.

1904. WALD [Kata] K.: Kötvénnyel fi nanszírozott új fürdő ; Az élményfürdő építését köt-
vény kibocsátásával fi nanszíroznák. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 20:34 (2009. 
febr. 4.). – p. 1., 4.
A gyógyfürdő 550 millió Ft uniós támogatást nyert élménycsarnok kialakítására. Az 
önrészt kötvénykibocsátással fedezné.

1905. [WALD Kata] W. K.: Akár a fürdő tulajdonrészének ötödét is eladnák ; Akár a fürdő 
részvényeinek ötödétől is megválnának. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 20:48 (2009. 
febr. 18.). – p. 1., 4.
Kötvénykibocsátással, vagy a fürdő maximum 20%-os tulajdonrészének eladásával fe-
dezné pályázati önrészét a gyógyfürdő. (A gyógyfürdő 550 millió Ft uniós támogatást 
nyert élménycsarnok kialakítására.)

1906. Szezonnyitás tavalyi áron Harkányban. – (Egészségturizmus) == N. – 136:90 (2009. 
ápr. 17.). – p. 13.

1907. WALD Kata: Eladnák a fürdő egy részét : Harkány ragaszkodik a többségi tulajdonosi 
szerephez ; Két vevő is lenne a fürdő egy részére : Harkány mindenképpen ragasz-
kodik a többségi tulajdonosi pozíció megtartásához. – (Baranyai tükör) == Új DN. 
– 20:109 (2009. ápr. 22.). – p. 1., 3. : ill. [2 színes fotó, Löffl  er Péter felvételei]
Eladná a fürdő egy részét a harkányi önkormányzat. A részvénycsomagért kapott pénzt 
az élménycsarnok megépítéséhez és a további fejlesztésekhez szükséges pályázati önerő-
re fordítanák. Megszólal Bédy István polgármester.

1908. WALD Kata: A polgármester már megkezdte a fürdő eladását ; Elaprózzák a fürdő-
vásárt : A fejlesztések pályázati önrészére kellene a pénz. – (Baranyai tükör) == Új 
DN. – 20:173 (2009. jún. 27.). – p. 1., 2. : ill. [1 fotó, Laufer László felvétele]
Eddig a részvények 4%-át adták el. Megszólal Bédy István polgármester.

1909. [NYAKA Szabolcs] Ny. Sz.: Ismét sokakat várnak a hétvégi fürdőfesztiválra. – (Bara-
nyai tükör) == Új DN. – 20:178 (2009. júl. 2.). – p. 2.
XVI. Harkányi Fürdőfesztivál (2009. júl. 4–5.).

1910. BALOGH Zoltán: Országos hírű a fürdőfesztivál : Kedvezett az időjárás, változatosak 
a harkányi programok == Vasárnapi Új DN. – 20:181 (2009. júl. 5.). – p. 1. : ill. [1 
színes fotó, Löffl  er Péter felvétele]
XVI. Harkányi Fürdőfesztivál (2009. júl. 4–5.).

1911. Képriport: Fürdőfesztivál Harkányban. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 20:182 (2009. 
júl. 6.). – p. 4. : ill. [3 fotó, Löffl  er Péter felvételei]
XVI. Harkányi Fürdőfesztivál (2009. júl. 4–5.).

1912. XVI. harkányi fürdőfesztivál, 2009. július 4–5. [Képriport] == HH. – 21:4–5 (2009). 
– p. 4–5. : ill. [10 fotó, Mészáros József felvételei]
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1913. [WALD Kata] W. K.: Mellbedobás és koncertek a strandon == Új DN. – 20:225 (2009. 
aug. 18.). – p. 1.
A Hosszú Hétvége Harkányban című programsorozat.

1914. Hosszú hétvége Harkányban [Hír]. – (Baranya) == Új DN. – 20:229 (2009. aug. 23.). 
– p. 3. : ill. [1 fotó, Laufer László felvétele]

1915. [MÉHES Károly] M. K.: Másfél milliós hatósági büntetés a gyógyfürdőnek == Új DN. 
– 20:268 (2009. okt. 1.). – p. 1.
A bírságot az Egyenlő Bánásmód Hatóság rótta ki: szabálytalan volt megkülönböztetni 
a magyar és a külföldi nyugdíjasok által igénybe vehető kedvezményeket. (Csak a ma-
gyar nyugdíjas-igazolványt fogadták el.)

1916. [BABOS Attila] B. A.: Már több mint kétmilliárd forint jutott a harkányi gyógyfürdő-
kórház újítására. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 20:303 (2009. nov. 7.). – p. 5. : ill. [1 
színes fotó, Löffl  er Péter felvétele]

2010

1917. BABOS Attila: Élménypark, csúszdákkal : A nagyszabású beruházás az önerő előte-
remtésétől függ. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 21:54 (2010. febr. 24.). – p. 2. : ill. [1 
fotó, Löffl  er Péter felvétele]
A pályázat költségvetése 1,4 milliárd Ft, ebből 550 millió a támogatás, a többi az önrész.

1918. Újabb negyven kiemelt projekt kapott támogatást : Az Európai Unióban eddig min-
den nyolcadik euró magyar pályázóhoz került == N. – 137:85 (2010. ápr. 13.). – p. 9.
Harkányban egyedülálló egészségügyi központ valósulhat meg. 45 szobás bőrgyógyá-
szati részleg jöhet létre.

1919. [HANOL Erzsébet] E. H.: Még vonzóbb lehet a harkányi gyógyfürdő : Kórházbőví-
tést, új élménymedencéket, tornáztatót is álmodtak. – (Dél-Dunántúl) == Új DN. 
– 21:117 (2010. ápr. 30.). – p. 26.
2012 tavaszára megvalósuló komplett gyógyhelyfejlesztés.

1920. BABOS Attila: Kedvezmény: háborgó külföldi nyugdíjasok : Az EU-ban nem szabad 
különbséget tenni a polgárok között, Harkányban igen. – (Baranyai tükör) == Új DN. 
– 21:194 (2010. júl. 19.). – p. 3. : ill. [1 fotó, Laufer László felvétele]
Az Egyenlő Bánásmód Hivatal bírságot szabott ki a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-re, mert 
nem adta meg más uniós tagállamok nyugdíjasai számára a magyar nyugdíjasoknak 
szóló kedvezményt.

1921. KASZÁS Endre: Új irány a baranyai gyógyturizmusban : A jövőben skandináv bete-
geket fogadnának nagyobb számban a harkányi fejlesztők. – (Baranyai tükör) == Új 
DN. – 21:202 (2010. júl. 27.). – p. 3. : ill. [1 fotó, Löffl  er Péter felvétele]
A harkányi Th ermal Hotel 830 millió Ft-os beruházással gyarapodott.

1922. Gyógyszálló új köntösben == Itthon Otthon Van. – (2010. aug.). – p. 4. : ill.
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1923. [BABOS Attila] B. A.: Hetvenkét milliót vettek fel két rendkívüli ülésen. – (Baranyai 
tükör) == Új DN. – 21:250 (2010. szept. 14.). – p. 2.

1924. BABOS Attila: Nem szavaztak az eladásról : A gyógyfürdőre bejelentkező cég ajánla-
tát nem tárgyalták. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 21:257 (2010. szept. 21.). – p. 4. : 
ill. [1 fotó, Löffl  er Péter felvétele]
Képviselő-testületi ülés Harkányban.

1925. BABOS Attila: Nincs meg a saját erő a gyógyfürdő fejlesztéséhez ; Nagy tűzoltással 
kezdenek : Nincs meg a pénz a Harka élményfürdő pályázati önerejére. – (Baranyai 
tükör) == Új DN. – 21:292 (2010. okt. 27.). – p. 1., 2. : ill. [1 fotó, Laufer László felvé-
tele]

1926. BABOS [Attila] A.: Más szelek fújnak a gyógyfürdőben: vezetői pályázat, új árpoliti-
ka jön. – (Baranyai tükör) == Új DN. – 21:326 (2010. dec. 1.). – p. 3.
A harkányi képviselő-testület ülése.

1927. UNGÁR Tamás: Harkány hiányzó ötmilliárdja és az elmaradt cafeteria. – (Magyaror-
szág) == Népszabadság. – 68:284/1 (2010. dec. 7.). – p. 5. : ill.

2011

1928. MÁTÉ Balázs: Mohácsé lesz a fürdő? : Félmilliárd forintot fi zetnének Harkánynak. – 
(Baranyai tükör) == Új DN. – 22:21 (2011. jan. 22.). – p. 1., 2.

1929. UNGÁR Tamás: Hitelért fürdőrészvények : Mohácsi ajánlat az eladósodott Harkány-
nak. – (Magyarország) == Népszabadság. – 69:20/1 (2011. jan. 25.). – p. 5. : ill.

1930. [Babos Attila–MÁTÉ Balázs] B. A.–M. B.: Érdekli őket a gyógyfürdő ; Mohács nem 
tesz már újabb ajánlatot, de tovább tárgyalna : dr. Imri Sándor polgármester kijelen-
tette, félmilliárdért biztos nem adják oda a fürdő részvényeinek felét. – (Baranyai 
tükör) == Új DN. – 22:26 (2011. jan. 27.). – p. 1., 2. : ill.

1931. BABOS Attila: Százával osztott fürdőbelépők ; Nem lesz több ingyenjegy : Politiku-
sok, fontos döntéshozók a gyógyfürdő VIP-listáján. – (Baranya) == Új DN. – 22:40 
(2011. febr. 10.). – p. 1., 4. : ill. [1 fotó]

1932. BABOS Attila: A harkányiak tudják, hogy helyzet van : Vendég és dolgozó egyaránt 
tisztában van vele: a talpon maradáshoz fejlődés kell. – (Baranya) == Új DN. – 22:55 
(2011. febr. 25.). – p. 1., 3. : ill. [1 színes fotó]

1933. Fideszes trükkök Harkányban és Felcsúton : VIP fürdőbérletek – jól jártak a fi desze-
sek == N. – 138:52 (2011. márc. 3.). – p. 1., 3.

1934. VÁCZI István: Pénzleeresztők : Vidéki fürdőfejlesztések. – (Gazdaság+Politika) == 
Figyelő. – 55:11 (2011. márc. 17–23.). – p. 22–24.
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1935. [MÁTÉ Balázs] M. B.: Nem lesz mohácsi a fürdő ; Gyógyfürdő: nem lesz üzlet a mo-
hácsi önkormányzattal. – (Baranya) == Új DN. – 22:78 (2011. márc. 21.). – p. 1., 3.

1936. KACSÚR Tamás: A fürdő élén – Schwarcz Tibor == Új HH. – (2011. ápr.). – p. 8–9.
Beszélgetés az új vezérigazgatóval.

1937. KASZÁS Endre: Pengeélen a gyógyfürdő : Adósság és kintlevőségek nehezítik az új 
vezetés dolgát. – (Baranya) == Új DN. – 22:90 (2011. ápr. 2.). – p. 2. : ill.

1938. Nagy bajban a harkányi fürdő [Hír] == Magyar Nemzet. – 74:92 (2011. ápr. 4.). – p. 1.

1939. Csődben a Harkányi Gyógyfürdő [Hír]. – (Gazdaság) == Demokrata. – 15:14 (2011. 
ápr. 6.). – p. 46.

1940. BABOS [Attila] A.: A családosokra összpontosítanak ; Vissza szeretnék csábítani a 
családosokat a harkányi fürdőbe : Az új vezérigazgató szerint a kistérség országosan 
egyedülálló értékeire építve lesznek sikeresek. – (Baranya) == Új DN. – 22:99 (2011. 
ápr. 11.). – p. 1., 4. : ill.
Beszélgetés Schwarcz Tiborral, a Harkányi Gyógyfürdő Rt. vezérigazgatójával.

1941. FÜLÖP Zoltán (oldalszerk.): Szépen indul a turistaszezon : Sokat vár Siklós és Har-
kány is az idei évtől. – (PTE ÁOK – Siklósi Kistérség) == Új DN. – 22:110 (2011. ápr. 
22.). – p. 6. : ill.

1942. TÓTH Ilda, G.: Elúsztak az árral : Pénzzavarban a harkányi fürdő. – (Magyar gazda-
ság) == HVG. – 33:16 (2011. ápr. 23.). – p. 62–63. : ill. [1 színes fotó]

1943. BABOS Attila: Jobb szezonra várnak : Rég nem volt ilyen kínálat Baranya megyében 
; Csobbanás tavalyi árakon : A baranyai üzemeltetők hosszú, forró nyárban bíznak. – 
(Baranya) == Új DN. – 22:129 (2011. máj. 13.). – p. 1., 4. : ill. [1 térkép: Fürdők, árak, 
strandszolgáltatások Baranya megyében]
Baranyai fürdőkörkép.

1944. IGNÁCZ Bea: A gyógyvíz csodát tesz : [Hajdúszoboszló, Harkány] == Humanitás : a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége lapja. – 31:6 (2011). – p. 3.

1945. Harkányra köszönt a fürdőfesztivál. – (Turizmus) == Magyar Nemzet. – 74:176 
(2011. jún. 29.). – p. 12. : ill. [1 színes fotó]
XVIII. Harkányi Fürdőfesztivál (2011. júl. 2–3.).

1946. MOLNÁR Mónika, Lj.: Megújult a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő. – (Heti riport) 
== Új Magyar Képes Újság. – 16:27 (2011. júl. 7.). – p. 12. : ill.

1947. Felhívás a Harkány Gyógyfürdő Zrt. befektetői pályázatára. – (Krónika) == Magyar 
Nemzet. – 74:220 (2011. aug. 12.). – p. 17. : ill.
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1948. BABOS [Attila] A.: Orosz vevők Harkányban? : Meghosszabbították az értékesítési 
pályázatot ; Érdeklődnek a fürdő iránt : Orosz befektetőjelöltek is megjelentek nem-
rég. – (Baranya) == Új DN. – 22:253 (2011. szept. 17.). – p. 1., 3. : ill. [1 színes fotó, 1 
fekete-fehér fotó]

1949. [BABOS Attila] B. A.: Oroszokkal tárgyalnak ; A gyógyturizmusról már tárgyalnak 
az oroszokkal. – (Baranya) == Új DN. – 22:265 (2011. szept. 29.). – p. 1., 4.

1950. VITÉZ F. Ibolya: Félidőben : Fürdőszektor csődveszélyben? – (Magyar gazdaság) == 
HVG. – 33:39 (2011. okt. 1.). – p. 64–66. : ill. [2 színes fotó]
Harkányról is. „Befektetőt keres Harkány város önkormányzata a gyógyfürdőjéhez, 
amely tavasszal még a csőd közelében egyensúlyozott.”

1951. KOZMA Ferenc: A pikkelysömörre építik az egészségturizmust ; Betegek hoznák a 
pénzt : Hárommilliárdos program az egészségturizmusért. – (Baranya) == Új DN. 
– 22:290 (2011. okt. 25.). – p. 1., 2. : ill. [2 fotó, Löffl  er Péter felvételei, 1 diagram: 
Szálláshelyek vendégforgalma Harkányban (2010)]

1952. BABOS Attila: Kifelé mennek a válságból : A fürdő helyett most a város fi zetett, de nő 
a bizalom. – (Baranya) == Új DN. – 22:323 (2011. nov. 28.). – p. 2. : ill. [1 fotó, Löffl  er 
Péter felvétele]

1953. [BABOS Attila] B. A.: Éles vita folyt a gyógyfürdőről ; Éles vita folyt a fürdőről a köz-
meghallgatáson. – (Baranya) == Új DN. – 22:328 (2011. dec. 3.). – p. 1., 4.

1954. [BABOS Attila] B. A.: Komoly vevő a gyógyfürdőre? ; Gyógyfürdő: komoly érdeklő-
dő, új határidő. – (Baranya) == Új DN. – 22:338 (2011. dec. 13.). – p. 1., 4.

1955. BABOS Attila: Már tanulják az oroszt : Több ezer „atomnyugdíjas” érkezhet Har-
kányba jövőre ; Atompénz jöhet a fürdőbe : Harkány több százezer orosz nyugdíjast 
hív gyógyulni. – (Baranya) == Új DN. – 22:340 (2011. dec. 15.). – p. 1., 2. : ill. [1 fotó]

1956. BABOS [Attila] A.: Egymilliárd forintos mentőöv a gyógyfürdőnek ; Egymilliárd 
forintos mentőövet dobhatnak a harkányi vízbe : A siklósi fürdőüzemeltető cég ve-
zetése tehet ajánlatot a gyógyfürdő kisebbségi részvényeire. – (Baranya) == Új DN. 
– 22:350 (2011. dec. 27.). – p. 1., 2. : ill. [1 fotó]

2012

1957. BABOS [Attila] A.: Ajánlat már van, tárgyalni fognak a harkányi fürdő részvényeiről ; 
Harkány: részvényeladás vagy egyesülés? : Egyelőre még titkos a gyógyfürdő üzletré-
szére szóló befektetői ajánlat. – (Baranya) == Új DN. – 23:3 (2012. jan. 4.). – p. 1., 2.

1958. [BABOS Attila] B. A.: Harkány számlája bánta a fürdő hitelrészletét ; A városi számla 
bánta a fürdő hitelrészletét. – (Baranya) == Új DN. – 23:12 (2012. jan. 14.). – p. 1., 3. 
: ill. [1 színes fotó, 1 fekete-fehér fotó]
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1959. BABOS [Attila] A.: Luxusszállodát is építene a gyógyfürdőre ajánlatot tevő cég. – 
(Baranya) == Új DN. – 23:37 (2012. febr. 13.). – p. 2.

1960. BABOS Attila: Két mentőövet is dobna ugyanaz a befektető ; Két mentőövet dobná-
nak : Harkány után Siklósnak is jól jöhet a befektető pénze. – (Baranya) == Új DN. 
– 23:41 (2012. febr. 17.). – p. 1., 2. : ill. [1 színes fotó, Laufer László felvétele]

1961. [BABOS Attila] B. A.:Ha van pénze, jó eséllyel zöld utat kap az Aquaplus. – (Baranya) 
== Új DN. – 23:44 (2012. febr. 21.). – p. 2.

1962. UNGÁR Tamás: Harkány előremenekül : Fideszes érdekcsoporté lesz a dél-baranyai 
termálfürdő-birodalom? – (Magyarország) == Népszabadság. – 70:45/1 (2012. febr. 
22.). – p. 6. : ill. [1 színes fotó, Teknős Miklós felvétele]

1963. BABOS [Attila] A.: Százmilliók a fürdőért : Harkány önkormányzata eladja a rész-
vények 35 százalékát == Új DN. – 23:46 (2012. febr. 23.). – p. 1. : ill. [1 színes fotó, 
Laufer László felvétele]

1964. [UNGÁR Tamás] U. T.: Harkány : Új gazda irányítja a fürdőt. – (24 óra) == Népsza-
badság. – 70:46 (2012. febr. 23.). – p. 2.
Aquaplus Kútfúró Kútjavító és Vízépítő Kft .

1965. Lakossági fórum : Helyzetkép és tájékoztató a fürdőrészvények eladásával kapcsolat-
ban == Új HH. – (2012. márc.). – p. 2–3.

1966. MATKOVICH Ilona: A nagy termálbiznisz : Fürdőberuházások és eladósodás. – 
(Magyar Glóbusz) == Magyar Narancs. – 24:10 (2012. márc. 8.). – p. 20–22. : ill.

1967. BABOS [Attila] A.: Harkányi fürdőfejlesztés: óriási játszma a háttérben. – (Baranya) 
== Új DN. – 23:61 (2012. márc. 12.). – p. 3.

1968. [BABOS Attila] B. A.: Most nem terveznek áremelést ; A szezonban nem emelnek 
árat Harkányban. – (Baranya) == Új DN. – 23:65 (2012. márc. 17.). – p. 1., 2.

1969. BABOS Attila: Licitharc a gyógyfürdőért : Egy új befektető több pénzt ajánlott fel 
az előzőnél ; Emelik a tétet a fürdőre : Már a részvények többségének értékesítéséről 
tárgyaltak. – (Baranya) == Új DN. – 23:73 (2012. márc. 29.). – p. 1., 2. : ill. [1 színes 
fotó, Löffl  er Péter felvétele]

1970. BABOS [Attila] A.: Új befektető mellett döntöttek ; Nem volt pénz a nagy ígéretek 
mögött? : A testület azért váltott befektetőt, mert nem látták a 851 milliót. – (Bara-
nya) == Új DN. – 23:76 (2012. márc. 30.). – p. 1., 3.

1971. UNGÁR Tamás: Sztornó – új vevő a fürdőre. – (24 óra) == Népszabadság. – 70:76/1 
(2012. márc. 30.). – p. 2.
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1972. [BABOS Attila] B. A.: Még mindig nagy a csend Harkányban : Úgy tudjuk, tegnapig 
nem mutatták be a pályázat önerejét. – (Baranya) == Új DN. – 23:77 (2012. márc. 
31.). – p. 2.

1973. BABOS Attila: Harkány nem tudta bemutatni az önrészt ; Még nem utalt a befektető : 
Amerikából jönne a pénz, de csak ha szerződés is lesz. – (Baranya) == Új DN. – 23:79 
(2012. ápr. 3.). – p. 1., 4. : ill. [1 fotó]

1974. BABOS [Attila] A.: Harkány haladékot kért ; Még szűk két hetet kért Harkány az 
ügynökségtől. – (Baranya) == Új DN. – 23:80 (2012. ápr. 4.). – p. 1., 4.

1975. BABOS [Attila] A.: Egy utolsó esélyt kaptak : Ha nem lesz időre önerő, elbukják a 
milliárdos pályázatot ; Tíz napot kapott a gyógyfürdő. – (Baranya) == Új DN. – 23:82 
(2012. ápr. 6.). – p. 1., 3. : ill. [1 színes fotó, Laufer László felvétele]

1976. BABOS Attila: Új pályázat a harkányi fürdő értékesítésére ; Puskapor száll a gyógy-
víz felett : Az utolsó pillanatig hosszabbították meg a fürdő új befektetői pályázatát. 
– (Baranya) == Új DN. – 23:88 (2012. ápr. 14.). – p. 1., 3. : ill. [2 fotó, Löffl  er Péter 
felvételei]

1977. BABOS Attila: Lekésték a határidőt : Abban bíznak Harkányban, hogy kapnak még 
időt ; Az biztos, hogy még nincs pénz : Újabb határidő-módosítást kért Harkány vá-
rosa a fejlesztési ügynökségtől. – (Baranya) == Új DN. – 23:90 (2012. ápr. 17.). – p. 1., 
3. : ill. [2 fotó, Laufer László felvételei]

1978. BABOS [Attila] A.: Harkány elbukta a pályázatot : Nincs újabb határidő, a milliárdos 
program elúszott == Új DN. – 23:92 (2012. ápr. 19.). – p. 1. : ill. [1 színes fotó, Laufer 
László felvétele]

1979. BABOS [Attila] A.: Az értetlenség és a düh az úr Harkányban ; Még nem jöttek ki a 
mélyvízből, de tempóznak : Az elúszott kiemelt pályázat ellenére is bíztatja a befekte-
tő a képviselőket. – (Baranya) == Új DN. – 23:101 (2012. ápr. 30.). – p. 1., 3.

1980. Befektetők a színfalak mögött == Új HH. – (2012. máj.). – p. 2–4.
Beszélgetés Imri Sándor polgármesterrel.

1981. TÓTH Zsolt: Helyzetjelentés a fürdőről == Új HH. – (2012. máj.). – p. 6.
A gazdasági igazgató beszámolója.

1982. MATKOVICH Ilona: Kié lesz a harkányi gyógyvíz? : Befürdőváros. – (Magyar gló-
busz) == Magyar Narancs. – 24:19 (2012. máj. 10.). – p. 20–21. : ill. [1 színes fotó]
A város adóssága eléri az 5 milliárd Ft-ot, ezzel az egy lakosra eső tartozás tekintetében 
listavezető az országban. A kiutat a csődből a fürdő fejlesztése jelenthetné.

1983. VERESS Jenő: Ördögűzők pedig vannak… == N. – 139:123 (2012. máj. 26.). – p. 7.
A harsányi hegy legendája. Egy helyi hívő közösség a címerből szeretné kiűzni az ördö-
göt. Utalás az ötmilliárdos csődeljárásra.
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1984. [KASZÁS Endre] K. E.: Több vendég érkezett, és tovább is maradtak ; Többen jöttek és 
tovább is maradtak a turisták : Bár a megyeszékhelyre utaztak a legtöbben, Harkány az 
első negyedév nyertese. – (Baranya) == Új DN. – 23:147 (2012. jún. 25.) . – p. 1., 3. : ill.
A megye települései közül Pécs fogadta az idelátogatók 44, Harkány a 21%-át.

1985. [FÜLÖP Zoltán] F. Z.: Elhalasztott személyi döntés ; Elhalasztották a döntést a kór-
házigazgatóról. – (Baranya) == Új DN. – 23:178 (2012. júl. 31.). – p. 1., 2.

1986. Baranya aranya : Harkány – gyógyító ölelés == Hetek : országos közéleti hetilap. – 
16:35 (2012. aug. 31.). – p. 29.
Beszélgetés Sarkadi Eszterrel, a Harkányi Turisztikai Egyesület titkárával.

1987. [BABOS Attila] B. A.: Nemcsak nehéz sorsuk miatt jár a jutalomfürdőzés. – (Bara-
nya) == Új DN. – 23:210 (2012. szept. 7.). – p. 4.

1988. [BABOS Attila] B. A.: A japán nagykövet látogatása több lehet puszta formalitásnál. 
– (Baranya) == Új DN. – 23:218 (2012. szept. 17.). – p. 3.
Tetsuo Ito.

1989. BABOS [Attila] A.: Az atomipari vezetőknek tetszik Baranya : Harkány az oroszokra 
koncentrál, akik Pécs és Villány miatt is jöhetnek. – (Baranya) == Új DN. – 23:250 
(2012. okt. 25.). – p. 4.

1990. KOMÁROMY László: Egymillió orosz atomnyugdíjas. – (Pécs aktuál) == Pécsi Hí-
rek. – 10:42 (2012. okt. 26.). – p. 2. : ill.

1991. BÓKA Máté: Atomnyugdíjasok tartanak a harkányi gyógyfürdőbe. – (Látó-Tér) == 
Magyar Nemzet. – 75:297 (2012. okt. 30.). – p. 5. : ill. [1 fotó, Máté Péter felvétele]
Orosz vendégeket várnak az egészségturizmus keretében.

1992. BABOS Attila: Nem kizárt, hogy még idén távozhat a harkányi fürdő vezérigazgatója 
== Új DN. – 23:284 (2012. dec. 5.). – p. 1.
Schwarcz Tibor.

1993. BORSODI Attila: Sok száz milliós tét : Készülnek az egyeztetésre a fürdőjük miatt 
bajba jutott települések. – (Látó-Tér) == Magyar Nemzet. – 75:333 (2012. dec. 6.). – 
p. 4.

2013

1994. [BABOS Attila] B. A.: Kínaiak a gyógyfürdőben ; Most kínai utaztatóknak tetszett 
meg a gyógyfürdő. – (Baranya) == Új DN. – 24:56 (2013. márc. 7.). – p. 1., 2.

1995. BABOS [Attila] A.: A vendégszám növelése a cél : Korábbi APEH-vezető irányíthatja 
a gyógyfürdőt. – (Baranya) == Új DN. – 24:98 (2013. ápr. 27.). – p. 4.
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1996. BABOS Attila: Kötelességének érezte igent mondani Harkánynak ; Harkány régi fényét 
hoznák vissza : Kesjár János kötelességének érezte, hogy elvállalja a felkérést. – (Bara-
nya) == Új DN. – 24:127 (2013. jún. 3.). – p. 1., 3. : ill. [1 fotó, Kesjár János felvétele]

1997. BABOS [Attila] A.: Egymilliárdos fejlesztés indul ; Jelentős fejlesztés indult Harkány-
ban, de nagy szükség lesz a külföldiekre. – (Baranya) == Új DN. – 24:151 (2013. júl. 
1.). – p. 1., 3.

1998. Az igények növekedésével fejlesztenék a fürdőket. – (Baranya) == Új DN. – 24:161 
(2013. júl. 12.). – p. 3.

1999. HUNYOR Erna: Öt csillag a harkányi gyógyfürdőnek : A legmagasabb pontszám el-
éréséhez szükséges összes létesítmény megtalálható a száznyolcvan éves intézményben. 
– (Turizmus) == Magyar Hírlap. – 46:164 (2013. júl. 16.). – p. 8. : ill. [1 színes fotó]

2000. [HUNYOR Erna] HE: A fürdőt és a családi programlehetőségeket is népszerűsítik : 
Harkányi összefogás a turistákért. – (Turizmus) == Magyar Hírlap. – 46:182 (2013. 
aug. 6.). – p. 8. : ill. [1 színes fotó]
Együttműködés a Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház, a Harkányi Gyógy- és Strand-
fürdő és a Harkányi Turisztikai Egyesület között.

2001. BABOS [Attila] A.: Hűtlen kezelés a gyanú a harkányi gyógyfürdőkórház szerződései 
miatt. – (Baranya) == Új DN. – 24:221 (2013. szept. 21.). – p. 3.

2002. BABOS Attila: Halálosan megfenyegették az igazgatót ; Fejbelövéssel fenyegették : 
Azt akarták, hogy „ne kavarjon” a harkányi kórház igazgatója. – (Baranya) == Új 
DN. – 24:225 (2013. szept. 26.). – p. 1., 3. : ill. [1 színes fotó, Löffl  er Péter felvétele]
Péter Iván.

2003. Ötcsillagos lett a harkányi gyógyfürdő == HH. – 25:1 (2013. nov.). – p. 8. : ill. [1 fotó]

2004. Jövőkép, fejlesztési tervek a Harkányi Gyógy- és strandfürdőben : Interjú Kesjár Já-
nos vezérigazgatóval == HH. – 25:2 (2013. dec.). – p. 3–4. : ill.

2005. Szállodai szárnnyal bővül a Harkányi Gyógyfürdőkórház == HH. – 25:2 (2013. dec.). 
– p. 5.

2014

2006. A gyógyító harkányi víz == Elixír. – (2014. jan.). – p. 63. :ill.

2007. ZÖLDI Péter: Egyensúly Harkányban == Kórház. – [21]:1–2. (2014). – p. 40. : ill. [1 
színes fotó]
Beszélgetés dr. Péter Ivánnal, a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház főigaz-
gatójával. A kórház 345 ágyas, „hazánk egyik legnagyobb rehabilitációs intézménye”. 
Gazdasági problémák. A válságból kivezető stratégia: takarékosság, belső hatékonyság 
növelése. Új szállodai szárny, 90 ágy. 2012-ben összesen 34 külföldi beteg volt. Aktív 
marketingmunka szükséges.
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2008. [KATUS Eszter] K. E. I.: Fürdőbelépő nyugdíjasoknak ; Kedvezmény vagy ingyenes 
belépő : Fürdőjegyre nyerhetnek támogatást a nyugdíjasok egy programban. – (Bara-
nya) == Új DN. – 25:12 (2014. jan. 15.). – p. 1., 3.

2009. MÁTÉ [Balázs] B.: Héviz az élen, Harkány az első tíz között ; A harkányi gyógyfürdő 
tavaly is megőrizte helyét a top10-ben : 2013-ban csaknem 157 ezer vendég éjsza-
kázott a baranyai fürdőváros kereskedelmi szálláshelyein. – (Baranya) == Új DN. 
– 25:48 (2014. febr. 26.). – p. 1., 3. : ill. [1 táblázat: Legnépszerűbb termálfürdős tele-
pülések a teljes vendégforgalom alapján – 2013, vendégéjszakák száma]

2010. Harkány, a gyógyító ölelés. – (Térmozaik) == A Mi Otthonunk. – 15:3 (2014). – p. 60. 
: ill. [3 színes fotó]

2011. Hivatalosan is ötcsillagos a Harkányi Gyógyfürdő == HH. – 26:3 (2014. márc.). – p. 
3. : ill.

2012. BABOS [Attila] A.: Ötcsillagos lett a gyógyfürdő : A víz minősége és a szolgáltatások 
hoztak sikert. – (Baranya) == Új DN. – 25:51 (2014. márc. 1.). – p. 3. : ill. [1 fotó, 
Laufer László felvétele]

2013. HUNYOR Erna: „Harkány újra a régi” nemzetközi üdülőhely : Százmillió forint tá-
mogatással komplex fejlesztési projekt valósult meg a helyi turisztikai egyesületnek 
köszönhetően. – (Turizmus) == Magyar Hírlap. – 47:53 (2014. márc. 4.). – p. 8. : ill. 
[1 színes fotó]

2014. [BABOS Attila] B. A.: Lemondott a gyógyfürdő vezérigazgatója == Új DN. – 25:72 
(2014. márc. 27.). – p. 1.
Kesjár János.

2015. [BABOS Attila] B. A.: Már az utódról tárgyalnak ; Közgazdász hölgy vezetheti a jövő-
ben a Harkányi Gyógyfürdőt. – (Baranya) == Új DN. – 25:73 (2014. márc. 28.). – p. 
1., 3.
Kerényi Erika.

2016. Harkányfürdő az Utazás kiállításon == HH. – 26:4 (2014. ápr.). – p. 8. : ill. [1 színes 
fotó]

2017. BÓKA Máté: Bankként működött a kórház? : Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőr-
ség a Harkányban történtek miatt. – (Belföld) == Magyar Nemzet. – 77:93 (2014. ápr. 
5.). – p. 5.

2018. BABOS [Attila] A.: Lebontják a Bányászt ; Hétvégére megnyit a harkányi strand, a 
volt Bányászt ledózerolják. – (Baranya) == Új DN. – 25:99 (2014. ápr. 29.). – p. 1., 3.

2019. [KÓTÁNY Jenő] kj: Átgondolt koncepció Harkány elismertségének helyreállítására 
: Bemutatkozik a gyógyfürdő új vezetője == HH. – 26:6 (2014. jún.). – p. 1. : ill. [1 
színes fotó]
Beszélgetés Kerényi Erika közgazdásszal, a Harkányi Gyógyfürdő új vezérigazgatójával.
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2020. Pezsgő hangulatú Fürdőfesztivállal indul a nyár Harkányban == HH. – 26:6 (2014. 
jún.). – p. 11. : ill. [1 színes fotó]
XXI. Harkányi Fürdőfesztivál (2014. júl. 12–13.). Programelőzetes.

2021. BABOS [Attila] A.: Kisebb fejlesztésekkel, változtatásokkal kezdik a munkát : A 
gyógyfürdő vezérigazgatója nem tagadja, hogy strandrészen ma leginkább a retró a 
jellemző. – (Baranya) == Új DN. – 25:131 (2014. jún. 6.). – p. 4. : ill.
Beszélgetés Kerényi Erika közgazdásszal, a Harkányi Gyógyfürdő új vezérigazgatójával.

2022. BABOS [Attila] A.: Cáfolja a leépítésről szóló pletykákat az új vezérigazgató : Kerényi 
Erika szerint már nem csökkenthető a létszám, de minőségi cserékben gondolkodik. 
– (Baranya) == Új DN. – 25:146 (2014. jún. 25.). – p. 3.

2023. Megújult a harkányi fürdő honlapja == HH. – 26:7 (2014. júl.). – p. 3.

2024. NÓGRÁDI László: Csillagokat kapnak a strandok ; A csillagokat is lessük majd, ha 
vizes élményt keresünk : Szigorú bírálat után kaphatnak öt évre szóló besorolást a 
hazai strandok, uszodák és gyógyfürdők. – (Baranya) == Új DN. – 25:186 (2014. aug. 
11.). – p. 1., 3. : ill. [1 fotó, Laufer László felvétele]

2025. [BABOS Attila] B. A.: Nem politika: az elmaradt juttatást fi zették. – (Baranya) == Új 
DN. – 25:228 (2014. szept. 30.). – p. 2.

2026. A Harkányi Gyógyfürdőkórház hírei : Átadták az új épületszárnyat == HH. – 26:10–
11 (2014. okt.–nov.). – p. 12. : ill. [1 színes fotó]

2027. A bizottság átalakítását kérték a félmilliárdért? – (Baranya) == Új DN. – 25:233 
(2014. okt. 6.). – p. 2.

2028. [BABOS Attila] B. A.: Új szárnnyal bővült a harkányi fürdőkórház. – (Baranya) == Új 
DN. – 25:247 (2014. okt. 22.). – p. 2.

2029. [BABOS Attila] bsa: Harkány : Hegyi Ákos közgazdászt... [Hír]. – (Baranya) == Új 
DN. – 25:266 (2014. nov. 15.). – p. 4.
„[…] nevezte ki tegnap a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatójává a cég közgyű-
lése.”

2015

2030. Esztétikus környezet, megújuló medencék == HH. – 27:1 (2015. jan.). – p. 1., 3.
A kormány 215 millió Ft-tal támogatja a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőt.

2031. FEJÉR László: Harkány, az ördög gyógyító vize : Harkányi Gyógyfürdő – történelmi 
mozaik. – (Biokörnyezet) == Természetgyógyászat Magazin. – 21:1 (2015. jan.). – p. 
18–19. : ill. [3 színes fotó]
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2032. [BABOS Attila, Kaszás Endre] B. A.–K. E.: Az év végén jött a segítség ; Pénzt hozott 
az óév utolsó napja : Harkányban két medencét fel tudnak újítani a támogatásból == 
(Baranya) == Új DN. – 26:1 (2015. jan. 2.). – p. 1., 2.

2033. [HUNYOR Erna] HE: Rendkívüli támogatást kap Harkány. – (Turizmus) == Magyar 
Hírlap. – 48:4 (2015. jan. 6.). – p. 8.
A kormány 215 millió Ft támogatást ad a fürdő fejlesztésére, amit a két elavult kültéri 
fürdőmedence felújítására fordítanak. Megszólal Hegyi Ákos, a Harkányi Gyógyfürdő 
Zrt. vezérigazgatója.

2034. BABOS [Attila] A.: Szökik a víz a Lepke medencéből ; A nyár elejére megnyit a nagy-
medence : Célzott támogatásból fi zeti a gyógyfürdő a rég halogatott felújítást. – (Ba-
ranya) == Új DN. – 26:23 (2015. jan. 28.). – p. 1., 2.

2035. Szállodai színvonalon : Új szárnnyal bővült a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógy-
fürdőkórház == Magyar Hírlap. – 48:25 (2015. jan. 30.). – Vitál : Egészség és Turiz-
mus. – p. 8. : ill. [1 színes fotó, Radnai Ákos felvétele]

2036. Harkányi Gyógyfürdő – csak a konkrétumokról érdemes beszélni == HH. – 27:2 
(2015. febr.). – p. 2. : ill. [1 színes fotó]

2037. Új wellness részleg a gyógyfürdőben == HH. – 27:2 (2015. febr.). – p. 5. : ill. [1 színes 
fotó]

2038. A gyógyfürdőbe látogatott az eszéki magyar főkonzul == HH. – 27:3 (2015. márc.). – p. 2.
De Blasio Antonio.

2039. A Harkányi Gyógyfürdőkórház hírei : Színházi produkció a kórház ebédlőjében == 
HH. – 26:5 (2015. máj.). – p. 10. : ill. [1 színes fotó]

2040. [BABOS Attila] B. A.: A víz ereje segítheti a gyermekáldást. – (Megyei körkép) == Új 
DN. – 26:116 (2015. máj. 19.). – p. 2.
2015. máj. 25–31. Gyermekáldás Hete című rendezvénysorozat, melynek célja az egész-
ségügyi turizmus népszerűsítése.

2041. [BABOS Attila] B. A.: Elkészült a Lepke ; A medence kész, a cső eltörött. – (Megyei 
körkép) == Új DN. – 26:149 (2015. jún. 27.). – p. 1., 2.
Elkészült a Lepke-medence, amelynek felújítási munkálatai az év tavaszán kezdődtek.

2042. Megjavították az eltörött csövet [Hír]. – (Megyei körkép) == Új DN. – 26:151 (2015. 
jún. 30.). – p. 2.

2043. Jelentős fejlesztések a gyógyfürdőkórházban == HH. – 26:7 (2015. júl.). – p. 4. : ill. [1 
színes fotó]

2044. Tömegeket mozgatott meg az idei fürdőfesztivál == HH. – 26:7 (2015. júl.). – p. 8–10. 
: ill. [15 színes fotó]
XXII. Harkányi Fürdőfesztivál (2015. júl. 24–26.).
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2045. BABOS [Attila] A.: A gyógykórház igények alapján biztosít pluszszolgáltatásokat : 
Számos fejlesztés történt a betegek érdekében és kényelmükért. – (Megyei körkép) 
== Új DN. – 26:158 (2015. júl. 8.). – p. 4.

2046. SEY Gábor: [Olvasói levél] – (Postabontás) == Új DN. – 26:165 (2015. júl. 16.). – p. 5.
A harkányi szolgáltatások árainak emelkedéséről.

2047. Fürdőfesztivál Harkányban [Hír]. – (Megyei körkép) == Új DN. – 26:168 (2015. júl. 
20.). – p. 2.
XXII. Harkányi Fürdőfesztivál (2015. júl. 24–26.).

2048. [MICHELI Tünde] mt: Hegyaljaiak Harkányban. – (Magyarságunk) == Új Magyar 
Képes Újság. – 20:29 (2015. júl. 23.). – p. 6. : ill. [1 fotó]
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének csúzai alapszervezetének tag-
jai a harkányi strandfürdőn pihentek.

2049. Vizes pólóban [Hír]. – (Megyei körkép) == Új DN. – 26:174 (2015. júl. 27.). – p. 3. : 
ill. [1 színes fotó, Löffl  er Péter felvétele]
XXII. Harkányi Fürdőfesztivál (2015. júl. 24–26.).

2050. Hagymán lehet majd csúszni [Hír]. – (Megyei körkép) == Új DN. – 26:181 (2015. 
aug. 4.). – p. 2.
Új, kétszárnyú csúszdát építenek a szabadtéri strandon. A neve: „Hagyma”.

2051. Harkányi kórház: nyakig állami == HVG. – 37:34 (2015. aug. 22.). – p. 70–71.
Növelte részesedését az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a Zsigmondy Vilmos Har-
kányi Gyógyfürdőkórház Nonprofi t Kft .-ben.

2052. Az elektroterápia fejlesztésében látja a gyógyászat kiugrási lehetőségét a fürdőigazga-
tó == HH. – 26:9 (2015. szept.). – p. 6. : ill.

2053. Harkányban tartja őszi közgyűlését a Magyar Fürdőszövetség == HH. – 26:9 (2015. 
szept.). – p. 2.

2054. [BABOS Attila] bsa: A régi csúszda már nincs is meg [Hír]. – (Megyei körkép) == Új 
DN. – 26:223 (2015. szept. 23.). – p. 2.
Megkezdődött a „Hagyma” névre elkeresztelt új, kétszárnyú csúszda építésének előké-
szítése a szabadtéri strandon.

2055. FÜLÖP Zoltán: A fürdő határoz meg mindent? ; Van-e élet a fürdőn túl? : Harkány 
kora ősztől késő tavaszig igazi alvóvárossá változik. – (Egy nap a városban – Har-
kány) == Új DN. – 26:231 (2015. okt. 2.). – p. 1., 4. : ill. [1 fotó, Löffl  er Péter felvétele]

2056. Gyógyfürdő – már megkezdték a felkészülést a jövő évi szezonra == HH. – 27:11 
(2015. nov.). – p. 1.
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2057. [BABOS Attila] bsa: Átadták a Lepke-medencét [Hír]. – (Megyei körkép) == Új DN. 
– 26:279 (2015. nov. 28.). – p. 2.
A felújított kültéri medence átadóünnepségén megszólalt Baksai Tamás polgármester és 
Nagy Csaba, a megyei közgyűlés elnöke.

2058. MEZEI Éva, B.: Az ördög kénköves vize : Harkányi kényeztetés. – (Egészség) == 
HTM. – 11: 6 (2015). – p. 43–45. : ill. [4 színes fotó, a szerző és Furák Zoltán felvéte-
lei]

2059. [BABOS Attila] B. A.: Mindent a fürdőnek rendelnek most alá Harkányban. – (Me-
gyei körkép) == Új DN. – 26:282 (2015. dec. 2.). – p. 2.
Megszólalt Baksai Tamás polgármester.

2060. [BABOS Attila] B. A.: Prémiumot követel a volt igazgató. – (Megyei körkép) == Új 
DN. – 26:298 (2015. dec. 21.). – p. 2.
Kerényi Erika szerződését múlt ősszel bontották fel.

2061. BABOS [Attila] A.: Tovább fejlődhet a fürdő ; Turizmusra 300 millió : Továbbra is 
a gyógyfürdő fejlesztése a fő cél. – (Megyei körkép) == Új DN. – 26:305 (2015. dec. 
31.). – p. 1., 2. : ill. [1 színes fotó]
300 millió Ft belügyminisztériumi támogatást kap a város, amit turizmusra kell fordí-
tani. Megszólal Tiff án Zsolt, a térség országgyűlési képviselője és Baksai Tamás, Har-
kány polgármestere.
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2062. STÁHLY György: A’ húgykészítő utak’ aranyerének egy esete == Orvosi Tár. – 2:3 
(1832). – p. 239.
„Ezen állapotában maradt a’ beteg 1829-dik Julius hónapjáig, midőn orvosainak ta-
nácsából Baranya vármegyében kebelező Harkány nevű fürdőbe vonulván, ezt öt hét 
lefolyta alatt azon foganattal használta, hogy gyámbotjait magától ellökvén ezek se-
gedelme nélkül mendegélhetne, és a’ fölebb említett időszakonkénti fájdalom hosszabb 
ízromokban téregetne vissza, a’ nehézségnek azonban azon érzelmétől meg nem mene-
kedhetnék.”

2063. [Hirdetés] == Értesítő. – 4:42 (1835).
A hirdetési lapban Harkány „érczes fürdőintézet” bérlője értesíti a közönséget, hogy „te-
temes költségekkel” kijavította a fürdőt. (Vita Zsigmond: Orvosok és fürdők hirdetései a 
reformkorban == Palla Ákos (szerk.): Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közlemé-
nyei, 36. − Budapest : Országos Orvostörténeti Könyvtár, 1965. – p. 185.)

2064. KOVÁCS Sebestény Endre: A vegytan szükségességéről, hatásárul általánosan, s kü-
lönösen honunkra alkalmazva == Orvosi Tár. – Új folyamat 7. félév:1–7 (1841. júl. 
4.). – p. 44., 45.
„Kénes meleg forrásunk közzűl nevezetessebbek: a Trencsényi, Mehádiai, Hárkányi; 
mellyek kéntartalma sokkal fellyül múlják az annyira hiresztelt – Aquisgranumi, Burt-
scheidi, a helvecziai, s ausztriai Baadeni, Neudorfi  s más minden illynemű fördőket.” 
Schuster János és Tognio Lajos vizsgálták a harkányi víz kémiai összetételét először.

2065. TOGNIO Lajos: Néhány szó Magyarhon ásványvizeiről. – Pest : Emich Gusztáv Bi-
zatmánya, 1843. – p. 22., 35., 36.
„Nehány bérlő és tulajdonos nagy, pompás – néhol czélszerű rendezményeket is léptet-
tek életbe a források mellett. Harkányban is sok történt derék Patkovicsunk fáradhatlan 
szorgalma és sokat kitűrő úntalan fölhívásai következtében. […] Az iblany igen gyakran 
előjő a magyar és erdélyi ásványos vizekben, kivált a hideg égvényes és sósavas – ritkáb-
ban a sós vizekben; a melegforrásokban még eddig csak nehányszor találtatott. Wagner 
D. vegytudor a lippiki meleg vízben, én pedig a harkányiban és mehádiaiban találánk 
s ki is mutatók az iblanyt.”

2066. A magyar orvosok és természetvizsgálók 5-dik nagy gyűlése Kolozsvárott == Orvosi 
Tár. – 3. folyamat 6. kötet:14 (1844. szept. 29.). – p. 216.
A harkányi fürdő közelsége is érvül szolgál, hogy a következő nagygyűlést Pécsett fogják 
tartani.
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2067. HAAS Mihály: Baranya földirati, statisticai és történeti tekintetben. – Pécs : Lyceum 
nyomda, 1845. – p. 65., 323.
„Harkányi csaknem csodatékony fürdőnk mindinkább hírre kap. [A Harsányi-hegy 
mondája.] Az ördög, elvesztvén fogadását, ekéjével és vonómarháival együtt ott, hol 
most a’ harkányi meleg forrás buggyan, visszatért poklokra, miután mérgében a’ hegy-
nek egyik részét fölkapta és Berement’ tájára vetette.” Lásd 6. sz. tétel.

2068. A magyar orvosok és természetvizsgálók Pécsett tartott VI-dik nagy gyűlése jegy-
zőkönyvének nevezetesb pontjai kivonatban == Orvosi Tár. – 3. folyamat 8. kötet:12 
(1845. szept. 14.). – p. 180.
Harmadik közgyűlés Harkányban augusztus 14-én. Batthyány Kázmérnak megköszö-
nik a vendéglátást, majd Halász Geiza fölolvas Patkovics értekezéséből.

2069. MAJER István: Harkányi fürdő [Rajz] == Pesti Divatlap. – 2:29 (1845. okt. 16.)

2070. Augustus 14-ke Siklóson és Harkányban == A magyar orvosok és természetvizsgálók 
nagygyűlésének munkálatai. – Pécs : Hölbling Miksa, 1846. – p. 35.
„A megoszlott vendégek egy része szakülésekre gyűlt össze, más része a nép mulatságá-
ban gyönyörködött, fürdött, vagy a tágos kert árnyékos utain sétált. A fürdőt ez nap a 
nemes gróf engedélyéből mindenki, ki hozzá férhetett, ingyen használhatta.”

2071. BARNA Ignácz: Harsányhegyi ördögszántás [Vers] == Uő.: Versei. – Buda : Egyetemi 
nyomda, 1846. – p. 114–117.
Eredeti megjelenése: Életképek. – 1846. 1. félév. – p. 494–496. (Lásd 134. sz. tétel.) „Hol 
áldott Baranyánk az ős Dunára dűl, / S ennek hullámival a Dráva egyesül, / Köztök 
miként egy hős koszorúzott feje, / Büszkén emelkedik a Harsány teteje. […] Látni, hol 
pokolra süllyeszté [az ördögöt] a szégyen, / Forró víz buzog fel most is e vidéken. / Har-
ka bűnös anyját itt térítvén jóra – / Hévvizén Harkánynak áldás leng azóta.”

2072. BRASSOVÁNYI Péter: Néhány általánosság az ásványvizekről mint gyógyszerről. – 
Pest : Beimel, 1846. – p. 36.
„Hazánk nevezetesb kénforrásai [...] Harkányi Baranyában, 3 meleg földes kénforrá-
sokkal 47˚ és 32˚ R. számosan látogattatik.”

2073. SCITOVSZKY János: Beszéd, mellyel a nm. elnök megnyitá a Harkányban tartott 
közülést == A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének munkálatai. – 
Pécs : Hölbling Miksa, 1846. – p. 36–37.
„Szépen nyilatkozik itt előttünk a jótékony természet, olly adományt ömlesztvén, 
melly a természetvizsgálók részéről komoly fürkészetre méltó. Értem itt a föld gyomrá-
ból dúsan kibugyogó víznek testünk gyengéire malasztos hatását.” Batthyány Kázmér és 
a család dicsérete. „Te vagy az, ki e letelepedésünk helyét, e harkányi fürdőt olly kényel-
mekkel elláttad, millyeneket a szenvedő emberiség csak a jót, hasznost ápoló Nagyoktól 
várhatott.”

2074. FÉNYES Elek: Magyarország leírása, 2. kötet. – Pest : Beimel, 1847. – p. 56.
Reprint kiadása: Budapest : Históriaantik, 2011. „Ásványvizei közül leghíresebb a har-
kányi meleg forrás, mellyben iblany is találtatik, s melly csuzban, lép- és májbajokban, 
aranyérben, fejérfolyásban, s bőrnyavalákban igen foganatosnak tapasztaltatik.”
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2075. [Baranya] == Ujabb kori ismeretek tára : Tudományok és politikai társas élet encyc-
lopaediája, 1. kötet. – Pest : Heckenast Gusztáv, 1853. – p. 331.
„A’ siklósi hegyláncztól délre eső rónaságon 3 meleg kénköves forrás buzog, igen csekély 
távolságra egymástól, u. m. a’ tapolczai, siklósi és harkányi, mely utolsó legnevezete-
sebb.” Rövid összefoglaló a fürdőről.

2076. Felső-Baranya == Protestáns egyházi és iskolai lapok. – 3:28 (1860. júl. 15.). – p. 890.
„Végül egy egyszerű, de szívélyes ünnepélyről teszek említést, mely a fürdőjéről híres 
Harkányban tartatott.” Egy jubiláló lelkész ünnepélyén a „rendes hallgatóin” kívül für-
dővendégek is részt vettek.

2077. KOVÁCS Ágoston: Gleichenberg egy magyar embernek : Úti jegyzetek. – Pécs : Kol-
ler Lipót, 1864. – p. 42–43.
„Badennak hévvize, mint itt hallottam, lanyhább mint Harkányunké, s míg Badenban 
az élelmesség, és ízlés a hévvizet a legjövedelmezőbb, és legkellemesb fürdőhely alapí-
tására használta fel: nálunk a harkányi víz jelessége alighogy elismertetik. Pedig mit 
lehetne Harkányból tenni, ha például Siklós felé szép fa- és virágültetvények volnának; 
hova szerte szórva a fürdővendégek számára szép nyaralók építtetnének? Mi magyarok 
kijárunk a külföldre, holott országunk ugyancsak bővelkedik ásványvizekben, s elköl-
tünk az útra annyit, mennyivel a fürdőidényen beérhetnők, és segítjük gazdagítani a 
külföldi gyógyhelyeket, míg hazai fürdőink, gyógyhelyeink csaknem látogatatlanok! De 
lehet-e ez máskép? Külföldön a gyógyvendég ellátásáról, kényelméről és szórakozásáról 
a lehetőségig gondoskodva van, s mindenütt rend, tisztaság és művelt ízlés mutatkozik. 
Míg nálunk, illetőleg fürdőinkben mindenütt kirí a szegénység, a gyógyvendégek iránti 
fi gyelmetlenség, s a szükségesekrőli gondoskodás hiánya.” Lásd 206. sz. tétel.

2078. HUNFALVY János: A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása, 3. kötet. – 
Pest : Emich Gusztáv, 1865. – p. 150., 165., 170.
Vízrajzi adatok.

2079. TOLNAI Lajos: „Az nagy kalapácshoz” [Elbeszélés] == Uő.: Életképek. – Pest : Emich, 
1867.
„[A]kkor is ezt huzták a harkányi fürdőben, épen igy huzták”.

2080. A Harkányban... [Hír] == Fővárosi Lapok. – 5:212 (1868. szept. 16.). – p. 848.
„[...] tartózkodott színtársúlatról azt írja a „Hazánk”, hogy az egész nyári idény alatt 
épen 26 krt keresett (alkalmasint tiszta jövedelmet).”

2081. Harkányban... [Hír] == Fővárosi Lapok. – 6:125 (1869. júl. 4.). – p. 498.
„[...] megnyitják a távirdai nyári állomásokat.”

2082. SZOMBATHY Ignác: Napló-töredék (1870. augusztus 7–15.) == Néptanítók Lapja. – 
3:36 (1870. szept. 8.). – p. 522.
„Aug. 11-én a tanárok közől többen kirándulást tettek Harkány fürdőre, hol újabb idő-
ben nagyon bővizű és nagy hőfokú ásványvizet nyertek műfúrás által, mely kút a fürdő-
helynek újabb érdeket és jövedelmet nyújt.”
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2083. Pauler miniszter… [Hír] == Fővárosi Lapok. – 9:168 (1872. júl. 25.). – p. 732.
„[…] vasárnap a siklósi iskolákat látogatta meg, s onnan a harkányi fürdőbe ment.”

2084. Horváth Mihály… [Hír] == Fővárosi Lapok. – 13:119 (1876. máj. 24.). – p. 558.
„[…] pár hét óta a harkányi fürdőben időz, meggyöngült egészségének helyreállítása 
végett.”

2085. BERNÁTH József: A magyarországi ásványvizek lelhelyei == Mathematikai és Ter-
mészettudományi Közlemények, 1877–1878. – Budapest : MTA, 1878. – p. 460.
„Látogatott fürdőhely kénes hévvízzel, melynek használatára 20 kád, 24 kőfürdő és egy 
tükör rendelkezésre áll.”

2086. SCHULTZ Imre: Szülőföldisme : Baranya megye földirati, történelmi, természetrajzi, 
kézműtani és gazdasági ismertetése. – Pécs : Pécsi Tanítóegylet, 1878. – p. 32–33.
„A harkányi fürdő meglehetős szépen van berendezve és eléggé látogattatik.” A harkányi 
víz gyógyító hatásának felfedezéséről.

2087. KENÉZI Csatár: Vis-á-vis kerestetik : Szenzatiós történet == Pápai Lapok. – 10:3 
(1883. jan. 21.). – p. 1–2.
A tárca hőse kikapcsolódásra Harkányba utazik. „Az közel van Pécs városához és kel-
lemes üdülő hely.”

2088. Krób Pál [Nekrológ] == Zalamegye. – 3:26 (1884. jún. 29.). – p. 2.
„A vezetése alatti dalárda a négyhangzatos éneklésben oly szabatosságra vitte, hogy 
Harkányban a fürdőévad alatt hangversenyt rendezhettek az egylet könyvtára javára, 
mely alkalommal a tisztán földmívesekből álló dalárda által előadott szavalatokat és 
dalokat a közönség a legnagyobb érdeklődéssel hallgatta és teljes elismerését fejezte ki.”

2089. Baranyamegye közegészségügyi bizottsága… [Hír] == Fővárosi Lapok. – 21:305 
(1884. dec. 28.). – p. 2004.
„[…] a kormánytól kultúrmérnököt kért, a ki a harkányi fürdő posványainak s mocsa-
rainak lecsapolására s kiszárítására tervet s költségvetést készítsen.”

2090. A nyári távíró állomásokat... [Hír] == Fővárosi Lapok. – 22:220 (1885. júl. 24.). – p. 
1420.
„[…] Harkányban a fürdőidény végeztével bezárták.”

2091. CHYZER Kornél: A magyar fürdőkről : Egy előadás. – Budapest : K. M. Természet-
tudományi Társulat, 1886. – p. 62.
„Harkány a chemia történetébe is bejutott, még pedig ezen az intézeten keresztül, a hol 
jelenleg vagyunk; mert innen tudatta a tudományos világgal az én tisztelt barátom, 
Th an Károly tanár egy új gáznemű testnek, a záptojásszagú kénhidrogénnél kevésbé 
büdös szénoxid szulfi dnak felfedezését, melyre legelébb a harkányi víz elemzése alkal-
mával bukkant. […] Harkány elég jól berendezett fürdőink közé tartozik.”

2092. CHYZER Kornél (tervezte), Homolka József (rajzolta): Magyarország gyógyhelyei és 
ásványvizeinek térképe [1:1400000]. – Budapest : Kellner és Mohrlüder, 1886.
A nagyobb gyógyhelyek közt: Harkány.
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2093. Zsigmondy Vilmos [Nekrológ] == Budapesti Hírlap. – 8:352 (1888. dec. 22.). – p. 5.
„1866-ban Harkányban az ottani hévforrás újból való befoglalását ő vitte keresztül.” 
[Több lap közölte.]

2094. CENNER Mihály (szerk., az utószót és a jegyzeteket írta): Váli Béla: Szuper Károly 
színészeti naplója 1830–1850. – Budapest : Magyar Színházi Intézet, 1889. – p. 60–61. 
– (Színháztörténeti könyvtár. Új sorozat, 2.)
1847. júl. 4.: „Amennyire le volt hangolva társaságunk mikor idejöttünk, annál inkább 
megörvendett, miután nemcsak hogy szép helyet kaptunk, de gróf Batthyány Kázmér 
uradalmi tisztjei deszkákat, szegeket és napszámosokat is feles számmal adtak arenánk-
hoz, melyben mai vasárnapi második előadásunkra tömérdek néző jelent meg.” 1847. 
júl. 10.: A bácskai nábobok „pompás négylovas fogataikkal és díszruhás cselédségeikkel 
nagyvárosiassá varázsolják e kis fürdőt.” 1847. aug. 20.: Tegnap meghallottuk, hogy 
a megyegyűlések Szekszárdon megkezdetnek, elhatároztuk tehát, hogy ma utolsót ját-
szunk itt, honnan a fürdővendégek javarésze részben a váltóláz, részben a fényűzésben 
való kimerültség miatt elköltözött.”

2095. Szerkesztői üzenet : Sánta, Harkány == Pesti Hírlap. – 12:203 (1890. júl. 25.). – p. 12.
„Lehetetlen három ívre terjedő panaszt kiadnunk a harkányi fürdő kádjainak és kabin-
jainak hiányairól.”

2096. THAN Károly: Az ásványvizeknek chemiai constituciójáról és összehasonlításáról. – 
Budapest : MTA, 1890. – p. 46. – (Értekezések a természettudományok köréből, 20/2.)
A harkányi gyógyvíz kémiai összetétele más kénes hévvizek adataival egy táblázatban.

2097. PÉCH Antal: Emlékbeszéd Zsigmondy Vilmos levelező tagról. – Budapest : MTA, 
1891. – p. 19–20., 27.
Harkányi tevékenységéről.

2098. KISS József: Pécs és környéke, 3., 4. : Siklós, Gyüd, Harkány és a Harsányi-hegy == 
Turisták Lapja. – 4:8 (1892. aug.). – p. 241., 242.; – 4:9 (1892. szept.). – p. 276–277.
A gyógyvíz felfedezésének története.

2099. A földmívelésügyi m. kir. minister… [Hír] == Földmívelési Értesítő. – 5:35 (1894. 
szept. 2.). – p. 561.
„[…] a Baranya Vármegyében fekvő s Benyovszky Lajos nagyléghi lakos tulajdonát ké-
pező harkányi-fürdő gyógyforrásai részére a vízjogi törvény 16 §-a értelmében védőte-
rületet állapított meg.”

2100. BAKSAY Sándor: Baranyamegye == Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és ké-
pekben, 13. kötet : Magyarország, 4. kötet : Dunántúl. – Budapest : Magyar Királyi 
Államnyomda, 1896. – p. 344., 346.
Harkány „kénes fürdővize vastag oszlopban buzog föl egy terjedelmes park közepén. A 
fürdő hűvös árnyékai, tiszta útai, rózsa- és oleander-ligetei, szálló- és fürdőhelyiségei 
berendezéséből azt hinné az ember, hogy itt egy fényűzési fürdőbe tévedt, ha nem látná 
a sok mankót fölhalmozva egy kamrában, melyeket hálás meggyógyultak hagytak ott 
emlékül. Ha ezeknek a mankóknak csak fele mond is igazat: akkor valóban istenáldás 
ez az alvilágból fölbugyogó kis Flegeton, melynek fölösleges vize egész patakban fut ki a 
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határból, mint egy kígyó, s még akkor is megtartja fekete színét, mikor másik patakkal 
füstölögve szakad össze egy mederben.”

2101. BOLEMAN István (összeállította): Harkány == Uő.: Magyar fürdők és ásványos vi-
zek : Az ezredéves országos kiállítás alkalmából. – Budapest : Magyar Balneologiai 
Egyesület, 1896. – p. 55–56.
Rövid összefoglaló a fürdőről.

2102. VÁRADY Ferenc: Baranya multja és jelenje, 1. köt. – Pécs : Telegdi Ármin Könyv-
nyomdája, 1896. – p. 20., 168.
„Kiváló nevezetességű ásványforrása is van Baranyának, ez a harkányi kénes-forrás.” 
Az „Ördögszántotta hegy” mondája a harkányi kénes forrás említésével.

2103. Nihil: Harkányi levél [Vers] == Pécsi Figyelő. – 25:140 (1897. júl. 10.). – p. 2–3.
„[…] csak szerényen / Harkányi fürdőn hűsölök; / Igaz, hogy Harkány nem Füred még / 
(S való, hogy sok-sok hijja van / De istenemre mondhatom, hogy / Pompásan érzem itt 
magam. […] Hogy drága volna itt az élet, / Arról még szólni sem lehet. / De ha az ember 
oly szerelmes / A pénz is elfogy szerfelett. / Redaktor úr, forrón könyörgöm / Előlegecskét 
küldjön ön – / S bemutatom az ideálom, / Ha valamikor erre jön. //

2104. VÁRADY Ferenc: Baranya multja és jelenje, 2. köt. – Pécs : Telegdi Ármin Könyv-
nyomdája, 1897. – p. 671–672.
1845-ben az orvosok és természetvizsgálók Harkányba látogattak. Batthyány gróf, hogy 
„vendégeit meglepje, a Harsány-hegyre, mely élével fordul Harkány felé, nyolczvan öl 
fát vitetett s azt a lakoma alatt meggyujtatta, mi a csúcsos hegynek tűzhányó kinézést 
kölcsönzött.”

2105. LÓCZY Lajos: Bírálat : Varga Ottó földrajza felett == Hivatalos Közlöny. – 8:1 (1900. 
jan. 1.). – p. 7.
Lóczy Lajos megjegyzése a tankönyv 44. oldalához: „Harkány (nem is olyan nevezetes 
hely ez).”

2106. Krónikás: Heti krónika [Vers] == Siklós és Ormánság. – 1:1 (1903. júl. 4.). – p. 4.
„[…] Búsulok veletek / és ha kell, vigadok / Harkányban is Péter-Pálkor / Néztem, hogy 
mulattok. / Azaz néztem volna, / De nem sokat láttam, / Lefújtak már a báloknak / 
Télben úgy, mint nyárban! // Mennyi a szép asszony, / Bájos, üde lányka! / De mi hasz-
na, mégse viszi / Senki őket tánczba. / Rossz világ jár rájuk, / Nem úgy van, mint régen! 
/ – Petrezselymet árulni meg – / Most is olyan szégyen. […]”

2107. Krónikás: Heti krónika [Vers] == Siklós és Ormánság. – 1:5 (1903. aug. 1.). – p. 5.
„Lezajlott az Anna-bál is Harkányban. / Hiány nem volt fess asszonyban szép lányban. 
/ Tánczos persze mindig kevés, nem csoda, / Hogyha tisztán került haza / (Bizony fájó!) 
sok ruha. […]”

2108. POLGÁR Iván: Boszniai vasutunk iránya == Katolikus Szemle. – 23:2 (1909). – p. 159.
A Donji-Miholjáci vasút „Harkányt van hivatva világhírű fürdővé tenni”.
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2109. [Hirdetés] == A Kert. – 16:3 (1910. febr. 1.). – p. 104.
Kövy Béla főkertész keres kertmunkásokat. 1911-ben is folyamatosan megjelenik.

2110. ERDŐS József: Harkány == Uő. (szerk.): Magyar fürdő-kalauz : A Magyar Vé-
dő-Egyesület hivatalos közlönye. – 6. kiadás. – Tata : Engländer nyomda, 1911. – p. 
67–68.
1. kiadás: 1908. Az utolsó: 1912. A 6. kiadás reprintje 1984-ben jelent meg. Néhány 
soros ismertető a fürdőről.

2111. A siklósi kis és nagy diákok kirándulása == PN. – 20:132 (1911. jún. 14.). – p. 3.
160 tanuló Harkányon majálisra gyűlt egybe. „Vármegyénk ezen még mindig nem elég-
gé méltányolt, nagyjövőjű gyöngyét” már több iskola is fölkereste. Benyovszky Móric 
gróf, országgyűlési képviselő, a fürdő egyik tulajdonosa vendégszeretetét élvezhették.

2112. RÓNAKY Kálmán: Baranyából == Turisták Lapja. – 24:4 (1912). – p. 158.
„Drága kincse a járásnak: a harkányi kénes gyógyfürdő, mely szép parkjával, fasoraival, 
csendes zugaival, tágas tereivel 68 holdnyi területet foglal el.”

2113. Rajos Béla… [Hír] == Budapesti Hírlap. – 33:71 (1913. márc. 23.). – p. 12.
„[…] budapesti kereskedő eljegyezte Réhling János, harkányi fürdőbérlőnek leányát, Ir-
muskát.”

2114. Szerelmi tragédia [Hír] == N. – 41:106 (1913. máj. 6.). – p. 9.
„A szerelmesek kimentek Harkány-fürdőbe, itt mint házastársak lakást béreltek. A dél-
utánt még vidáman töltötték és este végrehajtották tervüket.”

2115. Megjavítják a harkányi utat [Hír] == Siklós. – 5:26 (1917. jún. 30.). – p. 2.
Harkányfürdő érdeke is.

2116. SOLYMOSSY Sándor: A nagyharsányi hegy mondája == Ethnographia. – 32:1–6 
(1921). – p. 82.
A monda több változatát ismerteti. A Magyar Népköltési Gyűjteményben (1906. – p. 
487–488.) közreadott változatban a harkányi vízre nincs utalás. Az ördög rászedését 
tartalmazza Versényi György verziója is a Magyar Nyelvőrben (1884. – p. 88–89.), 
Harkány említése nélkül. Hölbling Miksa (Lásd 7. sz. tétel. – p. 106.) sem említi a „mon-
da végét”.

2117. Művész estély Harkány gyógyfürdőben == Dunántúl. – 15:159 (1925. júl. 17.). – p. 6.
Többek közt Rózsahegyi Kálmán lép fel.

2118. RELKOVIČ Davorka: Harkányi mondák és néphit == Ethnographia – Népélet. – 
36:7–12 (1925. júl.–dec.). – p. 173.
Fürdővendégként gyűjtött. „Ami mondáikat illeti, a következőket mesélték: Harkány 
község régen nem azon a helyen volt, ahol most van, hanem a Tenkes aljában […], ahol 
ma a község szőllei vannak. A lakosság csak akkor húzódott mai helyére, mikor a fürdő 
forrását megtalálták. Az erős kénes vizű forrás-eredet mondáját, mely a szép nagyhar-
sányi hegy mondájának csattanós befejezését képezi, hogy tudniillik ott buggyant fel, 
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ahol a rászedett ördög a pokolba ugrott, ismerik ugyan, de csak mosolyogva említik, 
hiszen a fürdő kiépítése, forrás-fúrás stb. a legújabb korban, szemük láttára folyt le. 
Ellenben a nagyharsányi hegy ördögszántotta barázdáit komolyan hiszik.”

2119. RÓNAKY Kálmán: Kegyeletes zarándokutunk Baranyába a mohácsi vész 400. évfor-
dulója alkalmából == Turisták Lapja. – 38:8–10 (1926. aug.–dec.). – p. 141–142. : ill. 
[1 fotó, Bekey Imre Gábor felvétele]
„A park rendezettsége és az egész fürdő nagyon jó benyomást tett” a Magyar Turista 
Egyesület tagjaira.

2120. BABITS Mihály: Halálfi ai. – Budapest : Athenaeum, 1927.
A regény egyik helyszíne: Harkányfürdő.

2121. BODNÁR István: Szilágyi Dezső Harkányban == Budapesti Hírlap. – 47:69 (1927. 
márc. 25.). – p. 2.
A fürdővendég találkozása a miniszterrel.

2122. FONYÓ Ignácz: Harkányfürdő legendája [Vers] == Uő.: Mucsai dalok és egyéb köl-
temények. – 2. bőv. kiadás. – Pécs : Engel I. nyomdája, 1927. – p. 171–187.
A vers újra megjelent: Pécs : Engel I. nyomdája, 1929. – 29 p., Erdődy Gyula, Horváth 
Tamás, Kiss József: Harkány története. – Harkány : Harkány Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, 2001. – p. 212–226.
[…] Szeretetet annak, ki megismert téged, / Csodatevő forrás, Harkány vize, te! / Szeret-
ni az élet, az egészség üdvét, / Mit égi balzsamként tőled nyerhete! // S remélni tanítja a 
még szenvedőket, / És szilárdul hinni s rendületlenül. / S ím fájó sebére nálad írt keresve, 
/ Ki azelőtt nem hitt – az megy legelül! // […] Ott, hol a kis Harkány fekszik, / Ott repedt 
a föld meg. / […] És ahol a repedés volt / A harkányi földön, / Megfogant az ördög átka 
/ Egyszeriben rögtön. / Tüzes forrás bugyogott fel / S bugyog is örökre… / Kénes szaga 
emlékeztet / Mindig az ördögre! // – Utószó – Eddig a legenda. De a nép még / Soká hitte 
a bűvös regét. / Soká hitte, hogy a csodás hévvíz / A pokoltól kapja melegét. // A csúf 
ördög átkát látta benne… / S érezvén a víznek kénszagát, / Képzeletben azt vélte, hogy 
érzi / Az ördögnek bűzös illatát. // Nagyon soká félt a nép e tájtól / S elkerülte, hogyha 
lehetett, / S kit balsorsa e vidékre hajtott / Háromszor is keresztet vetett. // Nagyot for-
dult az idők járása, / Nincs már, ki e babonában hisz. / Tudja ma már mindenki, mily 
áldás / A jóságos Istentől e víz. // Mily áldás a testi szenvedőnek, / Ki a kíntól már-már 
csüggedett, / S kinek ez a csodatévő forrás / Adta vissza az új életet. / Hányan vannak,, 
kiknek fájdalmában / Kívánatos volt már a halál, / S ma sebükre írt lelve e vízben / Mély 
hálájuk fel az Égbe száll? // Akinek már vigasza sincs többé / És a sorstól már alig remél, 
/ Elvánszorg e csodatévő vízhez, / S teste-lelke új erőben él. // Búcsújáróhely ma ez a 
forrás, / Százan s ezren zengnek ott imát, / S könyörgésük meghallgatja Isten / S teljesíti 
szívük óhaját. // Templom e hely és oltár e forrás! / Üdvösséget, életet jelent. / Legyen 
áldott mindig és örökké! / Legyen annak minden cseppje szent! //

2123. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlése Pécsett == Budapesti Hír-
lap. – 47:196 (1927. júl. 31.). – p. 4.
Harkányban a vendégeket Saortay Árpád fürdőorvos és Breuer Imre fürdőigazgató fo-
gadta.
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2124. RÓNAKY Kálmán: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók VI. nagygyűlése Pé-
csett 1845-ben == Dunántúl. – (1927. aug. 28.). – p. 4.
Aug. 14-én Harkányban Batthyány Kázmér vendégelte meg a gyűlés résztvevőit. Patko-
vics József előadása.

2125. NAGY Emil: Perrónmonopólium és tehetetlenség == Pesti Napló. – 79:177 (1928. 
aug. 5.). – p. 2.
Olyan óriási befektetést, mint a lillafüredi csak Harkányfürdő bírna el, mert „annak 
olyan pompás , óriási hatású vize van, ami túlszárnyalja Pöstyént, s ha ott a mai primi-
tív állapot helyett egy európai nívójú szálloda lenne, oda pár év múlva csak úgy özön-
lenék a külföldi vendég is.”

2126. DALMADY Zoltán: Magyarország balneologiai értékei. – Budapest : Országos Bal-
neologiai Egyesület, 1929. – p. 34., 48–49., 125.
Rövid ismertető a fürdőről.

2127. DÉNES Gizella: Fürdői emlék [Elbeszélés] == Nemzeti Újság. – 11:78 (1929. ápr. 7.). 
– p. 3–5.
 Ugyanez == Képes Krónika. – (1937. szept. 26.). – p. 26–29.

2128. Harkányi termál gyógyfürdő == Magyar Híradó 284/1. – 1929. aug. http://fi lmhira-
dokonline.hu/watch.php?id=9195
[Inzertszöveg:] „Képek a baranyavármegyei kies Harkány gyógyfürdőről. Élet a kénes 
thermálfürdőn, amelynek 62˚-os forrásvizét hűteni kell.”

2129. HOMONNAY Tivadar: [Hozzászólás a gyógyfürdőkről szóló törvényjavaslat tárgya-
lásakor, 1929. február 14-én] == Az 1927. évi január hó 25-ére hirdetett országgyűlés 
képviselőházának naplója. – Budapest : Athenaeum nyomda, 1929. – p. 377.
A pótadókból befolyó összegekről, a harkányi példán keresztül. Ezekből nem futja ko-
moly fejlesztésre.

2130. Pécs–Baranya turisztikája és fürdőügye == Magyar Külpolitika. – 12:4–5 (1931. 
máj.). – p. 24.
 Néhány sor a „bájos fürdőhelyről”.

2131. BENEDEK Pál: A Nyíregyháza–Budapest repülőjárat jelentősége : A Magyar Légifor-
galom repülőgépei == Nyírvidék. – 52:138 (1931. jún. 21.). – p. 2.
„Pontos információnk alapján tudjuk, hogy a tavaly megindult Budapest, Pécs, kapos-
vári vonalon a pécsi [!] Harkányfürdő látogatottsága egy rövid saison alatt 75 százalék-
kal emelkedett. Sőt, arról is tudunk, hogy nevezett fürdő bérlője tavaly saját költségén 
egy repülőteret is be akart rendezni, hogy ezzel is mégjobban növelje forgalmát.”

2132. HÉJJAS Imre: Fürdőink lelki gondozása == Dunántúli Protestáns Lap. – 43:17 (1932. 
ápr. 24.). – p. 66.
„Harkányban – úgy hallom – a moziteremben tartják az istentiszteletet; a közismert 
moziplakátok bizonyára nem emelik az áhítatot.”
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2133. Vakmerő rablótámadási kísérlet a Harkány-fürdői postahivatalban == PN. – 41:120 
(1932. máj. 31.). – p. 4.
A postáskisasszony és egy fürdővendég ijesztette el a támadót.

2134. [KOZMA Ferenc] Bárd Miklós: Baranyai emlékek [Vers] == Budapesti Hírlap. – 
52:290 (1932. dec. 25.). – p. 33.
Kötetben: Újabb válogatott költemények. – Budapest : MTA, 1935. – p. 73. „A fürdő 
csendes, – a szállók bezártak, / Csak Dámi virraszt, tudja, hogy jövök […] / S most 
nesztelen surranunk, mint a gyík, / Az ágyakhoz, hol a rózsák alusznak, / A vonó 
lágyan odasúg a húrnak / És fölsír rajt a búcsúszó: / Szép álmokat ti fényben álmodó / 
Illatos rózsák, Harkánynak csodái, / Oh érzitek-é fölzokogva, fájni / A bánatom lehal-
kított dalát? / Mert nem lesz többé rózsa szerenád, / Szép tündérlányai e méla tájnak, / 
Virulni többé sose látlak / Nem zsong belé a holdas éjszakába / A virágszerelem melódi-
ája, / E szűzi tiszta, zengő költemény. / Ezt panaszolja éjeli zeném, / Mely halk, nehogy 
az álmot elriassza, / És tova zsong, hogy sose térne vissza, / Elsírva búját, több hangot 
nem ad. – / Harkányi rózsák, csöndes álmokat!...”

2135. Antal Máriát… [Hír] == Pesti Napló. – 84:137 (1933. jún. 20.). – p. 14.
„[…] Antal Jenő, Harkány gyógyfürdő bérlőjének leányát e hónap 18-án vezette oltár-
hoz Harkányban, a fürdőtelepi kápolnában dr. Hegedűs Károly főorvos.”

2136. ESZTERGÁLYOS János: [Országgyűlési felszólalás, 1933. június 7-én] == Az 1931. 
évi július hó 18-ára hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. – Budapest : 
Athenaeum nyomda, 1933. – p. 94.
„Harkány községben van egy hadirokkant, aki végigküzdötte a háborút s hogy most 
mindennapi kenyerét megkeresse, két rozoga autót tartott fenn Harkány-fürdő és az 
állomás között. Az egyik egy autóbusz, amellyel nagyobb kirándulásokat csináltak, a 
másik a vasút és a fürdő között tartotta fenn a közlekedést.” Adóhátralék miatt kímélet-
lenül elárverezték a két autót.

2137. DÉNES Gizella: Amit mindenkinek tudnia kell Baranyáról == Új Idők. – 41:20 (1935. 
máj. 12.). – p. 730.
„Harkányról, a reumások, csúzosok Mekkájáról talán szólni sem kell. Húsz évvel ezelőtt 
egy angol társaság akarta megvenni, de az akkori uraság nem adta el, így kisebb és 
nehezebb a fejlődési lehetősége, mint a nagy tőkével rendelkező külföldi fürdőhelyeké, 
de hatalmas érték! A 62˚-os kénes gyógyvíz olyan bőségben tör föl a kúpos, vulkanikus 
Harsány hegy alatt, hogy kenderfonógyárakat is hajt, sőt még a Drávába is jut belőle…”

2138. Harkányból indul meg a küzdelem az egyke ellen == PN. – 44:196 (1935. aug. 30.). – 
p. 2.
„A hatalmas gyógyparkban óriási tömeg helyezkedett el. A díszemelvényen a kormány-
zó és neje mellett ott láttuk […] Benyovszky Móric gróf főispánt […] és Ángyán János 
orvoskari dékánt.”

2139. A kormányzói pár a magyar anyák ünnepén Harkányban == Magyar Világhíradó 
602. – 1935. szept. http://fi lmhiradokonline.hu/watch.php?id=1578
[Inzertszöveg:] „A magyar faj jövőéért. A mohácsi hősi emlékmű ünnepélyes felavatása 
után a kormányzói pár részt vett a magyar anyák ünnepén Harkányban.”
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2140. ZSABOKORSZKY Jenő: OTI gyógyháza Harkányfürdőn [2 fotó] == Tér és Forma. – 
8:11 (1935). – p. 328.

2141. GÖRGEY István: [Országgyűlési felszólalás, 1936. május 8-án] == Az 1935. évi ápri-
lis hó 27-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. – Budapest : Athena-
eum, 1936. – p. 94.
„Pécs mellett Harkány fürdő, amelynek még Hévíznél is jobb vize van.”

2142. GYÖRGYFY Ákos: Harkányfürdői emlék : A csodás könnycsepp : Néprege a kénes 
forrás eredetéről. – Vác : Pannónia nyomda, 1936. – 12 p.
Vers, amely feldolgozza a Harkány eredetéről szóló népregét is. Lásd 57. sz. tétel. – p. 67.

2143. Büff ékocsi járását javasolják az Ibusznak : A javaslat a Magyar Államvasut szakbizott-
sága elé kerül == Nyírvidék Szabolcsi Hírlap. – 4:158 (1936. júl. 11.). – p. 6.
Antal György, Harkányfürdő igazgatójának a javaslata a belső idegenforgalom emelke-
dő tendenciájára tekintettel.

2144. BABITS Mihály: Hatholdas rózsakert. – Budapest : Athenaeum, 1937.
További kiadások: 1973., 1987. A „vidéki komédia” záró jelenete Harkányban játszódik. 
„A sétány mentén néhány rózsatő állt. A virágok illata halkan harcolt a forrás kénbűzé-
vel.”

2145. BOROS ÁDÁM: Magyarországi hévizek felsőbbrendű növényzete == Botanikai Köz-
lemények. – 34:3–4 (1937). – p. 98.
A hévforrással összefüggésben lévő botanikai megfi gyelések.

2146. ZSABOKORSZKY Jenő: Harkány Gyógyfürdő [Fotómontázs] == Tér és Forma. – 
10:9 (1937). – p. 150.

2147. Magyarország üdülő-, fürdő- és szállóhelyei az 1937. évben. – Budapest : Magyar 
királyi Központi Statisztikai Hivatal, 1938. – p. 10., 16., 25., 32., 36.
Harkányi adatok.

2148. HORVÁT Adolf: Kitaibel Pál Baranyában == A Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos-Gim-
náziumának évkönyve az 1938–39. iskolai évről. – Pécs : Taizs nyomdája, 1939. – p. 
29., 31., 32., 48.
Kitaibel 1799-ben több kénes forrást említ Siklós környékén.

2149. KALLÓS János (szerk.): Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz (1942–1943). – Bu-
dapest : Pesti Tőzsde, 1942. – p. 727.
Harkány Gyógyfürdő Bérleti Rt. adatai, mérlege.

2150. DÉNES Gizella: Pillanatfelvételek a mecseki üdülő területekről : Békesség, szépség 
és magyaros vendéglátás a hegyháti magyar falvakban == Dunántúl. – 33:132 (1943. 
jún. 12.). – p. 4.
„Harkányfürdő egész sor testi nyavalya gyógyítója.” Nincs szüksége propagandára, túl-
nőtt a megye határain.



224 A harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra bibliográfiája (1825–2015)

2151. 100. csoportkiállítás (fi atal művészek): Duray Tibor, Z. Gács György, Karay Gyula, 
Kurucz Dezső, Megyeri Barnabás, Nikelszky Géza, Szabó Iván [Kiállítási katalógus]. 
– Budapest : Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület, 1944. – p. 7.
1944. ápr. 2–16. Nikelszky Géza: Reggel a harkányi parkban [Vízfestmény].

2152. TÁLASI István: Adatok a népi fürdőkhöz == Ethnographia : Népélet. – 57:1–4 
(1946). – p. 87.
Strázsayt idézi, mert ebből kiderül, hogy „ez a később közismert fürdőhely népi fölfede-
zésű.” Lásd 1. sz. tétel.

2153. Pécskörnyéki üdülőhelyek == Budapest. – 3:9 (1947. szept.). – p. 342. : ill. [1 fotó]

2154. ÁNGYÁN János: [Hozzászólás] == A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Ka-
rának 1948. március 18-án tartott VII. rendes ülésének jegyzőkönyve. – p. 8.

 http://library.hungaricana.hu/hu/view/PECS_PTE_ORV_KARI_JKV_1947-48/?p-
g=155&layout=s
A klinika birtokában Patkovics Józsefről szóló érdekes dokumentumok vannak.

2155. ERDŐHÁZI Hugó: A köd is lehet áldás… [Hír] == Haladás. – 4:33 (1948. aug. 12.). 
– p. 2.
„A harkányi Horváth vendéglő teraszán vidám, napbarnított arcú fi zikai és értelmiségi 
dolgozók ülnek. Ott pihennek a MESZHART bányaüzem emberei is. Harkány ezelőtt 
luxusfürdő volt, ma gyógyforrásai valóban gyógycélokat szolgálnak.”

2156. A Magyar–Szovjet Társaság Puskin-ünnepsége Harkányfürdőn == Független Nép-
lap. – 3:146 (1949. jún. 26.). – p. 2.
Emlékünnepély a „Harkány Gyógyfürdő NV és a többi beutalt dolgozó részére”.

2157. OLT Károly: [Országgyűlési felszólalás, 1949. január 20-án] == Az 1947. évi szep-
tember hó 16-ára hirdetett országgyűlés naplója. – Budapest : Országgyűlés, 1949. 
– 498. hasáb
„A dolgozók gyógyüdültetésének fejlesztésére 8 és fél millió forintból a lillafüredi Palo-
ta-szállót, a kékesi gyógyszállót, Harkányfürdőt és Hajdúszoboszló gyógyfürdőt fejleszt-
jük tovább.”

2158. KISS Tibor: Népgyógyfürdők építése vidéki gyógyforrásaink kihasználására == Hid-
rológiai Közlöny. – 30:9–10 (1950). – p. 349.
Rövid ismertető a fürdőről. „Javaslat: a fürdőtelepet téli üzemre alkalmassá kell tenni.”

2159. Jelentés az Országos Balneológiai Kutató Intézet Hidrológiai Osztályának 1951. évi 
vidéki ásvány- és gyógyvíz vizsgálatairól == Hidrológiai Közlöny. – 33:9–10 (1953). 
– p. 373., 376.
„A gyógyvíznek nagy a kéntartalma, csatornatisztítás alkalmával 150-200 kg ként fej-
tettek le a falakról.”
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2160. PÁTER János: A mecseki gyógyvizek a munkaerő-regenerálás szolgálatában == Hid-
rológiai Közlöny. – 33:11–12 (1953). – p. 453.
„Népgazdaságunk és a mecseki bányászok érdeke az, hogy a bányászok a Mecsek körze-
tében egész éven keresztül folyamatosan hozzájuthassanak olyan gyógyvízhez, amely a 
reuma elleni gyógyítás eszköze. Ilyen gyógyvíz volt a mecseki körzetben Harkány kénes 
vize, amelyről azonban átmenetileg le kell mondanunk.”

2161. SCHULHOF Ödön: Reumás bántalmak gyógyítási lehetőségei a Mecsekben == Hid-
rológiai Közlöny. – 33:11–12 (1953). – p. 455.
Csak tapasztalatok vannak a harkányi gyógyvízzel kapcsolatban, időszerű lenne a leg-
újabb szovjet irodalom alapján vizsgálni a kén gyógyító hatását.

2162. PAPP Szilárd: [Hozzászólás az 1952-es Pécsi Ankéton] == Hidrológiai Közlöny. – 
33:11–12 (1953). – p. 456.
A fürdő elhanyagolt állapotáról „mely gyógyértékét igen erősen lecsökkenti”.

2163. SZABÓ Pál Zoltán: [Hozzászólás az 1954-es Ivóvíz-ankéton] == Hidrológiai Köz-
löny. – 34:5–6 (1954). – p. 202.
„Harkányfürdőben napi 2000 köbméter 63 C˚ körüli kénes gyógyvíz folyik el hasznosí-
tatlanul. A kutak nincsenek ellátva használható tolózárral, a fürdő a határsávban lévő 
elzártsága miatt elnéptelenedett, a víz pedig haszontalanul elfolyik.”

2164. CZIRÁKY József: Th ermálvizeink hasznosítása == Hidrológiai Közlöny. – 35:1–2 
(1955). – p. 58., 59.
Rövid helyzetkép a fürdőről.

2165. EÖRSI Gyula: [Hozzászólás az osztály legközelebbi feladataihoz] == Az MTA Társa-
dalmi-Történelmi Tudományok Osztályának közleményei. – 6:3–4 (1955). – p. 362.
A harkányi víz gyógyértékének fokozásáról. „Megállapítható volt, hogy az előző kapi-
talista vállalkozás a jövedelem és nem a gyógyhatás fokozásán dolgozott. A gyógyerejű 
kénhidrogén és rádium-emanáció csaknem teljesen megsemmisül, míg a beteghez ér.” A 
tennivalókat pontokba foglalták.

2166. SCHULHOF Ödön: A magyar balneológia tíz éve == Hidrológiai Közlöny. – 35:3–4 
(1955). – p. 88.
„Az Országos Fürdőügyi Igazgatóság terveiben nagy szerepet játszó Harkány, melyet 
1949-ben szépen helyreállítva sikerült a forgalomnak átadni, beleesett a déli határsávba 
és a külpolitikai helyzet kiéleződése tette lehetetlenné további üzembentartását.” Csak 
1954-ben folytatódhatott a „félbehagyott munka”.

2167. SCHULHOF Ödön: A balneológia indikációinak kiterjesztéséről == Hidrológiai 
Közlöny. – 35:7–8 (1955). – p. 244.
Célszerű lenne „Harkányfürdőn a pécsi egyetem bőrklinikájával együttműködő bal-
neotherápiás bőrgyógyászati osztály létesítése”.
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2168. VAJKAI Aurél: Parasztfürdőhelyek == Palla Ákos (szerk.): Az Országos Orvostörténeti 
Könyvtár közleményei, 1. – Budapest : Országos Orvostörténeti Könyvtár, 1955. – p. 84.
„Több történet arról szól, hogy a gyógyforrás közelében dolgozó ember véletlenül buk-
kan rá a gyógyvízre.” Erre példa: Parád és Harkány.

2169. A Pécsi Autóközlekedési Vállalatok… == N. – 84:211 (1956. szept. 7.) – p. 2.
„[…] Harkány gyógyfürdőn húszférőhelyes vállalati üdülőt létesítenek 1957-re.”

2170. BERLÁSZ Jenő: A Ganz-gyár első félszázada, 1845–1895 == Tanulmányok Budapest 
múltjából, 12. – Budapest : Akadémiai, 1957. – p. 399. – (Budapest várostörténeti 
monográfi ái, 19.)
1869-ben a harkányi gyógyfürdő részére gyártották a második vízturbinát. (Az elsőt a 
Császárfürdő részére készítették.)

2171. KOLTA János (szerk.): Baranya. – Pécs : Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal, 
1958. – p. 13., 229–232., 238. : ill. [6 fotó]
„A földtörténeti középkor elsüllyedt mészkőképződményeiből származik a harkányi 
[…] meleg vízfeltörés.”

2172. GENTHON István: Harkány == Uő.: Magyarország művészeti emlékei, 1. : Dunán-
túl. – Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, 1959. – p. 133.
„Fürdőház, földszintes, körül oszlopos. Klasszicista, 1825.”

2173. DÉNES Gizella: Testi és lelki gyógyforrások földjén == Új Ember. – 16:20 (1960. máj. 
15.). – p. 2.
„Kékesszürke pára – Harkányfürdő hatvankét fokos, kénes gyógyvizének gőze – gomo-
lyog a táj felett, melyet a rómaiak neveztek el „Regio Serená”-nak, derűs vidéknek.” A 
továbbiakban Máriagyüdről és Siklósról szól a cikk.

2174. A rászedett ördög [Monda] == Vargha Károly, Rónai Béla, Muszty László (közread.): 
Rejtett kincsek nyomában : Baranyai népmondagyűjtemény. – Pécs : Baranya Megyei 
Tanács, 1960. – p. 34. : ill. [1 rajz: Bezzegh Zoltán]
2. kiadás: 1971. 3. kiadás: 1992. 4. kiadás: 1996. 5. kiadás: 2000. 6. kiadás: 2006. „Azon 
a helyen, ahol [az ördög] pokolra szállt, buggyant ki a földből a harkányi melegforrás 
vize, és úgy látszik, sok van belőle, mert még mindig folyik.”

2175. CZIRÁKY József: Jelentés az Országos Balneológiai Kutató Intézet Hidrogeológiai 
Osztályának 1958. évben végzett ásvány- és gyógyvizekkel kapcsolatos vízhozam és 
hőmérséklet méréseiről == Hidrológiai Közlöny. – 41:2 (1961). – p. 172.
Harkányi adatok. „Mindkét kútnál hozamcsökkenés fi gyelhető meg a nyári időszak-
ban.”

2176. CZIRÁKY József: Jelentés az Országos Balneológiai Kutató Intézet Hidrogeológiai Osz-
tályának 1959. és 1960. években végzett vidéki ásvány- és gyógyvizekkel kapcsolatos 
vízhozam és hőmérséklet méréseiről == Hidrológiai Közlöny. – 43:6 (1963). – p. 538.
Harkányi adatok. „Az 1959. márc. 19/20-án végzett kémiai és fi zikai vizsgálatokból 
megállapítható volt, hogy a gyógyfürdő hévízellátása korszerűtlen, mert a gyógyvíz 
kéntartalma az artézi kutak és a felhasználási helyek között nagy mértékben csökkent.”
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2177. REISMANN János, Örsi Ferenc: Kincses Baranya. – Budapest : Panoráma, 1963. – p. 
105. : ill. [3 fotó]
„A forrást, amely évente ezreket gyógyít meg, a néphit szerint az ördög fakasztotta. Nos, 
akárkinek az ajándéka Harkány, kénes és radioaktív vizében mindenesetre enyhülést 
nyer a legmakacsabb reuma és a legkínzóbb köszvény.”

2178. CZIRÁKY József: Jelentés az Országos Balneológiai Kutató Intézet Hidrogeológiai 
Osztályának 1961. és 1962. években végzett vidéki ásvány- és gyógyvizekkel kapcso-
latos vízhozam és hőmérséklet méréseiről == Hidrológiai Közlöny. – 44:8 (1964). – p. 
380.
Harkányi adatok.

2179. MATH Béla: Országjárás-vezetők forgatókönyve. – Budapest : Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat Földrajz- és Földtan-Geofi zikai Szakosztályok Országos Választmá-
nya, 1964. – p. 57.
Rövid összefoglaló a fürdőről.

2180. CZIRÁKY József: Sándor Róbert: Éltető, tisztító, gyógyító víz == Hidrológiai Köz-
löny. – 45:12 (1965). – p. 574.
A „Magyarország gyógyfürdői” című fejezet néhány téves adatára fi gyelmeztet. Így pl. 
Harkányban 1960 óta nem két, hanem három hévízkút üzemel.” Lásd 76. sz. tétel.

2181. Magyarország hévízkútjai : Hévízkútkataszter. – Budapest : Vízgazdálkodási Tudo-
mányos Kutató Intézet, 1965. – p. 417.

2182. Vörösmarty Mihály feleségéhez (1847. máj. 12.) [Levél] == Brisitz Frigyes (sajtó alá 
rendezte): Vörösmarty Mihály levelezése. – Budapest : Akadémiai, 1965. – p. 195., 
415.
Említi a harkányi fürdőt mint látványosságot.

2183. DÖRNYEI Sándor: Magyar orvostörténeti vonatkozású kéziratok a bécsi Nemzeti 
Könyvtárban == Palla Ákos (szerk.): Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közlemé-
nyei, 40. – Budapest : Medicina, 1966. – p. 281.
Patkovics József 1824–1830 közötti feljegyzései Harkányról. Tervrajza a parkosításhoz.

2184. ÖRSI Ferenc: A Tenkes kapitánya [Regény]. – Budapest : Móra, 1967.
Legújabb kiadása: 2011. A televíziós fi lmsorozat 1963-ban készült, 1964-ben mutatták 
be először. A fürdőmester című fejezetben jut szerephez a harkányi gyógyvíz.

2185. A Tenkes kapitánya == A Hét. – 12:10 (1967. márc. 5.). – p. 24. : ill. [2 fotó, fürdőző 
jelenetek a fi lmből]
A Siklós és Harkány közti gyógyvíz. Az Örsi Ferenc forgatókönyvéből készült fi lm kép-
kockái. Részlet A fürdőmester című fejezetből.

2186. DÉNES Gizella: Tervek és alkotások Harkány jövőjéért == Új Ember. – 24:17 (1968. 
ápr. 28.). – p. 2.
Megszólal Szabó József igazgató-főorvos.
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2187. Jó reggelt! == N. – 97:41 (1969. febr. 19.). – p. 4.
Jegyzet a „madárstrandról”. Lásd 1140. sz. tétel.

2188. CSUTI Tibor: Harkánytól – Villányig == Turista. – 15:3 (1969. márc.). – p. 18.
Rövid történeti összefoglaló.

2189. KUBINSZKY Mihály: Visy Zoltán építész == Magyar Építőművészet. – 18:5 (1969). 
– p. 56. : ill. [3 fotó és a harkányfürdői gyógyüdülő földszinti alaprajza]
A Gyógyház leírása.

2190. CZIRÁKY József: Jelentés az Országos Balneológiai Kutató Intézet Hidrogeológiai Osz-
tályának 1963–65. években végzett vidéki ásvány- és gyógyvizekkel kapcsolatos vízho-
zam és hőmérséklet méréseiről, 1. == Hidrológiai Közlöny. – 50:1 (1970). – p. 42–43.
Harkányi adatok.

2191. Zsigmondi-szobor Harkányban == N. – 98:115 (1970. máj. 19.). – p. 4.
 Veszprémi Imre: Zsigmondy Vilmos (portré). Lásd 2258. sz. tétel.

2192. A török külügyminiszter Baranyában [Hír] == N. – 98:272 (1970. nov. 20.). – p. 1.
A delegáció az európai hírű gyógyfürdőt is meglátogatta.

2193. CZIRÁKY József: Jelentés az Országos Balneológiai Kutató Intézet Hidrogeológiai 
Osztályának 1963–65. években végzett vidéki ásvány- és gyógyvizekkel kapcsolatos 
vízhozam és hőmérséklet méréseiről, 1. == Hidrológiai Közlöny. – 51:2 (1971). – p. 102.
Harkányi adatok. „Az I-es számú hévízkút 1866-ban készült. A kútfej és csőrakat meg-
hibásodása miatt vízhozama csökkent. Kijavítása nehéz, azért megszüntetik Zsigmon-
dy Vilmos első hévízkútját.”

2194. RADVÁNYI Gábor: A pécsi hírlapolvasó == N. – 99:78 (1971. ápr. 2.). – p. 4.
Az SZMT Könyvtára Harkányfürdőre is tervez egy hírlapolvasót.

2195. Jó reggelt! == N. – 99:133 (1971. jún. 8.). – p. 4.
Jegyzet a medence partjára állított nagyképernyős tévék kapcsán. Lásd 1182. sz. tétel.

2196. BABICS András, Szita László (szerk.): Válogatott dokumentumok a baranyai-pécsi 
munkásmozgalom történetéhez, 3. kötet, 1929–1944. – Pécs : Baranya Megyei Levél-
tár, 1972. – p. 220. – (Baranya monográfi a sorozat)
Szociáldemokrata szervezkedés a harkányi gyógyfürdőbe beutalt bányászok között a 
komlói szervezet kiépítése érdekében.

2197. HUTH Tivadar: [Országgyűlési felszólalás 1961. február 23-án] == Az 1958. évi no-
vember hó 26-ára összehívott Országgyűlés Naplója : 1–31. ülés. – Budapest : Or-
szággyűlés, 1973. – 1035–1036. hasáb
A harkányi víz gyógyhatásának előnyeiről. Az egészségügyi költségvetésben Harkány 
fejlesztésének helye van. „Több bányásztól hallottam, hogy amikor Hajdúszoboszlón 
volt, a gyógyhatás körülbelül fél évig tartott, s lassan ismét ott volt a fájdalmakkal, ahol 
azelőtt, míg a harkányi kezelés után másfél–két évig is tartott panaszmentessége. […] 
300 ágyas kórház építendő.”
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2198. RÉTHLY Antal: Patkovich Boldizsár és József tisztiorvosok működése Pécs éghajla-
tának megismerése érdekében, 1781–1854 == Antall József (szerk.): Orvostörténeti 
közlemények, 66–68. – Budapest : Medicina, 1973. – p. 192., 193., 201., 204.
Patkovics József és harkányi tevékenysége.

2199. PÁKOLITZ István: Harkány [Vers] == Uő.: Koronák. – Budapest : Magvető, 1974. – 
p. 31–32.
„[Az ördög] mérgében toppantott nagyot, / Lyuk támadt, elnyelte legott. / Ahol elsüly-
lyedt, a földből / Kénszagú melegvíz tört föl, / S Harkány-ban azóta folyvást / Buzog 
a gyógyító forrás. // (Ajánlás) A harkányi víz oly csodás, / Megfő benne lúdtojás; / 
Gyógyereje megvidámít / Vénembert, fogatlan mámit; / Kiváltképp a férfi erő / Há-
rom-négyszeresére nő! / Betérnek oda elegen, / Ajánlom én is melegen: / Aki oda el-el-
battyog / És rittyent pár ördögfattyot, / Visszavágyik hővizére. // Adjisten egészségére! //

2200. KATONA Imre: Németh János. – Budapest : Képzőművészeti Alap, 1975. – p. 7., 15. 
: ill. [1 fotó, a relief részlete]. – (Mai magyar művészet)
A harkányfürdői fedett uszoda reliefj e (1969., 27 m2).

2201. KOLTA János: Pécs. – 3. átdolgozott kiadás. – Budapest : Panoráma, 1975. – p. 288–
291. : ill. [1 fotó]
Rövid ismertető a fürdőről.

2202. SZABÓ József: [Országgyűlési felszólalás 1969. július 4-én] == Az 1967. évi április hó 
14-ére összehívott Országgyűlés Naplója, 2. kötet. – Budapest : Országgyűlés, 1975. – 
1956–1957. hasáb
„A hévizek gyógyászati célra történő felhasználása kapjon nagyobb megértést és a lehe-
tőség szerint támogatást is.”

2203. KOPASZ Gábor: Az 1929–1933. évi világgazdasági válság hatása a Dél-Dunántúlon 
== Baranyai Helytörténetírás, 1974–1975. – Pécs : Baranya Megyei Levéltár, 1976. – 
p. 355., 356., 377.
Harkányi Hévízáztató Társaság. „A Baranya vármegyei Gazdasági Egyesület már 1929 
őszén ipari növények termesztésére hívta fel a fi gyelmet. […] A kenderáztatásra igen 
alkalmas harkányi melegvíz” nagyobb jövedelmet eredményez.

2204. JAKAB Gyuláné: [Olvasói levél] == N. – 105:305 (1977. dec. 29.). – p. 7.
Köszönetet mond a gondos ápolásért.

2205. LOVÁSZ György: Felszínalatti vizek : Mélységi víz : [Termálvizek] == Uő. (szerk.): 
Baranya megye természeti földrajza. – Pécs : Baranya Megyei Levéltár, 1977. – p. 
186–187., 360., 380. : ill. [1 térkép, 2 fotó, Az első harkányi hévízkút, A hévízre tele-
pült régi és új szanatórium Harkányban]. – (Baranya monográfi a)
Geológiai-geofi zikai összefüggések.

2206. URBANCSEK János (szerk.): Magyarország mélyfúrású kútjainak katasztere, 7. kö-
tet. – Budapest : Országos Vízügyi Hivatal Vízgazdálkodási Intézet, 1977. – p. 42., 
266., 269.
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2207. SZABÓ József: [Országgyűlési felszólalás 1974. december 19-én] == Az 1971. évi 
május hó 12-ére összehívott Országgyűlés Naplója, 2. kötet. – Budapest : Országgyű-
lés, 1978. – 2335–2336. hasáb
„Hazánk idegenforgalmának sorrendjében Harkány és Siklós a negyedik helyet foglalja 
el.” Évi másfél millió vendég. A várossá nyilvánítás érdekében szólalt fel.

2208. HUBA László: Dél-Dunántúl. – Budapest : Panoráma, 1979. – p. 77., 78. – (Panoráma 
„mini” útikönyvek)
Rövid összefoglaló a fürdőről.

2209. KELECSÉNYI Gábor: Zsigmondy Vilmosról == Élet és Tudomány. – 34:16 (1979. 
ápr. 20.). – p. 482.
„A harkányi hévíz állandósítása érdekében végzett sikeres fúrást.”

2210. Magyarország hévízkészlete, hévíztermelése és felhasználása. – Budapest : KSH, 
1979. – p. 11.
„Harkányban 5 hévízkútból nyerik a gyógyfürdők üzemeltetéséhez szükséges gyógyvizet.”

2211. NAGY Ilona: Nagyharsányi-hegy == Magyar Néprajzi Lexikon, 3. köt. – Budapest : 
Akadémiai, 1980. – p. 687.
A hőforrást említi.

2212. VAJDA János: Hét vége Baranyában == N. – 108:130 (1980. jún. 5.). – p. 7.
A „fürdőtelepülés” rövid ajánlója.

2213. TÓTH Emil: A vegetatív idegrendszer jelentősége a női betegségek balneoterápiájá-
ban == Magyar Reumatológia. – 21:1 (1980). – p. 50–55.

2214. TÓTH Emil: Rehabilitáció a nőgyógyászatban == Magyar Nőorvosok Lapja. – 43:3 
(1980). – p. 280–285.

2215. BARÓTI Szabolcs: Mediterrán lankák == N. – 109:182 (1981. aug. 5.). – p. 5.
Rövid ajánló, benne a gyógyvíz felfedezésének története.

2216. DÓKA Klára: A kultúrmérnöki hivatalok iratainak forrásértéke == Levéltári Szem-
le. – 32:2–3 (1982). – p. 299–313.
Az Országos Vízügyi Levéltárban a pécsi kultúrmérnöki hivatal iratai közt a harkányi 
fürdővel kapcsolatos adatok, engedélyek vannak.

2217. DUDÁS Károly: Mindig csak Harkányról álmodoztam [Elbeszélés] == Kortárs. – 
26:7 (1982. júl.). – p. 1030–1033.

2218. HORVÁTH Lajos: [Országgyűlési felszólalás 1975. szeptember 26-án] == Az 1975. 
évi július hó 4-ére összehívott Országgyűlés Naplója, 1. kötet. – Budapest : Országy-
gyűlés, 1982. – 153. hasáb
„Bennünket, baranyaiakat […] a már elhatározott devizakitermelés szempontjából is 
számításba vehető harkányfürdői szállodafejlesztés elmaradása zavar.”
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2219. PESTI János: Baranya megye földrajzi nevei, 2. köt. – Pécs : Baranya Megyei Levéltár, 
1982. – p. 773–778.
Büdös-tó: az első úrbéri felmérés 1775–1790 között készült térképein. 

2220. VIRÁGH Ferenc: Adatok a tsz-tagság szociális ellátásához == Társadalomtudományi 
Közlemények. – 13:1 (1983). – p. 174.
A 250 férőhelyes harkányi termelőszövetkezeti üdülőről.

2221. MENDÖL Zsuzsanna: A Zsolnay-gyárban készült kerámia közkutak, szökőkutak == 
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1983. – Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 1984. 
– p. 334., 347. : ill. [2 fotó]
Liszkai Kováts Zoltán 1957-ben a harkányi gyógyfürdő gyermekmedencéjébe pirográ-
nit kútszobrot tervezett. Török János 1959-ben pirogránit kutat készít a harkányi Bá-
nyász étterem kerthelyiségébe, melynek motívumai Harkány keletkezésének legendájá-
ra utalnak.

2222. RAJNAI József (összeállította): Baranya. – Budapest : Kossuth, 1984. – p. 17., 39. – 
(Magyarország megyéi)

2223. HÁRS Éva: Martyn Ferenc életmű katalógusa. – Kaposvár : Somogy Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága, 1985. – p. 404. : ill. [2 fotó]
Martyn Ferenc két fi lctollal készített rajza 1976-ból: „Harkány Gyógyszálló”, „Harkány 
Gyógyfürdő”. Az első megjelent: Jelenkor. – 20:12 (1977. dec.). – p. 1146.

2224. LÁRENCZ László: Megemlékezés Th an Károlyról == Gyógyszerészet. – 30:5 (1986. 
máj.). – p. 169–170.

2225. MOLDOVA György: Le a tengerig == Uő.: A pénz szaga : Riport a kamionsofőrökről. 
– Budapest : Magvető, 1986. – p. 207–208.
„Sok a beteg köztünk, nekem is fáj a derekam. Most még karbantart az, hogy egy évben 
négy hetet Harkányban töltök, és kiosztok annyi borravalót, hogy velem másképpen 
foglalkozzanak, de számolnom kell azzal, hogy előbb-utóbb lerokkantítanak.”

2226. KÁLNICZKY László (szerk.): Az Országos Vízügyi Levéltárban őrzött OVH Tanul-
mánytár katalógusa 1–2600. – Budapest : Vízgazdálkodási Intézet, 1987. – p. 112. 
(Források a vízügy múltjából, 3.)
1519. sz. kézirat: Korim Kálmán: A harkányi terület geotermikus vizsgálata víznyerés 
szempontjából (1966).

2227. VIDA Mária: Chyzer Kornél (1836–1909) és a magyar fürdőügy reformja == Antall 
József (szerk.): Orvostörténeti közlemények, 117–120. – Budapest : Medicina, 1987. 
– p. 200., 201., 203.
A Fürdői Lapok 1868-ban közöl Harkányról ismertetést.

2228. F. S.: Leltárhiány [Olvasói levél] == N. – 115:134 (1987. jún. 9.). – p. 13.
Évi 15-20 ezer forintnyi hiány, ami után a kártérítést a dolgozókkal fi zettetik meg.
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2229. Áramszünet, tűz, jégverés : Megfeszített munkával állítják helyre a viharkárokat == 
N. – 115:175 (1987. júl. 27.). – p. 1.
Az őspark fái közül negyvenet csavart ki a földből a szélörvény.

2230. Gyors intézkedések a rendkívüli időjárás okozta károk enyhítésére == N. – 115:176 
(1987. júl. 28.). – p. 1.
A híres fürdőhely „még mindig magán viseli az elemi csapás nyomait”.

2231. SZELÉNYI Károly: Pécs és Baranya : A magyar mediterráneum. – Pécs : Baranya 
Megyei Könyvtár, 1988. – 90. kép [1 színes fotó]
Tüskés Tibor képaláírása: „Harkány vizét 1823 óta egyre nagyobb számban keresik föl 
a gyógyulni vágyók.”

2232. Harkányban… [Hír] == N. – 116:1 (1988. jan. 2.). – p. 10.
1 millió 750 ezer vendég. Nem volt áremelés két éve.

2233. Harkányfürdőn készül a férfi  kézilabda-válogatott [Hír] == N. – 116:150 (1988. jún. 
24.). – p. 15.
A felkészülésben a harkányi kórház két szakembere segít.

2234. Angelicus Ltd: Investments in Harkány… – Budapest : Angelicus, 1990.
Az Angelicus tervei Magyarországon. Harkányi befektetési javaslatok.

2235. Dél-Dunántúli Tervező Vállalat: Harkány : Ensemble for 200 beds project at Harkány 
for permission = Gemeinsamer Bau- und Genehmigungsplan für ein Heilsanatori-
um für 200 personen. – Budapest : Angelicus, 1990.
200 ágyas gyógykomlexum tervrajzai.

2236. FÜZES Miklós: Batthyány Kázmér. – Budapest : Gondolat : Baranya Megyei Levéltár, 
1990. – p. 24–25. : ill. [1 rajz]
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók közgyűlése, 1845.

2237. KISS Z. Géza: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pécsi vándorgyűlése (1845) 
== Baranya. - 3:2 (1990). - p. 150., 158.
A harkányi kirándulás.

2238. SÜMEGI György (összeállította): Fülep Lajos és Kner Imre levelezése. – Gyula : Bé-
kés Megyei Levéltár, 1990. – p. 104–105. – (Forráskiadványok a Békés Megyei Levél-
tárból, 17.)
Fülep Lajos az 1935-ben volt először Harkányban. A harkányi kúra kitűnő hatásáról 
ír Kner Imrének.

2239. RÓZSA Mária: A bécsi „Der Wanderer” magyar vonatkozású közleményei 1814–
1850 == Magyar Könyvszemle. – 107:1–2 (1991). – p. 68.
„1825. március 6-án „-y” aláírással (Rumy Károly György) közöl a Wanderer a „Beitrag 
zur Vaterlandskunde” sorozatban a Harkányban felfedezett új meleg vizű fürdőről szóló 
híradást.” Lásd 197. sz. tétel.
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2240. MAJDÁN János: Siklós vasútjai == Történetek Siklósról. – Siklós : Siklósi Vár- és 
Múzeumbarát Egyesület, 1992. – p. 40.
A Donji Miholjaci vonal szükségességét alátámasztotta, hogy „a gyógyforrásáról híres 
harkányi fürdőt a világforgalommal közelebbi összeköttetésbe hozza”.

2241. OTTLIK Géza: Buda. – Budapest : Európa, 1993.
Szeredy Dani: „Harkányban a felemás hangszerén addig pengette, pöcögtette – beült 
vele az uszoda lépcsőjén nyakig a jó forró vízbe –, amíg meg nem tanulta az új számot.”

2242. TÓTH Emil: A nőgyógyászati fürdőkezelés (balneoginekológia) 40 éve Magyaror-
szágon == Balneológia, Gyógyfürdőügy, Gyógyidegenforgalom. – 15:4 (1994). – p. 
139–141.

2243. HORVÁTH Csilla, B.: A Baranya megyei hivatásos fényképészek a helyi sajtóban az 
1870-es évektől az I. világháború végéig == Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 
1994. – Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 1995. – p. 152., 153.
Goldberger Rezső készítette Harkány első képes levelezőlapjainak felvételeit. A fürdőzők 
emléklapjait rajta kívül Adler Lajos („fényirdai műterme” volt Harkányban) és Zelesny 
Károly készítette.

2244. SÜLE Tamás: Százötven év pécsi orvosi érmei 1845–1995. – Pécs : Baranya Megyei 
Levéltár, 1996. – p. 57–58. – (Tanulmányok és források Baranya megye történetéből, 
2.)
Harkányi témájú jelvények, érmék leírása.

2245. SÜLE Tamás: „Magyarnak Bécs, németnek Pécs” : Reformkori tárca Pécsről–Bara-
nyáról == Baranya. – 9–10:1 (1996–1997). – p. 141–143.
Vahot Imrének a Pesti Divatlapban 1845. augusztus 21-én és 28-án „A Magyar Orvo-
sok és Természetvizsgálók Pécsett tartott 6-ik nagygyűlése” címmel megjelent tárcáját 
ismerteti. A harkányi kirándulás hangulata.

2246. TÓTH Emil: A balneogynecologiai kutatások tudományos előzménye és célkitűzése 
== Balneológia, Gyógyfürdőügy, Gyógyidegenforgalom. – 18:3–4 (1997). – p. 6–9.

2247. MENDÖL Zsuzsanna: Építészpálya a két világháború szorításában: Hoff mann László 
(1897–1943) == Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1996–1997. – Pécs : Janus Pan-
nonius Múzeum, 1998. – p. 229., 230. : ill. [2 fotó]
Török Elemér panziója (1928), Park Szálló (1928). Lásd 740. sz. tétel.

2248. RUDL József: Az új kisváros és a városi funkciók == Földrajzi Értesítő. – 47:1 (1998). 
– p. 35.
„Harkányt egyértelműen a termálvíz emelte ki a Siklós környéki falvak sorából. Kereső-
inek több mint a felét a gyógyfürdő foglalkoztatja.”

2249. HAVAS József: Bürokratikus cinizmus [Olvasói levél] == N. – 126:271 (1998. nov. 
19.). – p. 17.
15 évig Harkányban kezelték, de egy minisztériumi döntés óta csak Baranya, Tolna, 
Somogy küldhet beteget ide.
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2250. TÓTH Emil: A balneológiai kutatások irányelvei == Balneológia, Gyógyfürdőügy, 
Gyógyidegenforgalom. – 20:3–4 (1999). – p. 4–7.

2251. EPERJESSY Ernő: Az uradalmi cselédek élete a két világháború között és 1945-ös 
sorsfordulója a Zselicben == Cseri Miklós, Kósa László, T. Bereczki Ibolya (szerk.): 
Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón : A Magyar Néprajzi Társaság 2000. októ-
ber 10–12. között megrendezett néprajzi vándorgyűlésének előadásai. – Szentendre : 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum; [Budapest] : Magyar Néprajzi Társaság, 2000. – p. 371.
Az „egyik tehetségesebb cseléd később mint Harkány fürdőigazgatója virágoztatta fel 
ismét az egy időben hanyatló fürdőkultúrát.”

2252. A Baranya Megyei Közgyűlés 2000. szeptember 26-án Mohácson megtartott ülésé-
nek néhány fontosabb előterjesztéséről == Mohácsi Hírlap. – 9:18 (2000. okt. 20.). 
– p. 2.
Baranya gyógyvizeiről, a megye turisztikai kínálatáról.

2253. TÓTH Emil: Fizioterápia az új évezred küszöbén == Balneológia, Gyógyfürdőügy, 
Gyógyidegenforgalom. – 21:3–4 (2000). – p. 41–45.

2254. CZEININGER Tamás: Gróf Benyovszky Móric főispán. – Abaliget : Lámpás, 2001. – 
p. 103., 118.
A Pécsi Napló 1918. szept. 6-i számából idézi az osztrák gyerekek nyaraltatásáról szó-
ló hírt. A gyerekeket felügyelő tanárokat harkányi kirándulásra hívta meg Benyovszky 
Móric.

2255. A harkányi víz legendája [Néphagyomány] == Erdődy Gyula, Horváth Tamás, Kiss 
József: Harkány története. – Harkány : Harkány Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete, 2001. – p. 211.

2256. Harkány címerének heraldikai leírása : A címer jelképei == Erdődy Gyula, Horváth 
Tamás, Kiss József: Harkány története. – Harkány : Harkány Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete, 2001. – p. 230.
„A mélyből feltörő forrás, illetve a botra tekeredő aranykígyó a gyógyvizet jelképezi. A 
címer alsó harmadában centrálisan elhelyezkedő ördögfi gura Harkány gyógyvízkincsé-
nek legendáját szimbolizálja.”

2257. TÓTH Emil: A gyógytorna célja és jelentősége == Balneológia, Gyógyfürdőügy, 
Gyógyidegenforgalom. – 22:3–4 (2001). – p. 40–44.

2258. Veszprémi Imre == Fitz Péter (főszerk.): Kortárs magyar művészeti lexikon : P–Z. – 
Budapest : Enciklopédia, 2001. – p. 884.
Lásd 2191. sz. tétel.

2259. VISY Zoltán: Visy Zoltán pécsi építész (1903–1938) : Művek a múló időben == Varga 
Lajos, Vonyó József (szerk.): Tanulmányok Pécs történetéből, 10–11–12. – Pécs : Pécs 
Története Alapítvány, 2001. – p. 94., 99. : ill. [2 fotó: Az Országos Társadalombiztosító 
Intézet Gyógyháza]
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2260. CSERMELY Miklós: Gyógyfürdők és gyógyvizek. Gyógyászati centrumok az orvos 
szemszögéből. – Budapest : White Golden Book Kft ., 2002. – p. 7., 35–36., 143., 145.

2261. [Harkány eredetével kapcsolatos mondák] == Pesti János (szerk.): Az ördögszántotta 
hegy : Baranyai mondák, hiedelmek és történetek. – Pécs : Alexandra, 2002. – p. 
367–374., 460.
A harsányi hegy mondája; Barna Ignácz: Harsányhegyi ördögszántás; A harsányi Ör-
dög-hegy; Ördögszántotta hegy; Az ördög Harsányban; A nagyharsányi ördög mondá-
ja.

2262. NÉMETH János: Gyökerek : Gondolatok családról, mesterségről, művészetről. – Za-
laegerszeg : Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2002. – p. 47–50., 94., 95., 140. : 
ill. [3 fotó]
A harkányfürdői nyolc agyagmázas, színes mázas samott dombormű (35 m2) készíté-
sének körülményei.

2263. TÓTH Emil, Kereszti József: Nőgyógyászati betegek rehabilitációja az új évezred kü-
szöbén == Magyar Nőorvosok Lapja. – 65:1 (2002). – p. 37–40.

2264. DOBOS Irma: Szabó József vízföldtani munkássága == Hála József, Romsics Imre 
(szerk.): „A legnagyobb magyar geológus” : Szabó József emlékkönyv. – Kalocsa : 
Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2003. – p. 105. – (Kalocsai Múzeumi Értekezések, 8.)
Zsigmondy Vilmos „annak idején a harkányi kút tervezéséhez is kikérte Szabó József 
véleményét.”

2265. GARAMI László, Kurunczi Margit, Tóth Ágnes: Csoda Harkányban == Uők.: Va-
rázslatos Magyarország. – Budapest : Viva Média-Holding : Athenaeum 2000, 2003. 
– p. 126–128. : ill. [1 színes fotó]

2266. KISS Magdolna: „Nymphis medicis” : Gyógyfürdők Pannoniában == Szabó László 
Gy., Vargha Dezső (szerk.): Emlékkönyv Baranyai Aurél gyógyszerész születésének 
centenáriumára : Gyógyszerészettörténeti tanulmányok. – Pécs : Magyar Gyógysze-
rész Kamara Baranya Megyei Szervezete, 2003. – p. 142.
Ókori harkányi leletek, melyek igazolhatják, hogy a rómaiak ismerték a kénes forrást.

2267. SZOKOLY Miklósné: [Harkány] == Uő. (alkotószerk.): Dél-Dunántúli kerékpártú-
rák : Baranya, Somogy, Tolna. – Budapest : FRIGORIA, 2003. – p. 62–64. : ill. [1 
színes fotó, 1 térkép]

2268. KUBINSZKY Mihály: Visy Zoltán építészre emlékezünk == Pécsi Szemle. – 6:2 
(2003). – p. 94. : ill. [1 fotó: OTI-gyógyépület]
Az épület nagyvonalú kompozíciójáról. (Magyar Építőipar. – 44:3 (1994). – p. 77., 78.)

2269. BALOGH Ferenc: Magyarország : Országismeret. – Budapest : Kereskedelmi és Ide-
genforgalmi Továbbképző Kft ., 2004. – p. 383.
Rövid összefoglaló a fürdőről.
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2270. KOSTYÁL László, Zóka Gyula: „Hirdette utcákon tereken” : Németh János művei 
köztereken és középületekben. – Zalaegerszeg : Zala Megyei Múzeumok Igazgatósá-
ga, 2004. – p. 21., 22., 23., 96. : ill. [3 színes fotó]
Harkányfürdő, „Az ördögszántotta hegy legendája”. Nyolc dombormű (lebontva).

2271. GRECSÓ Krisztián: Csöndben elfolyik egy törökkakas vagy egy nádiposzáta vére 
[Novella] == Holmi. – 16:4 (2004. ápr.). – p. 474.
„[…] sőt, még a legszocialistább fürdővároson, Harkányon is túl […]”

2272. Egerszalókon olcsó, Hajdúszoboszlón drága a telek == N. – 132:117 (2004. máj. 20.). 
– p. 13. : ill. [1 térkép]
Építési telkek árának összehasonlító elemzése gyógyfürdővel rendelkező településeken. 
Harkány: 8-11 ezer Ft/m2.

2273. Kitüntetések augusztus 20. alkalmából [Hír] == N. – 132:195 (2004. aug. 21.). – p. 10.
Keszthelyi Béla, a Harkányi Gyógyfürdőkórház igazgatója a Magyar Köztársasági Ér-
demrend lovagkeresztjét (polgári tagozata) kapta.

2274. Elismertség Baranyának == N. – 132:217 (2004. szept. 16.). – p. 11.
Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke nyilatkozik. A Gyógyfürdőkórház fej-
lesztésére 1,2 milliárd forintot szánnak, így „korszerű rehabilitációs központ jön létre”.

2275. Keményff y Gábor == Romváry Ferenc (főszerk.): Kortárs művészet : Pécs. – Pécs : 
Alexandra, 2005. – p. 46.
A köztéri munkák között: „2000. Harkány, Gyógyfürdő parkjában, Harka, eosinos dísz-
kút”. Lásd 193. tétel. – p. 40. : ill. [1 színes fotó]

2276. GÖMÖR Béla: A magyar balneológia aranykora : Az egyesület első ötven éve. – Bu-
dapest : GMR Reklámügynökség Bt., 2006. – p. 21., 22., 59., 70. : ill. [3 színes fotó]
A fürdő rövid története.

2277. TÓTH Emil, Gracza Tünde: Balneogynekológia a magyar szakirodalom tükrében 
(1925-ig) == Balneológia, Gyógyfürdőügy, Gyógyidegenforgalom. – 25:1 (2006). – p. 
71–76.

2278. VERES László: Kísérletek, felzárkózási törekvések a meghatározó európai stílusirány-
zatokhoz a XIX. században == Viga Gyula (szerk.): Üvegművességünk a XVI–XIX. 
században. – Miskolc : Herman Ottó Múzeum, 2006. – p. 224., 225.
Ivókúra-poharak. A lukafai fürdőpohár (1860-70 körül) felirata: „Kávéház és új Fürdő 
Harkányba”.

2279. CSÓKA-JAKSA Helga: Patkovics József tevékenysége és könyvtára a Klimó-gyűj-
teményben == Pohánka Éva (szerk.): Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban : 
Konferencia a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában 2006. szeptember 
26. – Pécs : Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, 2007. – p. 110–112.
A harkányi gyógyvízzel kapcsolatos tevékenysége.
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2280. BARABÁS Béla: Osztódnának a kistérségek Dél-Baranyában : Az Önkormányzati 
és Területfejlesztési Minisztérium nem támogatja a harkányi és a bólyi önállósodási 
törekvéseket == N. – 134:97 (2007. ápr. 26.). – p. 9.
Harkány fürdőváros meglévő infrastruktúrája „komoly adu a különváláshoz”.

2281. Gyógyturizmus [Melléklet] == N. – 134:208 (2007. szept. 6.). – p. 9., 11.

2282. BARABÁS Béla: Bányabővítés, borászgond : Mészkőbánya Máriagyűdön: egymás-
nak feszülő érdekek == N. – 134:248 (2007. okt. 24.). – p. 14.
A harkányi Zöld Forrás Egyesület szerint a bánya működése veszélyezteti a gyógyvizet. 
Szakértők ezt cáfolják.

2283. BAKONYI Veronika: Kirabolni a képtelent, avagy a nyíló forma apológiái : A kada-
verikus kép és a prospektív potencia Babits Mihály költészetében és prózájában. – 
Szeged : Szegedi Tudományegyetem BTK, 2009. http://doktoriiskola.biforium.hu/
tezisek/bakonyi_veronika.pdf
A gyerek, aki búgócsigáját… című kéziratban maradt novellatöredékből idéz: „Búgó-
csigát akarok ereszteni, honnan indíthatom? Pompás sarok lesz nekem Harkány fürdő-
hely, amely Baranya megyében fekszik, kevesen ismerik, annál kevesebben veszik észre 
képem hűtlenségét.”

2284. Az ördögszántotta hegy : A legenda folytatódik. – [Budapest] : Adu-Print, 2009.
Alkotói pályázat egy „új monda” megírására: a 82 beérkezett pályaműből az első hatot 
közli.

2285. BELUSZKY Pál: A várossá nyilvánítás gyakorlata Magyarországon 1945 után == 
Urbs : Magyar várostörténeti évkönyv, V. – Budapest : Budapest Főváros Levéltára, 
2010. – p. 145.
„A rendszerváltozás után, 1990-ben elfogadott önkormányzati törvény keveset követel 
a városi címre pályázó településektől. [...] Jóformán valamennyi jelentősebb vendégfor-
galommal rendelkező község várossá vált: Visegrád, Bük, Zalakaros, Villány, Balaton-
földvár, Velence, Hévíz, Harkány, Badacsonytomaj.”

2286. DONKA Attila: Harkány == Uő.: Magyarország turizmusföldrajza. – Budapest : Bu-
dapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola : Kereskedelmi és Idegenforgalmi Tovább-
képző Kft ., 2010. – p. 197.
„A gyógyfürdő vonzerejét kedvezően egészítik ki az éghajlati adottságok: a magas nap-
sütéses órák száma, az enyhe tél, és a fürdő környezetének sajátos mikroklímája.”

2287. HALÁSZ Imre: Periódusok Dél-Dunántúl turizmusában a 19–20. században == So-
mogy megye múltjából : Levéltári évkönyv, 40. – Kaposvár : Somogy Megyei Levéltár, 
2010. – p. 273., 276., 278.
Harkány turisztikai szerepe. Hivatkozik Pete Zsigmond „Fürdői életrend” című 1866-os 
kiadványára.
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2288. HORVÁTH Zoltán, Péntek Imre (szerk.): Németh János : Kerámiaszobrok, reliefek, 
plasztikák. – Budapest : Vitrin Művészeti Kiadó, 2010. – p. 9., 53., 66. : ill. [2 színes 
fotó]
di: A harkányi forrás születése == DN. – 27:143 (1970. jún. 20.). – p. 7. „A harkányi 
dombormű megyénk egyik jelentős művészi alkotása.”

2289. NAGY Imre Gábor: Tisztviselő-értelmiségi réteg == Uő. (szerk.): Források Pécs vá-
ros polgárosodásáról (1867–1921). – Pécs : Baranya Megyei Levéltár, 2010. – p. 36. 
– (Tanulmányok és források Baranya megye történetéből, 15.)
Leyer Ignác városi számfejtő szabadság- és segélykérelme 1873 augusztusából. Orvosi 
bizonyítvány mellékelve a harkányi fürdő 4 heti használatához.

2290. BALI Lóránt, Hegedűsné Baranyai Nóra: A harkányi folyamat, avagy a horvát–ma-
gyar határon átnyúló tervezés hajnala == Közép-Európai közlemények. – 5:2 (2012). 
– p. 75.
„Gyógyturizmus fejlesztése (Harkány, Bizovac)”.

2291. Gault&Millau étteremkalauz : Magyarország. – Budapest : ENFYS Kft ., 2012. – p. 
249., 387–388.
Sétány étterem, Hotel Xavin Restaurant.

2292. Fókuszban a turizmus : Harkányban üléseztek a turisztikai szakemberek == Dél-Du-
nántúli Gazdaság. – 16:5 (2014). – p. 9.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Turisztikai Kollégiumának tagjai „megismer-
kedtek a Harkányi Gyógyfürdőben a gyógyvíz jótékony hatásával”, a fürdőváros fejlő-
dési lehetőségeivel.

2293. JUHÁSZ Eszter: Beszámoló a Magyar Reumatológusok Egyesülete 2013-as harkányi 
Ifj úsági Fórumáról == Magyar Reumatológia. – 55:1 (2014). – p. 39.
„A tudományos program után kipróbálhattuk a testi feltöltődést biztosító wellness-rész-
leget is, megmártóztunk a harkányi gyógyvízben, és jókat beszélgettünk a szaunában.”

2294. TÓTH Emil: Mozgáskultúra jelentősége a megelőzésben és szerepe a rehabilitáció-
ban (utókezelésben) nőgyógyászati betegeknél == Magyar Nőorvosok Lapja. – 77:1 
(2014). – p. 5–8.

2295. BORBÁS Marcsi: A sűrűje, 2. : 100 recept a családi asztalra. – Budapest : StratComm 
Kft ., 2015. – p. 31.
Tenkes-hegyi parasztos kacsamáj receptje kapcsán Harkány legendájáról.



MELLÉKLETEK





1. sz. melléklet

GUSZTÁV:

Harkányi fürdő, júl. 6.
Pécsi Lapok. – 1:3 (1860. júl. 11.). – p. 1–2.

E becses lapok e megye érdekeire irányozzák főfi gyelmüket, s minthogy e fürdő a megye leg-
főbb kincseihez méltán számítathatik, s számítatik is, mely 3 tized ótai fönállásával annyi ezer- 
s ezernek adá vissza azt, mi e földön legdrágább, t. i. az egészséget, s evvel együtt az életet: 
úgy hiszem, a tisztelt szerkesztőség nem veszi tolakodásnak, ha leveleimmel innen néha-néha 
fölkeresem; ezt annyival is inkább vagyok bátor hinni, mert több lesz, e becses lapok olvasója 
közül kinek rokona, vagy férje, vagy neje, vagy kedvese e fürdőben kénytelen lenni, s mily jól 
esik nekik, ha e fürdőről időnkint olvasnak valamit.

Egy fürdő a fürdői idény alatt a legkeresettebb czikkek közé tartozik; nyáron, a ki teheti, 
elhagyja lakát, fürdőbe utazik, – a nagy városok ilyenkor kihaltak, s ha keressz valakit, sok 
helyen azt a feleletet kapod: „fürdőbe utazott”. A gazda, ha aratását elvégezte, fürdőbe megy.

E fürdő nem luxus-fürdő, ide nagyobbrészt csak betegek járnak, hanem szintén jőnek 
olyanok is, kik a fürdőt nem használják, de kiknek jelenléte minden fürdőre nézve a legna-
gyobb áldás, mert varázstekintetök rendesen majd annyi beteget gyógyít mint a fürdő.

Igaz, ez egészség ismét más betegséggel szokott jőni, de ez utóbbi ellen még nincs fürdő 
fölfedezve.

Május és Június feléig a kedvezőtlen időjárás okozta hogy vendég igen kevés volt, úgyhogy 
méltán mondhattuk: Jaj be szomorú vidék ez, nincs semmi kilátás benne !! s mindennek da-
czára mi okozta, hogy az idő jól telt? mert volt, ki egyforma életünket fűszerezte.

Itt volt a kedves I. FI. k. a. Pécsről, az egész közönséget víg tréfái és élczeivel mulattatni 
tudó *K-né Pécsről; a szellemdús W-né Mohácsról; az orosz szépség G-né Pécsről; a bájdús 
S. K. k. a. Zomborból; a víg N. H. k. a. Siklósról; a kellemes Zs-né Zomborból, a Szilágyi Er-
zsébetet előnkbe varázsoló P-né Halasról fogadott leányával, a szende L-val; L-né Slavoniából, 
stb. stb.; de ki tudna minden szépséget elszámlálni? Ezek felejtették velünk, hogy tavaly ilyen-
kor sokkal több vendég volt.

Jelenleg sokkal élénkebb Harkány, s a 2 heti kedvező időjárás folytán szaporodnak a ven-
dégek. Így itt van a szép Sz. K. k. a. Pécsről; a vonzó M-né Zomborból; a kellemes P-né, s a 
kedves D. l. k. a. Becskerekről.

Julius 1-én megtartottuk az évenkinti Péter-Pál napi dalidót. Belépve az igen csinos táncz-
terembe, elismertük fürdő-orvosunk szavait, ki harkányi fürdői könyvében e bálról mondja 
: „Nincs itt bálkiráIynő, mert mind megannyi tündér.” Hiában, el van ismerve a magyar nő 
szépsége, s a nőt a magyar viselet egész tündérré varázsolja. Igen:

„Arany csipkés főkötőben
Olyan bűbájos a nőnem,
Miként isten-asszonyok!
…………………………..
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Kétszerte szebb minden asszony!
Hát még a hölgyekről mit szóljak, kiknek magyar viseletéhez a párta a homlokot oly büsz-

kén ékíti, mint valami korona? Igen, hazám hölgyei! korona van fejeteken, melyre látatlanul 
írva van:

„Magyar hölgynek lenni boldogság.”
A jövő bál e hó 29-kén leend. Egyébiránt vasárnaponként is kis mulatság van, melyben 

melyben a siklósi szép világ is részt vesz.
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2. sz. melléklet

Bs. Ant.:

Fürdői levelek I., Harkány, jún. 3.
Pécsi Lapok. – 2:46 (1862. jún. 8.). – p. 181.

Azon édes reményben, hogy tán érdeklendi a nyájas olvasót e fürdői levél, kérek igénytelen 
soraimnak e lapok hasábjain egy kis helyet.

Napjainkban a fürdő úgyszólván nélkülözhetlen divatczikk. Nyáron át a városok falai nép-
telenedni kezdenek; a főúr, a bankár fürdőbe megy, hogy ott új élvet találjon; az író, a szerkesz-
tő fürdőbe megy, hogy fáradalmait kipihenhesse, a földes úr, a birtokos fürdőbe megy, hogy 
az eladott gyapjú árából pár jó órát tölthessen el, szóval a ki csak teheti, fürdőbe rándul. E 
lapok olvasói közül is kinek rokona, kinek férje, kinek nője, kinek kedvese lehet itt, s ilyenkor 
valamit e fürdőről olvashatni vajmi kedves.

Bár e hely a betegek fürdője, hova nagyobb részben nyomorultak jőnek, kiknél – a szó 
legszorosabb értelmében – csoda hatást gyakorol: de azért gondoskodva van mindenről, hogy 
necsak a beteg, hanem a vele jövő egészséges is minden lehető kényelmet föltalálhasson. A 
fürdő egy 22 holdból álló sétánynyal van körülvéve, hol reggel, s dél után a bajai jól szervezett 
nép-zenetársaság mulattatja az itt öszszegyült vendégkoszorút. E hó közepén jőnek meg a 
színészek Buday igazgatása alatt, s az egész fürdői idény alatt fognak játszani a színkörben. 
Vasárnaponként a siklósi szép-világ s a fi atalság kijő, s esteli 9 óráig a tánczteremben táncz-
vigalom rögtönöztetik. Hogy a nyájas olvasónak fogalma lehessen a rendes tánczestélyékről, 
ide írom a „Harkányi fürdő gyógyhatását ismertető könyv”-ből e helyet: „Ilyenkor, ha belépsz 
a díszeden ékesített terembe, látva a sok szépnél szebb angyali arczokat, azt véled, hogy pa-
radicsomba vagy varázsoltatva. Az egész éj egy pár percznek fog tetszeni, s még soká igen 
soká akaratlanul is elötted lebegnek az itt látott angyali arczok. Nincs itt bálkirályné, mert 
mind mégannyi tündér. Ki szavaim igazságán kételkedik, elég, ha megmondom: hogy itt pé-
csi, bácskai, siklósi nők vannak ilyenkor, kik pedig szépségökről vidékszerte nevezetesek. Ha 
mégis kételkedel kedves olvasó! ám jöjj ide, s győződjél meg tulajdon szemeiddel: de ha szí-
vedet itt hagyod, annak oka nem leszek.” Ily bálunk június 9-én, azaz: pünkösd hétfőn lesz, 
melyre fi gyelmeztetem mind a pécsi, mind a vidéki szépvilágot.

Van e fürdőnek más fürdők fölött egy nevezetes előnye, s ez az itt divatozó fesztelenség. 
Az idegen megjövetele után csak első nap érzi magát idegennek, már más nap be van véve a 
családba. Nincs itt 3-4-szeri öltözködés, nincs itt bemutatás.

A mi a fürdőbeni tartózkodást illeti, igen olcsó; a vendégépületben egy szoba ára napon-
ként földszint 35, az emeletben pedig 52 új krajczár, délben 5 tál ételből álló table d’ hote 84 új 
kr. Tóth úr, mint új bérlő, jó magyar konyhát tart.

A jó idő kedvezvén, a vendégek kezdenek jőni, s már is sok nevezetes betegség gyógyult 
meg e fürdőben, – a víz az idén igen jó, 36-37.° R. s igen jó hatása van.

Tisztelt szerkesztő úr utólagos jóváhagyása reményében gyakrabban bekopogtatok sora-
immal.
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3. sz. melléklet

Harkány, aug. 14. 1870.
Pécsi Lapok. – 4:65 (1870. aug. 14.). – p. 204–205.

A jelesen szerkesztett „Pécsi Lapokat” mohó kíváncsisággal szoktuk itt olvasni, minden sor 
érdekelvén bennünket megyénk központjáról. A vándor fecskék módjára szállnak el innét 
már a vendégek, öregek úgy, mint nem fi atalok. Boldog ki egészségét visszanyerhette, vagy 
egy évre ismét kireperálhatta. Azonban még új vendégek is érkeznek, főleg betegek, vagy akik-
nek körülményei nem engedték az előbbi eljövetelt. Augusztus tudvalevőleg főleg a tanárok, 
papok és gazdatisztek idénye. Legyen szabad távoztom előtt az idei saisonról egyetmást írni. 
Harkány ez évben ismét szépült, ha évenkint csak ennyi fog történni úgy e fürdő kiállja bár-
mely fürdővel a versenyt. A park csinosabb és nagyobb lett e tekintetben dicséretet érdemel az 
itteni műkertész. A fasor meghosszabbíttatott, és a nagy erdőig fasor közt lehet sétálni; egy új 
szárnylakás épült kétemeletre és pedig igen csinosan; a czukrász kioszkja és a szegények közös 
fürdője elkészült. Jövőre hallomás szerint egy új fürdőház, nagyszerű szálloda és fényképészeti 
műterem jön létre, nemkülönben uszoda zuhanyokkal. Így lehet Harkány világhírű, és lesz 
azzá, amivé már rég kellett volna lennie. Kár hogy jobban nem hirdetik és ismertetik lapok 
útján, sajnos hogy a magyar soha sem tudja úgy ajánlani portékáját mint a külföldiek; e tekin-
tetben igen czélszerű volna nyomtatott kimutatást adni névszerint miféle betegek gyógyultak 
már meg csodálatos módon. Az előkelők számára márvány fürdőkről is lesz gondoskodva.

A sok esőzés daczára is mulatságos volt az idény, az unalomróli panasz alaptalan, kívána-
tos volna azonban hogy jó társalgók villanyoznák fel a társaságot. Más évben a slavoniaiak és 
bácskaiak, az idén pécsiek tették a többséget. A pécsi dalkör, a nagy harsányi és siklósi dalárda 
néha kedves meglepetést okoztak az itt mulató fürdői közönségnek. Eddig számítás szerint 
1200-at fölül haladja a fürdővendégek száma; volt olyan idő, midőn még a faluban is kevés 
volt a szállás. Az étkezés kielégítő, a közönség kedveltje Blümel e tekintetben mindent elkövet. 
Jó volna azonban az ételek nevét magyarul is kiírni egynémelyik alföldi vendég nem értvén 
a német nyelvet. A szállások tisztasága, kényelmes bútorzata minden dicséretet érdemel. A 
zenészek nem a legjobban játszanak és ami különös, valamennyien izraeliták. A fürdőjegyek 
kiosztásánál pedáns pontosság szemlélhető, kisasszony a kancellaria hivatalnoka, első lépés a 
nők emancipatiójára.

Van panaszkönyv, melyben sok óhajtanivalót lehet olvasni, legtöbben kívánnak egy órát 
a fürdőnél. Estve kilencz órakor egész Harkány csendes, észre lehet venni hogy gyógyfürdő, 
reggel azonban 4 órakor már nagy a mozgás, ki fürdik; ki meleg vizet iszik; ki sétál, amint 
saját rendje kívánja. A bálok jól sikerültek; Siklós környéke adja hozzá a contingenst. Rend, 
és kedélyesség megvan: a fürdő biztosa t. Koncsek Ágoston kapitány úr a közönség iránt nagy 
fi gyelemmel viseltetik, mindenki szeretve tiszteli. Az idén egy úr, és egy fi atal hölgy áldozta 
föl itt életét, azonban egyik sem a gyógyítás befolyása miatt. Kívánatos volna hogy Villány 
vagy Trinitással e fürdő egy lóvasúttal összeköttessék, külföldiek csak úgy fognak szívesen 
iderándulni, ha tudják hogy egész idáig vasúton jöhetnek, addig is czélszerű volna Pécsről 
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egy naponta közlekedő társaskocsi. A közönség óhaja az is, hogy mielőbb egy imaház épül-
jön, hisz ez máshol is így van, mert a szegény szenvedő szeret könyörögni és hálálkodni. Itt 
többnyire lábbajban szenvedők levén, még kocsin sem mehetnek a szomszéd Gyüdre, és így 
megfosztva érzik magokat a vallás vigasztalásaitól, pedig ez bajban az egyedüli támasz; a zene, 
mulatság terhes, ahol ez hiányzik. Miután helyben van protestáns templom, a többség pedig 
katholikus, a méltányló igazság követeli hogy a leendő kápolna katholicus legyen, a néhány 
itt levő szent amúgy is Siklósra rándul. Már boldogult Scitovszky prímás, akkori pécsi püspök 
sürgette ezt az uraságnál, a forradalom megszüntette a legszebb terveket, most ismét időszerű 
volna ezt felkarolni; érzékeny jelenet látni nem ritkán egynémelyik úrhölgyet az erdő szélén 
Gyüd felé fordulva és térdelve imádkozni, nélkülözni kénytelenitetvén az imaházat. Egy kis 
kézi könyvtár, a sok lapok közt egy szépirodalmi lap a nők számára Jó szolgálatot tenne; nem 
ártana egy jó zongorász itt léte sem a közönség mulattatásául.

Isten veled Harkány!
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4. sz. melléklet

R. K.:

Levél a fürdőből
Harkány, június elején
Pécsi Figyelő. – 18:35 (1890. jún. 14.). – p. 2.

A fürdői életet a májusi természet szépsége kedvelteti meg, s júniusra már fölgerjed a vágy, 
látni, hogy milyen a természet igazi otthonában, a hegyek közt, az erdőségek ölén. Ekkor 
már a migrén is makacskodik, s az elől a fürdőbe kell menekülni. Jöjjenek csak Harkányba, 
migrénnel, csúzzal, a többit majd elvégzik a kénes források, aztán meg a mi „doktor bácsink”.

Jöhetnek bátran ismerősök, új vendégek. Mindeniket érdekelni fogja, hogy milyen nagyot 
fordult a világ a harkányi fürdőben, a közönség javára.

Nagy dolog is ez Harkányban, mert a kinek vagy három évtized alatt többször volt csúzos 
bántalma, vagy szórakozás végett itt több ízben megfordult, az csudálkozni fog, hogy a für-
dőtulajdonos három vármegye között válogathat, hogy hol lehet virilista, sőt orsz. képviselő 
is – e télen ezereket áldozott szépítésekre, különféle újításokra, minő például a nagy területű 
rózsapark, mely ritkítja párját.

Első sorban segítettek azon a nagy hiányon és kényelmetlenségen, hogy most nem kényte-
len a vendég az isten szabad ege alatt a lakszobájától a vendéglőig, étteremig, csúzos lábakkal 
bicziklizni, mint még a múlt nyáron. Most csinos oszlopokon nyugvó, széles és fedett folyosó 
vezet, nem többé a régi étteremig, hanem az újig. Még pedig milyen szép magas, tágas, ké-
nyelmes és impozáns modern stilű épület az új étterem helyisége és kávéháza. Valóban itt volt 
ideje erről gondolkodni. Az épület húszezer forintnál is többe került.

Ez az épület a „kurszalon” és a régi étterem közt terül el, s oly nagy terme van, melyben 
bálozni, hangversenyezni kényelmesen lehet. Nincs egy fedél alatt a lakószobákkal, ezektől 
távol esik; s ezentúl „kivilágos virradtig” lehet Terpsychorénak áldozni, többé a kedves öreg 
úr, a Koncsek bácsi, – a fürdőbiztos – nem élhet „vetó” jogával esti 9 órakor, hogy vége a 
táncznak, s így ő elvesztette régi nymbuszát. Többé puha kacsók nem simogatják és mondják 
neki: „kedves Koncsek bácsi csak még fél órát engedjen tánczolni”. Az új étterem ismét zárt 
folyosóval van összekötve a régivel s a konyhával.

De még más téren is nevezetes dolog történt. Közmondásu azok előtt, kik ez ideig Har-
kányba jöttek fürdőzés vagy nyaralás védett, hogy akkora por még az alföldön sincs, mint itt a 
rózsaerdő, a fák és park között, szóval mindenütt, mivel a fürdőt két oldaláról nagy forgalmú 
országút veszi körül. Most ezen mizerabilis állapoton is segítettek; s végre valahára naponként 
a hányszor a szükség kívánja a fürdőidény alatt folyton öntözik a két országutat. Ezentúl tehát 
nem fog ropogni fogaink között a por és tüdőnk is óva lesz a kiállhatatlan porfellegtől, mely 
igazi átka volt e szép fürdőhelynek, melynek vidékét is a természet oly pazarul halmozta el. 
Közelében van Mária Gyüd búcsújáróhely, Siklós régi várával, a Dráva, s ezentúl Miholácz, a 
Majláth család egyik paradicsoma stb.
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Csak még az kívánatos, hogy a „kurhaus” lakszobáinak ajtói fölül az a számtalan kolomp – 
csengettyű – az alföld vezérürüinek a nyakára kerülne inkább, mint ott szól 20-30 is egyszerre, 
akár csak az alföld legelőin képzelheti magát a fürdővendég.

A mint rebezsgetik, e „konczerttől” is megmenti a fürdő közönségét az új vendégfogadós 
Leutsuk Jakab, ki szintén több újítást tett és fényesen rendezte be az új éttermet. Villamos 
csengőket fog alkalmazni.
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5. sz. melléklet

Jerikó:

Levelezés
Harkány, 1892. július 22-én
Siklós és Vidéke. – 5:30 (1892. júl. 24.). – p. 1–2.

Úgy benne vagyunk a fürdő szezonban, mint a forró fürdővízben, t. i. nyakig. Amint hallom, 
már évek óta nem volt oly sok fürdő vendég, mint most.

A fürdőház összes szobái, a községben a magán lakások mind tele vannak vendégekkel, s 
ez a sokadalom nyújt nekünk némi szórakozást, mert bizony itt egy csepp szórakoznivalója 
nincs a betegnek, a vendégnek.

Pardon! Kórodi Jancsi cigány prímást és zenekarát majdnem elfeledem, pedig e zenekar 
vidámit fel naponként és kihoz a mindennapi egyhangúságunkból ugyanannyira, hogy csú-
zos, köszvényes tagjaink is jobban izeg-mozognak. Talán az ő bűbájos hegedűjének hangjai is 
a kurához tartoznak a csodahatású harkányi kénes forró vizeken kívül.

Aki nem hinné, hogy mily csodás víz ez a harkányi, az csak jöjjön ide s meg fog győződni 
arról.

Van olyan nehéz beteg, akit – lehet mondani – lepedőben visznek a fürdő vízbe, gya-
log-kocsin járók, két és egy mankón járók is vannak stb., s uramfi a 2-3 heti fürdés után már a 
sétapálca is elég, sőt, a kúra végén nem nyögve, hanem enyelegve, vidáman társalogva sétál-
nak az erdő és rózsa ligetben.

Ha mindezeket tudná a külföld, s hogy a világ legjobb kénes hévvize Harkányban van!
Sőt mi több Magyarországon is alig ismerik a fürdő rendkívüli gyógyhatását, alig néhány 

szomszéd megyére terjed híre.
Hja, nem csoda, hiszen magyar ember tulajdonosa, ki mint mondják – négy-öt millió 

forint értékű vagyon felett rendelkezik három vármegyében.
Talán nem veszi rossz néven a fürdőtulajdonos Benyovszky Lajos baranya-, nyitra- és po-

zsonymegyei földbirtokos – ügyvéd – úr, hogy magas fi gyelmébe ajánljak némi dolgot, amit a 
fürdő vendégek igényei megkívánnak.

Azonban el kell ismerni azt, hogy az utóbbi években több javítás, építkezés és csinosításo-
kat eszközöltek a fürdőben.

Rövidre fogom a kívánni valókat, mert különben ez úgy is elég untató, s még is napi beszéd 
tárgya ez.

A fürdő helyiség a szállóval nincs összekötve legalább is nyílt folyosóval, mint ez utóbbi a 
díszes új ebédlő épülettel, már pedig a forró vízből – a kabinokból – kijőve, nem kellemes – 
néha a vizes földön is – a szállóig eljutni a betegnek.

Továbbá az ebédlő és a konyha épülete között van egy kijárás az utcára, itt meg átkozott 
légáramlat jár a fák között, pedig ilyen léghuzamtól betegedhetünk meg mindannyian, ezt 
fallal kellene elkeríteni.

A fürdő vendégeket „kasztokba” sorolják a „kúrirodában”, e szerint fi zetnek is.
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A szegényebb vagy ha úgy tetszik a szerényebb osztályhoz tartozókról se feledkezzünk 
meg, kik a nyílt fürdőben – uszodának is beillik – melengetik szenvedő testeiket. E fürdő 
helynek nincs teteje és az isten szabad egében gyönyörködhetnek, csak a levegő van négy fallal 
körülvéve.

Itt nemcsak a szegényebb sorsúak fürödnek, hanem sok úri ember is meg megfordul e 
fürdővízben mert szabadabb a mozgás benne, mint a kádakban.

No de ne kívánjunk egyszerre sokat, mert ennyit a szarka farka sem bír el.
A fürdő vendégek között van Baranyavármegye főispánja Kardoss Kálmán ő méltósága is. 

Ő központja a fürdői társas életnek, vidámsága és kedélyességével mindenkit magához vonz. 
Sokan látogatják meg a megyéből, ebből is láttam, hogy mennyire szeretik e jósággal telt szívű 
és arcú férfi ut. Büszkék is lehetnek ily szép tulajdonokkal bíró főispánra a baranyaiak, lám a 
mienk... pszt! majd a télen politizálok, most a köszvény bánt.

Láttunk még a fény árnyékában, falakon, fákon „Einladung”-ot is az Annabálra. Mintha 
bizony e magyar fürdőben laknának a berlini „Schulverein” tagjai.

Egy szóval udvarias népek vagyunk, szeretjük a német sógort is.
Ma van Anna nap, tehát estére bál lészen s várjuk hő kebellel és remegő karok és lábakkal 

az arany ifj úságot, kikben lelki orvosainkat várjuk, hogy szívünk is öröm repesve doboghas-
son. Különösen a siklósi szép és csinos hölgyek kötötték le mosolyaikkal és szempillantásaik-
kal eddig is fi gyelmünket.

Hanem hát mint ismerőseim mondják, jönnek ám sokan más vidék és megyéből is szép 
hölgyek, sőt Slavonia is ki tesz magáért. Hej, ha még mi is táncra perdülünk! Jaj a köszvény, 
már is bánt, hiszen csak a táncra gondolni nem vétek.

Végül mit szóljunk az ételek és italokról.
Általában a konyha igen jó, pompás az árak azt hiszem más fürdőhelyen sem olcsóbbak, a 

bor szintén, ezt pedig szabad itt inni „quantum satis”, gyomrunk egészséges.
Csak az a különös, hogy siklósi bort nem lehet itt kapni, holott kitűnő fehér, siller és vörös 

bor termő ez az áldott vidék, kiválóan pedig Siklós, mely alig húsz percnyire van Harkánytól. 
Szerémi bourdeaui stb. helyett inkább siklósi vagy akár mindegy gyüdi borokat is tartana Le-
utschuk Jakab bácsi – vendéglős – uram, hogy a távol vidéki vendég megismerné e vidék jeles 
fajborait is, ne csak az iskolai földrajzból tudja mindenki.

Hej, rá érünk arra is még! (Nem igen, a fi lokszera már a küszöbön belül van. A szerk.)
Most pedig a viszontlátásra az Annabálon!
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6. sz. melléklet

Harkány
Pécsi Közlöny. – 2:82 (1894. júl. 22.). – p. 2–3.

A vidéki lapok egyik főfeladata a helyi és vidéki érdekek felkarolása. Nem kételkedünk benne, 
hogy e lapok olvasó közönsége szívesen veszi, ha az országos politikának most az egyszer hátat 
fordítva, habár csak szellemileg, Harkányba rándulunk. Harkány! Ez a név egy óriási szem-
rehányást tartalmaz ránk, baranyaiakra nézve. Az anyatermészet pazarul osztja áldásait ezen 
a helyen, s a mi megfoghatatlan közömbösségünk az oka, hogy áldásaival – melyeket hálás 
szívvel kellene felhasználnunk – mit se törődünk.

Mi tagadás benne, biz itt olyan „Pató Pál”-ra emlékeztető állapotokkal találkozunk. A ki itt 
megfordul, annak lehetetlen észre nem vennie a hanyatlás nyomait. Kivételt csak a park képez, 
az ő szépen, szakszerűen kezelt szőnyegágyaival, rózsatelepével és mozgásra invitáló, árnyas 
fasoraival. Ezzel a dicsérettel bevégződik az érdem elismerése, mert nemcsak, hogy dicsérni 
való nem létezik ezen a baranyai fürdőhelyen, hanem, még a legmérsékeltebb kritika is, kell, 
hogy sok kifogásolni, gáncsolni valót találjon Harkányon.

Mind a vendégház, mind a fürdőhelyiség nélkülözi azt a berendezést, amely a kor igénye-
inek csak némi kis mértékben megfelelőnek lenne nevezhető. Az a rozzant vendégház, mely 
oly megindítólag emlékezteti az embert az idő viszontagságaira, hogy mintegy önkénytelenül 
elmondja az ember a költővel: „mulandó minden az ég alatt”, bizony nem bír vonzó erővel a 
vendégekre.

Azon intézkedések közt, melyek a gyógyító hatás előmozdítása és biztosítására megkí-
vántatnának, régóta emlegették azt, hogy a két épület folyosó segélyével összekapcsoltassék, 
hogy esős, zivataros időben a fürdőző ne legyen kénytelen kimenni a levegőre. De ez, va-
lamint a könnyebb hozzáférhetésre, a kirándulások lehetővé tételére stb. vonatkozó tervek 
megmaradtak jámbor óhajoknak, melyekről a legbölcsebb halandó sem tudná megmondani, 
hogy lépnek-e és mikor lépnek a megvalósítás stádiumába. Még a kápolna eszméje is, melyhez 
pedig nem hiányzik a közadakozás útján összekerült nervus rerum, a pénz – még szintén az 
álmok országába tartozik, csak azért, mert az uradalom késik a telek kimutatásával, melyen a 
kápolna felépítendő lenne.

Mindezek folytán nem csodálkozhatunk azon, hogy fokozatosan nem emelkedik, hanem 
évről-évre hanyatlik Harkányban a fürdővendégek száma. Mert az tagadhatatlan, hogy a ha-
sonló természetű gyógyfürdők közül azokba tódul nagyobb számmal a vendégsereg, melyek 
gyógyhatásukon kívül oly módon vannak berendezve, hogy minél több kényelemmel és szó-
rakozással kínálkoznak. A vendégek nem jönnek jó pénzért a fürdőbe – nélkülözni.

Sokat beszéltek és írtak az ellen, hogy a magyar vagyonos osztály, nagy számmal látogatja 
a külföldi fürdőket, de hát egyedül a hazafi atlanságnak kifolyása ez a jelenség? Ha az, akkor a 
hazafi atlanság vádja alól fel nem menthetők azon fürdőtulajdonosok sem, a kik hanyagságuk-
kal előmozdítják a magyar közönségnek külföldre vándorlását.
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S a harkányi fürdőnek ezen elhanyagolása anyagi szempontból is menthetetlen, mert a 
befektetések kifi zetnék magukat, míg így mindig csökkenni fog a jövedelem, s alig fog akadni 
vállalkozó a bérletre. Mondják, a jelenlegi bérlőné ráfi zet az idei évben. Bérlete lejár, most vol-
na az ideje, hogy a tulajdonos, hamár nem sok tekintettel viseltetik a közönség iránt, legalább 
a saját érdeke miatt tenné meg a szükséges befektetéseket.
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7. sz. melléklet

A harkányi fürdőből
Harkány, július 18-án
Pécsi Napló. – 4:174 (1895. júl. 20.). – p. 2–3.

Nem lesz tán érdektelen, ha ebből a mi baranyai fürdőnkből értesítést küldök. Becses lapjuk-
ban időközönként megemlítik, hogy kik tartózkodnak itt; ezt a névsort én most kiegészítem. 
A már említetteken kívül itt van Pécsről: Pataky Lucidus dr. irgalmas-rendi perjel, Gauser 
János nyug. esperes plébános, Vörös Mihály képezdei tanár, Kossér János törvényszéki bíró, 
Cseh Bertalan püsp. uradalmi főerdész, Egry Béla dr. ügyvéd családja, Prátser Albert főgymn. 
tanár, Bedő Károly, Beretvás Sándor mérnök családjával, özv. Beretvás Károlyné, özv. Fodor-
né, Kisfaludy Pál nyug. főherczegi uradalmi ügyész. A megyéből Csima Lajos pécsváradi szol-
gabíró, Fenici Jenő gödrei körjegyző, Freytág szászvári körjegyző, Frisler Jánosné olaszi tanító 
neje, maga a fürdő tulajdonos neje, Benyovszkyné is itt tartózkodik, fi ával s minden szomba-
ton berándul Siklósra a siklósi várban tartandó szt. misére.

A szépidő beálltával napról napra újabb és újabb vendégek jönnek s lepik el a gyönyörű 
sétányokat.

Élénkséget idéznek elő a biciklin ki-ki ránduló pécsi katonatisztek is, kik a bőven képviselt 
szép nem érdeklődését költik fel. Hogy a szórakozás ne legyen csak Oláh Miksa jó bandájával 
legyen képviselve, fölütötte deszkaszinkörét Füredi Károly igazgató, a ki változatos műsorral 
szórakoztatja a fürdővendégeket.

Mit tán legelébb kellett volna megemlítenem, hogy itt időzik Kardos Kálmán megyénk 
közkedveltségű főispánja is, ki hirtelen megszakította itt létét és Budapestre rándult föl, hon-
nét ma tért vissza.

A park évről évre szebbül és kellemes benyomást gyakorol az amúgy is lehangolt beteg ke-
délyére. A mi nagyszerűet a kertész e téren elővarázsolni tud, azt az itteni főkertész megteszi. 
Valóságos gyönyörűség e parkban sétálni. Hogy Zsilinszky vendéglős jó konyhája és kitűnő 
kiszolgálásáról hosszasan nem írok, az onnét van, mert erről mindenki meg van győződve, a 
ki itt megfordult.

Eddig arról írtam, mit nyújt a fürdő; de meg kell emlékezni arról is, a mi nincsen és 
a mit a fürdő betegjei nagyon, de nagyon nélkülöznek. Ez a róm kath. hitvallásúaknak a 
temploma; de azért segítség nincsen. Már pedig a fürdő helynek e nélkül lennie nem volna 
szabad. S mivel a vallás különösen a betegnek nagy vigaszt nyújt, hát aki bírja, átrándul a kies 
fekvésű de poros utu Gyüdre, hogy ott Isten közelébe juthasson. De hány nem bírja költség 
hiányában vallását gyakorolni. Hogy itt mind máig nem tudott katholikus templom épülni! 
Lám a nagyon kis, majdnem elenyésző számban levő zsidóknak nagyon szép imaházuk van. 
Évente számtalan római kath. pap időzik itt, a kik közül valamelyik tehetősebb – s melyik 
nem az? – talán hagyományozhatna valamit egy kápolnára; s ugyanekkor meg is indíthatnák 
a gyűjtést is. De bizony amíg a bucsura járó köznéptől szívesen fogadja a pap az áldozati gara-
st, ellenben mikor a pap részesül az Úr segedelmében az ő jóvoltából fakadt forrásnál, akkor 
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a pap elfeledkezik a nagy jótevőről; hát ily körülmények között kinek a példáján induljon a 
hívősereg?

Ma olvastam a lapjokban, hogy Biedermann uraság Szt. Egát kispusztáján templomot emel 
Isten dicsőségére. Itt, hol évente ezer és ezer ember fordul meg és Istenházába óhajtana menni, 
nem lehetne-e ilyet emelni? Hisszük hogy az itt időző hitbuzgó földes asszony meggyőződvén 
eme hiányról, gondoskodni fog, hogy Harkány gyógyhely ne nélkülözze azt amit ezerszer és 
ezerszer évek óta óhajtanak. De bizton reméljük, hogy a pécsi káptalan bőkezűségéről ismert 
tagjai is hozzá fognak járulni, hogy az óhaj teljesedésbe menjen és a római kath. hívők vasár- 
és ünnepnap szt. misét hallgathassanak. A fölszerelésről pedig – biztosak vagyunk, hogy – a 
jótékony női kezek varázs ujjaikkal fognak gondoskodni.
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8. sz. melléklet

K. S.:

Visszaemlékezés Harkányra
1898. augusztus 13.
Pécsi Napló. – 7:185 (1898. aug. 13.). – p. 2–3.

A harkányi víz gyógyereje csodás! Csak az ítélheti azt meg, ki néhány heti ott tartózkodása 
alatt pár beteget behatólag megfi gyel, és naponta látja, tapasztalja azt a hatást, melyet a víz 
okoz, mellyel egyesek a mankót, mellyel jöttek, fölcserélik bottal, és végtávozáskor mindkettőt 
mellőzhetve; egyedül örök emlékül viszik haza.

Világhírű lehetne e fürdő, ha tulajdonosa arra nagyobb gondot fordítana; de jelen állapo-
tában: bizony nagyon primitív.

Nem említünk szórakozást – hisz a ki azért megy Harkányba, hogy egészségét helyreál-
lítsa, fájdalmait enyhítse, tagjait erősítse, egyszóval testét munkaképessé tegye, az nem keres 
szórakozást, nem hajszol élvezetet; az nyugalom után vágyódik, és elég élvezetet talál a csak-
ugyan gyönyörűnek nevezhető parkban, és ennek árnyékában; hanem megemlékezünk azon 
bizonyos kényelmekről, melyeket a beteg test megkíván, melyek azonban teljesen hiányoznak.

Harkány gyógyvize forró, és csak lehűtve használható. A test, mely a 28 egész 32 fokú 
meleg vízben 30-40 perczig tartózkodik, teljesen átmelegszik, – ez okból a fürdő használata 
után ágyba kell feküdni, hogy a test átpárologva lehűljön. Már most, ha avval a forró testtel 
kilépünk a fürdőből, kapunk hideg lepedőt, mellyel testünket megszáríthatjuk. Az a kellemet-
len, visszataszító érzés, mely a hideg lepedőbe való burkoláskor testünket átfutja, leírhatatlan, 
kivált ha hűvösebb az idő, szél fúj, vagy eső esik. Azonfölül a fürdők padlózata: jég hideg 
márvány vagy czement lapok. Igaz ugyan, hogy ezen padlózatra dobva van egy kis, vékony 
gyékény, de ezen át a márvány vagy czement hidege könnyedén áthat.

Oly hiányok ezek, melyeken könnyű lenne segíteni. Minden fürdőkabinetbe az e czélra 
készült lepedő melegítő volna állítandó, mely nem sok kezelést igényel, és – a beszerzésen kí-
vül – költségbe sem kerül, mert a forrás vizével megtöltvén, órákig megmelegítené a lepedőt.

A gyékény helyett pedig goromba pokróc lenne alkalmazandó, vagy legalább minden ka-
binba a beteg részére egy pár posztópapucs, hogy ne volna a beteg kénytelen a törölközés alatt 
lábait kapkodni.

Igénytelen oly kívánalmak ezek, melyek beszerzése nagyon csekélybe kerülne. Egy me-
legítő, mely ne legyen zománcos, hanem egyszerű vékony vaslemezből készült, alig került 2 
frtba; 50 drb elegendő lenne, ez tesz 100 frtot. Posztópapucs egy pár talán 20 kr, 100 pár 20 frt.

Midőn a tulajdonos egy márvány kádfürdőért 70 frtot fi zet, midőn évente a fürdők után 
közel 12 000 frtot vesz be: akkor a jelzett kiadások oly elenyészők, hogy azok nem létezése, 
be nem szerzése tán nem is annyira a tulszigorú gazdálkodásnak, mint a gondatlanságnak 
tulajdonítható.

Nem akarunk tulkövetelők lenni, de az említett hiányok oly szükségletet képeznek, melyek 
minden hasonló meleg forrású fürdőben föltalálhatók és azon reményünknek adunk kifeje-
zést, hogy jövő évre ezen berendezési czikkekkel Harkányban is találkozni fogunk.
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9. sz. melléklet

Vörös Mihály

Harkányfürdőből
Pécsi Közlöny. – 11:162 (1903. júl. 19.). – p. 6–7.

Bár a Pécsi Közlöny nincsen a harkányi napilapok sorába felvéve: mégis azon igaz tiszteletnél 
fogva, mellyel a kedves újság iránt mindenkor viseltetem, édes kötelességemmé teszi, hogy 
igénytelen soraimmal éppen a Pécsi Közlönyt keressem fel.

A magyar ember azt tartja, hogy a jó Isten fűben-fában rejtette el az orvosságot, de mi 
csúzos bajban szenvedők úgy tapasztaljuk, hogy e gyógyerő a vízben is megvan: a harkányi 
gyógyító vízben pedig csodás mennyiségben. És a természet ezen csodás erejű helyiséget és 
a jó Istennek ezen jótékony hatású forrását mégis olyan kevesen keresik fel azok közül, akik 
csúzos bajban szenvednek, inkább mennek messze fekvő, többnyire idegen országba, hogy 
bajaikra ott keressék fel a gyógyító erőt: még inkább pedig azért, mert a magyar ember nem 
igen becsüli meg azt, ami magyar eredetű, no meg egy kis dicsekedéssel is jár az, ha idegen 
országban költheti el izzadtsággal szerzett fi lléreit.

Talán ebből magyarázható meg azon körülmény, hogy a harkányi fürdőnek eddig bejegy-
zett 700 fürdő vendége közül 90 százaléka izraelita polgártárs. Ez a körülmény azt mutatja, 
hogy azok jobb hazafi ak, mint sokan azok közül, akik magyarságukat jól hangzó neveikben, 
hazafi ságukat pedig ajkukon hordozzák, de tetteikben éppen ellenkezőleg cselekesznek.

Vagy talán attól tartanak, hogy Harkány nem elég drága és nem nyújt nekik elég alkalmat 
arra, miszerint fölösleges pénzüket elkölthessék? Ettől ne féljenek, mivel e tekintetben Har-
kány bármely világfürdővel nagyon is kiállja a versenyt.

A gyógyvíz jótékony hatásán kívül van itt még más is, ami a fürdőző közönséget szórakoz-
tatja és testi üdülésen kívül a lélek szórakoztatásáról is gondoskodik. Első egyéniség a fürdő 
orvos Heller József dr. Ez az örökifj úság kedélyével megáldott férfi , kit az Isten is fürdőorvos-
nak teremtett. Mindenkihez van egy vigasztaló szava, mindenkivel legyen az szegény vagy 
gazdag, egyenlő nyájassággal társalog. Nagyon kívánatos volna, hogy a fürdő csodás hatása 
rajta mutatná meg kiválóságát és őt matusalemmi életkorral áldaná meg.

A gyönyörű park gondozása Illenberger főkertész szorgalmát és ügyességét dicséri. A 40 
kat. hold kiterjedésű kert olyan rendben van, hogy nemcsak minden kívánalmat kielégít, de 
még a legszebb parkokkal is méltán kiállja a versenyt. Nem ártana ugyan, ha a még befásítatlan 
területeket fenyő fákkal ültetnék be, melyeknek balzsamos illata sokban hozzájárulna a levegő 
kénes szagának felüdítéséhez. Van színtársulatunk is, mely egyes darabokat annyi ügyességgel 
és olyan odaadással játszik, hogy a legnagyobb színpadoknak is dicséretére válnék.

De minden fénynek van árnyoldala is, így ezen természet szabálya alól Harkány sincs ki-
véve.

Első kívánalom lenne, hogy a fürdő szobácskák ajtai és ablakai jól záródnának, nehogy 
szeles és hűvös időben a meleg fürdőből kikelők meghűljenek. Ugyan ezen bajban sínylődnek 
a lakások és étkező helyiségek is: de reméllem, hogy e bajon már a legközelebbi jövőben segít-
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ve lesz. Úgy hallom, hogy a fürdőbizottság éppen a napokban tartotta szokásos tanácskozását, 
ahol a közönség kényelmére igen üdvös határozatokat hoztak. A siklósi járás derék főszolga-
bírája, Krasznay Mihály, ki egyúttal fürdő biztos is, szokott erélyénél fogva gondoskodik arról, 
hogy e határozatok megvalósuljanak.

Legcsodálatosabb azon körülmény, hogy Harkányban mindezideig kath. templom, vagy 
legalább egy kis kápolna nincsen. A község lakói ev. ref. Ezeknek van imaházuk, valamint a 
zsidóknak is, csupán a kath. hívek nélkülözik ezt. Pedig a szegényebb néposztály ezrével keresi 
föl a gyógyító fürdőt és amíg testi épségét a legtöbbször visszanyeri, addig lelke hiába sóhaj-
tozik azon hely után, ahol nyugalmát meglelhetné, ahol szívből jövő kérelmét előadhatná az 
emberiség legcsodásabb orvosának, majd meg igaz háláját leróhatná.

Én nem kérdezem azt, hogy ki az oka ezen mulasztásnak, de nem is akarok tanácsadó-
ként fellépni arra nézve, hogy ki segíthetne ezen a bajon: ám az erre hivatottak megértik egy 
szegény beteg lelki aggodalmait és talán letörlik a szégyenpírt arcomról, mely mindannyiszor 
elborítja azt, valahányszor ez a dolog szóba kerül. Ha e sorok valamiképpen hozzájárulnának 
ahhoz, hogy annyi ezernek forró kívánsága valahára teljesülésbe menne: akkor lelkem meg-
nyugodnék és áldanám azon pillanatot, amidőn e sorok írására tollat fogtam a kezembe. És 
meg vagyok győződve, hogy velem együtt hálát adnának mindannyian a jó Istennek és bő 
áldását kérnök arra, ki annyi buzgó kath. szívnek forró vágyát teljesítené.

Itt mindig vannak üdülést kereső kath. papok, akik naponként bemutatnák a legfölsége-
sebb és legszentebb áldozatot, épülésére az ügyefogyott szegény betegeknek és dicsőségére 
azon jó édes Atyának, ki összes gyermekeire egyenlő szeretettel visel gondot. Adja a jó Isten, 
hogy e sorok eljussanak azokhoz, kiket a Mindenható kiválasztott arra, miszerént akaratának 
érvényt szerezzenek.
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10. sz. melléklet

Jellachich Károly:

Harkány fürdő
Pécsi Napló. – 18:174 (1909. aug. 3.). – p. 2–3.

Amidőn a Pécsi Napló a fürdőkbe utazó pécsieket fölsorolta, csekélységemet is szives volt 
megemlíteni és pedig azon megjegyzéssel, hogy Harkánnyal is beérem. Nem tudom, hogy 
ezáltal engemet akar-e túl szerénynek – aki mindennel megelégszik – jelezni, vagy pedig Har-
kányt lekicsinyelni. Én nem mulatni, nem élvezni megyek a fürdőbe, hanem a gyógyhatás 
miatt.

Harkány – habár a pécsiek által nem lesz eléggé méltányolva és fi gyelembe véve – egyike 
Európa leghatásosabb vizű fürdőinek. Valóságos csodahatása van, amit leginkább súlyos be-
tegségeknél lehet tapasztalni, miért is felsorolok két esetet, a melyeknél magam is tapasztal-
tam a csodálatos hatást.

P... pécsi jeles építőművész 1907-ben oly súlyos beteg volt, hogy az ebédlőbe kocsin tolták, 
az asztalnál ketten kiemelték és úgy ültették a székre, a honnan ebéd után ismét beemelték a 
kocsiba és lakására tolták. Három heti fürdőhasználat után saját lábán jött be az étterembe, 
amely fényes eredmény annyira megörvendeztetett bennünket, hogy erősen megéljeneztük.

B... körjegyző a hegyháti járásból két botra támaszkodva és neje által vezetve jött az étte-
rembe. Nem egészen három hét múlva bot nélkül járt és ma is, amidőn hálából és elővigyázat-
ból ismét Harkányban van, teljesen jól érzi magát.

Palka József jó nevű budapesti üvegfestő művész az évben néhány napi fürdés után, any-
nyira jól érzi magát, hogy hálából a harkányi katolikus kápolna részére egy festett üvegablakot 
ajánlott fel.

Szóval a harkányi fürdő csodás hatású és még a régi időkből visszamaradt hiányok pótlása 
által, különösen ha vasút fogja érinteni, világfürdővé fejlődhetik.

Új birtokosára nagy feladat vár, mert nemcsak az elődök megbocsáthatatlan mulasztását 
kell rendbe hozni, de nagyobb tőkebefektetés által újabb modern épületeket emelni. Hogy mit 
kell mindent létesíteni; hogy az a csodás fürdő feladatának megfeleljen és birtokosának bu-
sás jövedelmet hozzon, nem akarom fölsorolni, mert alkalmilag egy szakértői cikkben fogom 
ösmertetni.

Egyelőre azon nem várt haszon jövedelmének megfelelő tőkéit, azaz 300,000 koronát, 
amely a fölösleges elfolyó viziut és lengyár által fi zetve lesz, kellene befektetni, mi által már a 
fürdővendégek tetemesen megszaporodnak, mert most is a sok hiány mellett az összes köz-
ségi és fürdővendéglői szobák el vannak foglalva és sok vendég lakás hiánya miatt kénytelen 
volt hazautazni.

Hogy Harkány vizének jó híre mennyire el van terjedve, minden reklám nélkül, mutatja 
az, hogy a fürdővendégek nagy távolságokról, sőt külföldről is keresnek és kerestek gyó-
gyulást.
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Ez évben ugyanis fölkeresték Harkányt: Bécs, Grác, Brassó, Debrecen, Eszék, Fiume, Pécs, 
Szeged, Budapest városokból, Bács, Baranya, Bihar, Komárom, Tolna, Torontál, Vasmegyék-
ből és Boszniából.

Sajnos, hogy a fürdőlátogatók névsora (Curliste) nem jelenik meg, ami a vendéglőkre és 
fürdőkre is előnyös lenne.

Különösen kevés a vendég Pécsről, mert a pécsi orvosok ismervén a sok hiányt, nem me-
rik Harkányba küldeni kényelemhez szokott betegeiket.

Sokan félnek attól, hogy Harkányban unatkoznak, ez pedig téves nézet, mert unalmas 
bármely fürdő is azoknak, akik maguk is unalmasok, akik kerülik az embereket. De aki nem 
akar unatkozni és nem fél az emberektől és nem tartja magát különb embernek a többinél, az 
bátran eljöhet Harkányba, mert a fürdő derék, közszeretetben álló és fáradhatatlan orvosa: 
Heller dr., aki rendkívüli elfoglaltsága mellett iparkodik a fürdővendégeket egymással megis-
mertetni, mi által nagyobb társaságok alakulnak és idejüket kellemesen töltik el.

Szórakozást nyújt az olvasóteremben levő 31 különféle nyelvű hírlap, az 500 művet meg-
haladó könyvtár, az igen szép és igen nagy, 68 hold, Kövy főkertész által különös szakérte-
lemmel és szorgalommal kezelt park igen szép százados fákból álló facsoportjaival, ritka szép 
szőnyegágyaival, amelyeknél szebbeket a Margitsziget sem képes felmutatni. Öt fasoros sétá-
nya oly szép, a legnagyobb melegben is hűvös, hogy nagyon messze földre kell menni, míg 
hasonlót találunk. Utjai pedig sokkal simábbak, mint a pécsi sétatéré. Számos éneklőmadár 
élénkíti a parkot. Rózsaágyai valóságos látványosságot képeznek és alig található az országban 
díszkert, amely vetekedhetnék vele, mert 600 faj szebbnél szebb rózsa 3000 példány által van 
képviselve. A park sétányainak az az előnye, hogy homokos voltuk miatt a legnagyobb eső 
után is 1-2 óra múlva sétálni lehet bennük.

A fürdővendéglő ételei és italai jók, ami Rehling konyhája és pincéjétől nem is várható 
másképen. Árai olcsók, a pécsi jobb vendéglőkéhez hasonlók. Erre ugyan azt lehetne mon-
dani, hogy akkor drágák, de ezt csak az mondhatja, aki nem tud számolni, mert Rehlingnek 
épen úgy kell pénzét a berendezésbe fektetni, mint a pécsieknek, emellett még igen magas 
bért fi zet és míg a pécsiek 12 hónapon át, addig ő csak 3 hónapon át húz hasznot vendéglőjé-
ből, de a legtöbb ember erre nem gondol.

A zsidók részére is van egy igen látogatott és dicsért rituális vendéglő, állítólag jó ételekkel 
és italokkal.

A katholikus kápolnában az itt időző papok naponta miséznek, a protestánsok használhat-
ják a helybeli református templomot, a zsidók pedig az itteni zsinagógát.

Szórakozásokról is van még gondoskodva első sorban a színház által, amelyben Fehér 
Miklós jó társulata működik. Különösen dicséretes, hogy – ami kisebb társulatoknál alig lát-
ható – a színésznők és színészek öltözéke kifogástalan, oly csinos és tiszta, hogy bármely szín-
házban fölléphetnének benne. Az előadások jók, énekeik pedig egészen kielégítők.

Egy estén Kürschner kiváló pécsi hegedűművész és széphangú neje léptek fel. Csiky Lajos 
debreceni ref. tanár, ki igen sikerült délutáni előadást tartott. Megtartatott a szokásos Péter és 
Pál és Anna bál.

Ha a fürdő új tulajdonosa a fent említett összegen kívül még néhány százezer koronát, ami 
óriási vagyonából könnyen kitelik, a fürdő szakszerű emelésére fordítana; nemcsak busás ka-
matokat kapna érette, hanem az emberiség jóltevője is lenne és hazafi as dolgokat követne el. 
Nem hagyhatom említés nélkül a harkányfürdői vendégek nagy részének hibáit, amelyeknek az 
a következménye, hogy a fürdő nincs kellő hatással vagy igazabban, a fürdő hatását megrontják.

Ugyanis a magas hőfokú fürdő érzékennyé teszi a fürdőzőt a hideg ellen, még is számosan, 
különösen hölgyek, még az ez évi hideg júliusi napokban is a szabadban, lábukkal érintve a 
nedves hideg földet, reggeliztek és órákig ott ültek, este pedig a leghidegebb időben is a sza-
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badban sétáltak és ültek. Ez által a fürdő hatása kétségessé válik és akkor azt a rágalmat kür-
tölik, hogy a fürdő nem használt, pedig a fürdő határozottan használ, de a fürdőzők rontják 
még a hatást. A helyesebben és komolyabban gondolkozók a tágas gyógyteremben reggeliz-
nek és töltik el az estét, ahol mindig találkozik vendég, aki zongorázik, énekel és ez által ottle-
vőket mulattatja. Aki Harkányba jön, csakis azért, hogy meggyógyuljon és szigorúan betartja 
az orvos rendeleteit, az máskor is el fog jönni, már csak hálából is, mert gyógyulása bizonyos.

Nem hagyhatom szó nélkül, hogy az országút a vókányi állomástól a lehető legrosszabb, 
oly poros és rázós, mint ritka más helyen.

A vókányi állomáson hordár nincsen, az utas kénytelen kézi poggyászát a kocsihoz vinni, 
e mellett a jegyet leadni, kocsit fogadni sok alkalmatlansággal jár, de ezzel nem törődik senki. 
Más országban ilyesmi nem történhet.
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11. sz. melléklet

Ludwig Ferenc:

Harkány
1913. július 19.
Pécsi Napló. – 12:164 (1913. júl. 20.). – p. 3–4.

Múlt csütörtök óta Baranyamegye egyetlen fürdőhelye, a gazdag kénes hévízforrással bővel-
kedő, a külföldön is, a nemzetközi orvosi irodalom révén, bámulatos gyógyerejéről ismert 
gyógyfürdő, vasúti összeköttetést nyert a világforgalommal. A vasúti összeköttetés minden 
fürdőhely számára egy nagyjelentőségű fejlődési fordulópontnak felel meg. Minden fürdő-
hely azon időtől fogva lendül fel hatalmasan, a mint közvetlen vasúttal lesz elérhető. A külföl-
dön sokkal jelentéktelenebb gyógyhelyek élvezték már e fejlődési folyamatot, sokkal igényte-
lenebb fürdők, mint Harkány, ahol immár nyolcvan év óta ezren és ezren nyerték vissza drága 
egészségüket és munkabírásukat, melyet az oly általános és az élettel való kemény harcban oly 
könnyen szerezhető, csúzos bántalmak folytán hosszabb-rövidebb időre elvesztettek. Nyolc-
van év óta azonban az igények, melyeket a társadalom, a köz, a fürdőhelyek irányába jogosan 
támaszt, alaposan változtak, fejlődtek, fi nomultak. Különösen a közegészségügy igényei azok, 
melyek az utóbbi évtizedek folyamán nagyon megnövekedtek és különösen a fürdőhelyeket 
illetőleg a legszigorúbb parancsoló hangon léptek fel. Tény, hogy ezek a fokozott közegész-
ségügyi igények a magyar fürdőhelyek legtöbbjében még mai napig is igen sok kívánni va-
lót hagytak meg; igaz, hogy ennek folytán a külföld fürdői feltűnő előnyben vannak, minek 
folytán a magyar közönség még mindig nagy előszeretettel pártolja utóbbiakat. De alapos a 
remény, hogy a viszonyok a hazai fürdőkben, az országos balneológiai egyesület buzgólkodása 
folytán, belátható időn belül lényegesen javulni fognak és már nem lesz többé igaz az a mon-
dás, hogy minden magyar fürdőhelyen van ugyan cigányzene, de tisztességes lakás, jó ivóvíz, 
néha még hőmérő – az nincs.

Harkány nincs ugyan a legrosszabb állapotban közegészségügyileg a magyar fürdők sorá-
ban, de jelenlegi viszonyai valóban nem olyanok, hogy a nem falusi fürdőközönség is kielégít-
ve találná néha igen szerény igényeit.

Mindenek előtt sürgősen szükséges a fürdő közelében lévő mocsarak alapos eltünteté-
se. Továbbá feltétlenül jó és kifogástalan lakásokról és ivóvízről kell gondoskodni. Szükséges 
ezenkívül még egy modern hidegvíz-gyógyintézet, teljes felszereléssel. A többi igény még vár-
hat egy ideig. Ha azonban a felsorolt újítások meg lesznek, akkor Harkány biztosan nagymér-
vűleg fel fog lendülni, akkor még pécsi ember sem lesz kénytelen Herkulesfürdőbe, sőt Pös-
tyénbe menni, mint az ma még számos esetben történik, akkor a magyar kir. államvasút sem 
lesz kénytelen csúzos betegeit Margitszigetre, Trencsénteplitzbe, Pöstyénbe, Herkulesfürdőbe 
és Lipikbe küldeni és pedig százával, hanem ezek is majd Harkányt fogják felkeresni, mely 
mindezektől jóval nagyobb gyógyerejű fürdő.

Midőn vármegyénk egyetlen, nagybecsű fürdőhelyének mielőbbi fellendülését igazán 
tiszta szívből kívánjuk, azon reménnyel zárjuk jelen sorainkat, vajha a tulajdonos a für-
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dő fellendülését, fenti igények kielégítésével mielőbb képes lenne sikerrel előidézhetni. A 
mostani első primitív menetrend Pécsről Harkányra idővel bizonyára szintén lényegesen 
megjavulna.
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12. sz. melléklet

Sir May:

Harkányfürdői képek
Pécs, június 27.
Pécsi Napló. – 23:145 (1914. jún. 28.). – p. 3–4.

A rózsabontó júniusban, a tavasz igazi virágos hónapjában valóságos forradalom üli meg a 
tisztviselői társadalom lelkét. Ki a szabadba! Ki a zöldbe! Baranya metropolisa nem szen-
ved hiányt a kirándulási helyekben, ahol a bürokratatársadalom keresi munkában elgyötört 
lelkének a szórakozást. A mi öreg Mecsekünk szerpentinútjaival, regényes erdejével méltán 
vindikálhatja magának e tekintetben az első helyet; mindazonáltal Harkányfürdő is élesen 
kidomborodik ilyenkor különösen a tavasz-nyári szezon alatt.

Ha vasár- és ünnepnap délután megfi gyeljük a főpályaudvaron a Harkányfürdőbe induló 
vonatot, tarka kép tárul elénk: nyüzsgő utassereg igyekszik helyet szerezni a vonatban. Nem 
heterogén menet, distingvált úri közönség: tisztviselői családok. A tömegből itt-ott kibonta-
kozik egy-egy színes napernyő, lenge nyári ruhákban sorakozó fi nom vonású hölgyek mo-
solygó arcokkal. Bent a vonatban kellemes rózsaillat, erős parfümszaggal vegyülve teszi el-
viselhetőbbé a vasúti kocsikba szorult elfojtott levegőt. Útközben bizalmas csevegés, fi nom 
élcek, pajzán nevetgélések variálják az út hosszadalmasságát.

Megérkezik a vonat: Harkányfürdő! Megismétlődik az előbbi kép. Tarka-barka női toalet-
tek, ernyők, lehetetlen formájú kalapok. Az utassereg kivonul. Az erősebb nem a perron alsó 
végére vonul. A vasúti restóban Gambrinuslével csillapítják a melegséget. Az állomáson kívül 
társas- és bérkocsik, nevetségesen olcsó tarifa. Aztán megindul a menet: egyik része kocsin, 
a másik gyalog. Ez utóbbiak impozáns rajban vonulnak be az alig tíz percnyi távolságra levő 
fürdőtelepre; virágos réten vezet az út oda.

Maga a fürdő angolkerti stílben ültetett szép parkban van, mely smaradgszínű pázsitjával 
és szőnyegágyaival, fasorai és szobraival, csendes zugaival és tágas tereivel hatvannyolc hold-
nyi területet foglal el. Mindezek kellemes összhangzásban vannak elrendezve, leginkább a 
kurszalon előtt, hol virágedények és kúszórózsákkal díszített teraszra lépünk. Itt csinos kerti 
székek és asztalok várják a kirándulót. A kurszalonból zongorahangok akkordjai hallatszanak. 
Lejjebb szobrok, körülvéve virágcsoportok által áttört élénk színű pázsitszőnyegekkel. Az év-
tizedes gesztenye-, juhar-, és hársfák kellemes sétányul szolgálnak. A fasorokban fehér padok 
aránylagos távolságban egymástól.

Délután 5 óra van. Kezdetét veszi a térzene; a szegedi cigányzenekar játszik kifogástalanul. 
A zenébe édes madárdal vegyül, s az átsurranó szellő arcunkhoz csapja a hatezernél több tővel 
bíró rózsapark felső bimbóinak és nyílt rózsának kellemes illatát.

A sétány és padok telve tisztviselő családokkal és fürdő vendégekkel. Boldogság sugárzik 
le az arcokról, a pillanat-szülte megelégedettség és öröm üli meg a lelkeket. Lépten-nyomon 
egy-egy ismerős. Később benépesül a fürdőszálloda előtere, ahol illatos virágágyak között íz-
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lésesen terített asztalok, szaladgáló pincérek, s jó menü kerül felszolgálásra. Festői képet nyújt 
ilyenkor a társaság. Majdnem mind a pécsi- és pécsvidéki tisztviselői társadalom ismert alak-
jai. Szétszórtan idegen arcokat látunk: ezek a fürdővendégek.

Harkányfürdő levegője és vize kellemes, gyógyító. A még mindig fi atalos fürdőorvos, Hel-
ler József dr., a jó Heller bácsi készséggel szolgál mindenkor felvilágosítással azoknak, akik 
őt bizalommal felkeresik. A fürdőtelep kulturális ügyeit előzékenységéről közismert földink 
Vadnay Jenő fürdőbiztos, siklósi főszolgabíró kezeli legjobb szándékkal, bár a most fokozot-
tabb mérvben érezhető berendezési hiányokat ő se pótolhatja.

Azok a tisztviselők és családtagjaik, akik nem az élvhajhászás és szenvedély, hanem a ne-
mes és egészséges szórakozás és üdülés után vágynak, leghelyesebben teszik, ha Harkányfür-
dőt keresik fel szabad napjaikon a tavasz-nyári idényben, ahol ésszerű és gazdaságos költeke-
zés mellett testi- és lelki erőt meríthetnek.

Szerény beosztással sok-sok ünnepnapi délutánt szerezhet ott magának még a szerényebb 
igényű tisztviselő is, hol a természet fenséges panorámájában, a környék kaleidoszkópjában, a 
műkertészet remekében, a virágillattal párosult madárdal- és fülbemászó zene akkordjai mel-
lett nemcsak igazi úri szórakozásban lesz része, de megbolygatott idegrendszerére is szerezhet 
gyógyulást.
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13. sz. melléklet

Harkányfürdői élet
Pécsi Napló. – 36:129 (1927. jún. 9.). – p. 5.

Ha visszaemlékezünk azokra az időkre, amikor Harkány-fürdő bérlői a pécsi Bedő és Blüm-
mel-családok voltak, akik semmiféle beruházásra kötelezve nem voltak, és ezt az áldott für-
dőhelyet évtizedeken át meghagyták elmaradottságában, és nagy elhatározás kellett ahhoz 
Pécsről kocsin Harkányra kirándulni. Odakint a kedélyességről az adományozásban, a höl-
gyekkel szemben való széptevésben Heller dr. fürdőorvos gondoskodott, aki azonban örökké 
mégse élhetett, és már több éve csendes lakója a temetőnek, ámde él még a régi fürdővendé-
geknél áldott emlékezete. A mai Harkány egészen más valami! Naponkint öt vonat jár Pécsről 
Harkányra, hova kitűnő autobusz összeköttetés is van, mely 40 perc alatt visz el Pécsről a 
kifogástalan jó országúton Harkányba, melyen fürge automobilon 30 perc alatt is kirepülhe-
tünk e kiesfekvésű fürdőhelyre, melyet ezelőtt két évvel a fürdőtulajdonosa a Benyovszky grófi  
uradalom súlyos kötelezettségekkel Antal Jenő régi szállodásnak adott bérbe, mely kötelezett-
ségeknek ezen fürdő bérlője és családja minden tekintetben megfelelnek, és a súlyos pénzügyi 
helyzet dacára olyan beruházásokat eszközölt, olyan földi paradicsomot varázsolt máris a régi 
primitív fürdő helyére, hogy erre alig lehet ráismerni. Vízvezeték, csatornák, villanyvilágítás, 
szebb fürdők, nagyszerű, most már hibáitól is mentesített strandfürdő áll a fürdőzők rendel-
kezésére, és Harkány mindig szemet gyönyörködtető hatalmas méretű parkja és virágkultúrája 
a gyógyulást keresőknek, de a kirándulóknak is világfürdőkre emlékeztető üdülést nyújt. Ezen 
idényre még tejcsarnokkal is bővült a fürdőtelep, melynek kénforrásai enyhülést és gyógyulást 
hoz a szenvedőknek. A fürdőtelep ezen évben gyorsabban élénkült meg, mint más évek azo-
nos időszakában, a mihez része van a korán beköszöntött meleg nyári napoknak. Az ország 
minden részéből jöttek már fürdővendégek Harkányba, akiknek máris nagy sorában látjuk a 
szegedi antikommunista kormány egyik volt miniszterét, ott van Harkány hűséges régi vendé-
ge Koszits Kamill nyugalmazott alispán, aki rövidlátása következtében évekkel ezelőtt eltörött 
lábát mártogatja a gyógyító kénforrás vizébe. Ott gyógyul lábtörésével a pécsi p. és táv. hivatal 
egyik legmegbízhatóbb régi s kedvelt tisztviselőnője, Greksa Etelka és még sokan, akik Har-
kányt fokozott gyógyító ereje miatt semmilyen más fürdővel föl nem cserélnék! A vendéglői 
és cukrászdai bérlet a Pécs Pannónia sörgyáré, melynek alvállalkozója a messze vidéken jól és 
előnyösen ismert Weisz Ferenc vendéglős, aki gazdag tapasztalataival kedveskedni iparkodik 
vendégeinek, akik máris szép számban vannak és az idény előrehaladásával szaporítani fogja 
pincéreinek számát is. Amíg ebédhez ülhetnek a vendégek, Antal Jenő bérlő gondoskodott 
olyan cigányzenéről, amilyen még nem volt Harkányon, Horváth Kálmán pécsi úri cigányp-
rímás klasszikus és modern opera műsoraival szerez zenei élvezetet a fürdőző közönségének, 
mely megértéssel fogadja a kis, de teljes fölkészültséggel játszó zenekar meglepően jó produk-
cióit, amilyeneknél különbeket még jóhírű szalonzenekarok sem nyújtanak. Külföldi turnéra 
készült újból Horváth Kálmán, erre tanult be értékes műsort, amikor a Nádor szálloda (ahol 
télen át játszik) és Pannónia bérlője fölszólította jöjjön el vele harkányi bérletére, és a cigány-
prímás készséggel lemondott az esetleges nagyobb külföldi keresetről, és nagyobb vesződség-
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ről, hogy itthon maradhasson. Harkányfürdő végre divatba jött, és mivel a bérlet évek hosszú 
sorára egy kézben maradt, a fürdő további fejlődése is biztosítottnak látszik, és ezzel Pécs 
idegenforgalmát is emelni fogja.
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14. sz. melléklet

Serényi Ede:

Filmfelvétel, szépségverseny, éjjeli kivilágítás, tűzijáték a Harkány gyógyfürdő Anna-bál-
ján
Mintegy 8000 főnyi közönség jelenlétében folyt le a nagysikerű ünnepség
Pécsi Napló. – 38:171 (1929. júl. 30.). – p. 3–4.

Megerősített vasúti szerelvények hosszú kocsisora csak úgy ontja magából a közönséget. A 
kicsiny, csendes állomást hamarosan a féktelen jókedv hangos zaja veri fel, kacagás, sikoltozás 
és az egymást keresők harsány kiáltásai pokoli zűrzavarrá válik. A kijáratnál a fi lmfelvevő 
gép lencséje szegeződik az érkezők felé. A fürge fi lmriporter szorgalmasan kurblizza gépét. 
Mindenki igazít magán valamit, kihúzzák magukat és igyekeznek barátságos mosolyt erősza-
kolni arcukra, több-kevesebb sikerrel. A lányok retiküljéből előkerülnek a púderosdobozok, 
pamacsok és rúzsrudacskák s szédítő gyorsasággal sminkelik magukat. Szépek akarnak lenni, 
amikor először lépnek a világot jelentő fi lmfelvevőgép lencséje elé. Mindegyik lelke mélyén 
Bánki Vilma karrierjéről álmodozik, melyhez talán első lépés a mostani felvétel. Kérésekkel és 
kérdésekkel ostromolják a fi lmiroda szimpatikus operatőrjét, Sovisráth Istvánt, aki egyéni hu-
morával fűszerezett válaszokkal elégíti ki a kíváncsiskodókat. Ő a legkörülrajongottabb férfi  
egész Harkányban ebben a 24 órában.

Befordulunk a szépen gondozott, hatalmas angolparkba. A százados, vén fák alatt, a su-
gáregyenes sétányon hosszú embersor kígyózik. A strand felé igyekszik mindenki, ahonnan 
a fürdőzők jókedvű lármája hallatszik. A pénztár előtt tömött sorokban állnak az emberek. 
A jegyváltás és a kiszolgálás példásan gyors. Csak a kabinokkal van baj, mert kevés a kabin. 
Négyen-öten öltöznek egy fülkében. Sokan rögtönzött spanyolfalak mögött öltöznek át.

Eleven, nyüzsgő élet folyik itt. Szebbnél-szebb pazar színpompájú fürdőruhák szinte a 
nizzai strandot juttatják eszünkbe. A vízben elkeseredett vízicsaták, izgalmas úszóversenyek 
zajlanak le. A fi nom homokban pedig boksz- és birkózóversenyt rendez a sportszerető fi atal-
ság; römi, máriás és snapszli partik folynak, a keresztrejtvényfejtés is kedvenc szórakozása a 
strandolóknak. A büff énél pedig nagy a tolongás, a söröshordók gyors tempóban ürülnek. 
Délfelé előkerülnek az elemózsiás csomagok és mindenre kész fürdőzők a homokban heve-
részve fogyasztják el a jóízű falatokat. A közönség kisebbik része pedig a vendéglőkbe távozik. 
Késő estig folyik a lüktető strandélet.

A déli és délutáni vonatok szintén az utasok ezreit hozzák. A délutáni vonattal érkezett 
meg Pécsről a Bőrgyár Dalárda és a levente énekkar. Az állomáson fogadtatásukra megje-
lent Lieber Ferenc siklósi főszolgabíró vezetése alatt a község elöljárósága és tűzoltótestülete. 
Pontban három órakor futott be Pécs felől a vonat. A tűzoltók a sorakozó kürtjelére feszes 
vigyázz-ba állanak. Leszállnak a dalosok, Lieber főszolgabíró néhány lendületes szóval üdvö-
zölte a dalárdistákat. Tóth Aladár karnagy válaszolt az elhangzott üdvözlésre. Ezután kettős 
sorokba fejlődve megindult a menet.
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Délután vette kezdetét az ünnepély. Óriási ponyvasátrakban bűvész- és művész-előadá-
sok, melyekre a jótorkú, ötletes kikiáltók özönvízelőtti viccekkel csődítik a közönséget nagy 
sikerrel. Mindenütt telt ház, és a primitív szemfényvesztéseket és a „világvárosi” produkciókat 
hálás tapsvihar honorálja. A konfettis-sátrak előtt tolong a nép és szívós kitartással folyik a 
konfetticsata. A fotográfus bácsit is sokan keresik fel. Tobzódik a jókedv, örvénylik a jókedvű 
tömeg. Antal vezérigazgató pedig önelégült mosollyal, fáradhatatlanul intézkedik. Mindent 
lát, mindent hall. Boldog, hogy minden sikerül.

A zenepavilonban a pécsi bőrgyári dalárda és a levente énekkar felváltva hangversenyez 
nagyszámú hallgatóság előtt. A kurszalon előtti térségen pedig az Universitéts boys jazz-ban-
dája szórakoztatja a közönséget.

Este az egyesített két dalárda lampionmenetben vonul fel Antal vezérigazgató lakása elé, 
ahol szerenádot adtak a tiszteletére. Antal Jenő megindult hangon köszönte meg az őt ért 
megtiszteltetést, majd így fejezte be beszédét:

És itt a déli végeken kétszeres erővel hangzott el a magyar dal, elhangzott s a Dráván túl is, 
reményt és biztatást öntött az elszakított magyar testvéreink szívébe és orkánszerűen süvöltött 
a bitorlók fülébe, hogy: Nem, nem, soha!

Antal vezérigazgató lendületes beszédét óriási ovációval fogadták a megjelentek.
Este kilenc órakor veszi kezdetét a pazar rendezésű kivilágítás és tűzijáték. Az egész park 

tarka tündéri fényárban úszik. Két harminc méter magas nyárfa teljesen kivilágítva, mint egy 
hatalmas felkiáltójel mered a csillagos ég felé. Az ezerszínű villanykörték fénysugarai szipor-
kázva verődnek vissza a hullámzó tó tükréről. Méltóságteljes lassúsággal úszik a tó vizén egy 
pazarul kivilágított gondola. Az egész kép oly fi nom és sejtelmes, mint egy költői álom. Kürt-
jelzésre kezdődik a tűzijáték. Ragyogó tűzkerekek, villogó bengáli és görögtüzek gyulladnak 
ki. A sokszínű rakéták pedig sisteregve pukkannak szét a levegőben és szemkápráztató fényár-
ba borítják a sötét égboltot.

A tűzijáték befejeztével pedig kezdetét veszi az Anna-bál, melyen 800 pár táncolt kivilá-
gos-kivirradtig. A nagysikerű ünnepély rendezője Antal vezérigazgató, kinek ötletességét és 
művészi érzékét dicséri az a frenetikus siker, mely az egész ünnepély alatt megnyilvánult. A 
siker osztályosai még Breuer és Antal György igazgatók, kik invenciózus lendülettel segédkez-
tek a rendezés nehéz munkájában.
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15. sz. melléklet

Madárlátta világfürdő
Budapesti Hírlap. – 56:135 (1936. jún. 14.). – p. 15.

Ha a vidéket járja az ember, meglepetve tapasztalja, hogy maradék Magyarországnak meny-
nyi, szinte fölfedezetlen értéke van, ahová mind el kellene vinnünk a hozzánk látogató kül-
földieket. De tartozunk azzal önmagunknak is, hogy a magyar közönséget fi gyelmeztessük: 
megtalálja a határon belül is azt, amit a jól reklámozott külföldi helyeken keres. Számtalanszor 
hallottam jómódú társaságokban: idén Gasteinbe megyek, vagy jövőre Karlsbadba megyünk, 
tavaly Pöstyénben voltunk. De Hévízről, vagy akár Harkányról a legrit kább esetben halla-
ni. Ha ezt fölemlíti az ember, vagy ír róla, reklámnak tekintik, holott a magyar fürdőknek a 
gazdasági helyzet miatt legtöbbször nincsen pénzük arra, hogy kellő reklámmal hirdessék 
ma gukat. A magyar fürdők szerények, olcsók, nem verik a nagydobot. Amikor véletlenül oda-
téved az ember, akkor fedezi fel, hogy szerénységük, olcsóságuk ellenére bátran fölvehetik a 
versenyt a nagyhírű külföldi helyekkel, ami nehezen megközelíthető, s éppen ezért madárlátta 
világfürdőink.

Madárlátta világfürdő Harkány is, ahová a pécsi Ünnepi Hét sajtóvendégeit küldte párórás 
látogatásra a város, mintegy kuriózumképpen: tessék parancsolni megfürdeni, lepihenni pár 
órára az Ünnepi Hét nagytempójú munkája közben. Félóráig robog az autóbusz Harkány felé. 
Az első nyolc kilométer meglepően sima, jó úton, aztán a dunántúli dombvidék kicsinyített 
mása következik az útvonalon, apró halmokon, süppedéseken, kerékugratókon vergődik át a 
kocsi. Az utolsó pár kilométer, amely már a siklósi vidékhez tartozik, ismét ki fogástalan, kar-
bantartott autóút, s amikor megérkezik az ember Harkányra, elámul. Első gondolata: ha ez a 
hely nem lenne ilyen messzire, minden alkalmat megragad nánk, hogy idelátogassunk. De ha 
messze is van, azért mégis a miénk, s örülnünk kell, hogy ilyen megragadó világfürdőnk van 
ezen a madárlátta vidéken. Ha többet tudnánk róla, ha nem sajnálnánk a fáradságot, közelebb 
jönne Harkány is, a jobb utak és jobb közlekedés megoldásával.

Keresztes-Fischer Miklós siklósi főszolgabíró, Harkány fürdőbiztosa tett említést minder-
ről azon az ebéden, amelyet a Pécsre látogató fővárosi sajtó tiszteletére adott a harkányi Gróf 
Benyovszky gyógyszállóban.

1823-ban fedezték Harkány rádióaktív kénes gyógyforrásait, amelyek az egész vidéket any-
nyira felmelegítik, hogy a levegő hőmérséklete négy fokai mindig magasabb a környékénél, s 
kora télen még virágos mezők övezik a nyolcvanholdas parkot, amelynek közepén hatalmas tó 
van. A tó közepén szökőkút működik, melyből hatvankét fokos víz tör elő. Ha közelébe úszik 
az ember, hamarosan vissza kell térnie, olyan forró a víz. Pár méter távolságra a szökőkúttól 
pedig huszonöt-harminc fok a tó átlagos hőfoka. Nincs az a borús, hideg, rossz idő, amelyben 
mégis kellemes ne lenne a strandolás. Nem akarjuk felsorolni, hogy a reuma hány válfaját, s 
hányféle idegbetegséget gyógyít a harkányi víz és iszap, – ez nem is tartozik ide – de tény, hogy 
Harkány teljesen újjászületett. Szállóját modernizálták, parkját és különböző gyógyfürdőit 
rendbehozták, felfrissítették. A halk zeneszó, a máriagyüdi kirándulóhely, az a világfürdői 
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előkelő élet, amelyet Harkány mostani ötszáz ven dége él, megérdemli, hogy megemlékezzünk 
róla. Pécs hatalmas előretörésébe Harkány is bekapcsolódott, s minden szempontból örül-
nünk kell, hogy megmaradt értékeink feltámadnak a trianoni bénulásból, s lehetővé teszik, 
hogy itthon találjuk meg azt, amit a külföld kínál.

Nagyobb szeretettel kell feléjük fordulnunk, hiszen a mieink.
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16. sz. melléklet

Rekordforgalomra készül Harkányfürdő
Teljesen felkészülve várja „Baranya gyöngye” a nyári szezont
Pécsi Napló. – 48:130 (1939. jún. 10.). – p. 7.

A teljes pompájában díszlő harkányi parkban serény munkáskezek nyesegetik a bokrokat, fá-
kat és rendezik a sétautakat. Kőművesek, festők és mázolók az épületekben dolgoznak szorgal-
masan. Az utolsó simítások készülnek, hogy mint az estélyre készülő dáma, teljes szépségében 
várja Harkányfürdő a gyógyulni, pihenni vágyók tekintélyes seregét. Akik minden esztendő-
ben hűségesen felkeresik „Baranya gyöngyét”, örömmel és megelégedéssel látják, hogy szép-
ségben, rendezettségben és kényelemnyújtásban évről-évre mennyit fejlődik. Harkány olyan 
mint egy szépasszony, aki mindig új és vonzó oldaláról mutatkozik meg hűséges hódolóinak.

Az idén is újnak és frissnek hat a fürdőtelep arca, mert a szorgalmas és ötletes „kozmeti-
kusok” mindig találnak új színeket, amivel szebbé és vonzóbbá teszik. Az idén a fürdőtelepi 
vendéglő kerthelyiségét modernizálták. Magyaros stílusú faragott kerítéssel és kapubejárattal 
díszítették az árnyas kertet, amely így módon tetszetősebb, vonzóbb és ízlésesebb. Kóbor Já-
nos ipariskolai tanár a neves pécsi iparművész ezzel a munkájával ismét öregbítette eddigi 
sikereit. Automatikusan kapcsoló és váltakozó hangulat-világítás, újonnan felszerelt modern 
lámpaernyők, csodálatosan szép és megejtő világítást varázsolnak az évtizedes vadgesztenye-
fák alá. A természet ősi szépségét fokozták egy-egy ilyen színes ecsetvonással. A vendéglő 
vezetésében is változás állott be. A híres Fertő vendéglős dinasztia egyik tagja: Fertő József 
vette át a vezetést, akinek országos hírneve biztosítékot nyújt arra, hogy jó kezekben van a für-
dőtelep ellátása. Fertő József 16 éven át a leghíresebb keszthelyi fürdővendéglőt bérelte. Kül- 
és belföldi prakszisának ezernyi csínját-bínját hozta magával, hogy itt a közönség ízlésének és 
a modern szakmai követelmények fejlesztésének érdekébe állítsa. Az új vendéglős igen nagy 
súlyt helyez a konyhára. Nem a sablonos vendéglői-ízű tömegáru, hanem a zamatos egyéni ízű 
ételek kerülnek asztalra, amit úgy fejezhetünk ki legjobban, hogy „házikoszt”. Természetesen 
diétás konyha is működik orvosi előírás és ellenőrzés alatt, ami eddig hiányzott Harkányban. 
Magától értetődik a konyha mellett a pincére is nagy gondot fordít az új bérlő, aki a legfi no-
mabb balatonvidéki és hegyi borokat tárolja hordóiban. Jó konyha, kitűnő pince, jellemző 
sajátsága az új vezetésnek. Fertő nagy gondot fordít a közönség szórakoztatására is és a szezon 
folyamán több kertimulatságot, táncversenyt fog rendezni, sőt még több pesti jónevű dizőzt 
kötött le 1-2 heti szereplésre. Itt lesz alkalma megismerkedni szemtől-szembe a pécsi közön-
ségnek a rádióból ismert európai-hírű Bachmann szalon- és tánczenekarral, amely nemcsak 
a könnyű, hanem a komoly, klasszikus zene művészi interpretálója. Művészi értékének jel-
lemzéséül csak annyit, hogy 9 éven át télen a Dunapalota éttermének és grilljének, valamint 
Baden-Baden világfürdő közkedvelt zenekara volt. A fürdőtelep többi része is csinosodik. 
Minden épületen, minden egyes bútoron és berendezési tárgyon meglátszik az áldozatkész 
igazgatóság féltő gondoskodása. Kristálytisztán, csillogó fényességben tárulnak elénk a szál-
lodaszobák, a fürdőkabinok, medencék és kádak. A higiéné és komfort szemléltető képe lehet 
Harkányfürdő minden létesítménye. Ennek a nagy áldozatnak meg is van a kellő eredmé-
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nye, mert a közönség évről-évre növekvő számban keresi fel ezt a minden tekintetben ideális 
gyógyfürdőt. Annak dacára, hogy még csak a szezon legelején állunk, máris megérkeztek a 
kül- és belföldi vendégek, akik már az első napokban a legnagyobb elragadtatás hangján nyi-
latkoztak a fürdő csodálatos gyógyhatásáról, a modern orvosi kezelésekről, a mindent kielé-
gítő kényelemről és remek ellátásról. Harkányfürdő körültekintő és áldozatkész igazgatósága 
minden tekintetben büszke és megelégedett lehet, mert a közönség elismerése lépten-nyomon 
megnyilvánul. Büszkén tekinthet az igazgatóság munkájára, mert ismét megnyerte a tétet: a 
közönség megelégedettségét és dicséretét. Ennek a sokatjelentő csatanyerésnek eredménye 
az a nagyfokú érdeklődés, amely úgy bel-, mint külföldről nap-nap után érkezik. Az eddigi 
előjelek azt mutatják, hogy Harkányfürdő az idén rekordforgalom elé néz. Ezt a prognózist a 
látható érdeklődő leveleken kívül, a nyugvópontra került belpolitikai helyzet is sejtteti, mert 
ma már megvalósult az a régen óhajtott kívánság, hogy nyaraljunk, gyógyuljunk, pihenjünk 
hazai gyógyfürdőkben.

Hogy mennyire így van ez, azt mutatja az a tény is, hogy a Zrinyi honvéd főreáliskola az 
idei nyári táborozását Harkányfürdőn, a hatalmas parkban rendezi meg június 15. és 25.-e kö-
zött. A harkányi táborozáson 180 növendék, számos tiszt és altiszt, valamint 30 főnyi kiképző 
legénység vesz részt. Évről-évre növekszik száma a környékből és Pécsről érkező víkendezők-
nek és kirándulóknak is, akik itt pihenik ki a hét fárasztó munkáját és gondjait.

Mindent egybevetve örömmel állapíthatjuk meg, hogy Harkányfürdő fejlődése évről-évre 
lendületesen halad előre, ami a megye gazdasági életének vérkeringésében számottevő tételt 
és felfrissülést jelent.
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17. sz. melléklet

Harkányfürdőn pompás környezetben, pazar ellátás mellett, szórakozva lehet gyógyulni
Pécsi Napló. – 50:163 (1941. júl. 20.). – p. 4.

Az igazi pécsi „tüke” nemcsak a szülővárosára büszke, de büszke mindarra, ami a megyéjét 
híressé teszi. Talán ezen az alapon tudunk igazán örülni annak is, hogy a megyebeli Harkány-
fürdő úgyszólván világviszonylatban is ismert és elismert kezd lenni. Voltak évek, amikor a 
világnak nagyon sok nemzete képviselve volt Harkányban. Ezek a „Grand-saisonok” egyelőre 
véget értek a világba dúló háborúk miatt, azonban azok, akiknek útjába a világesemények nem 
állítanak sorompót ez évben is ott nyaralnak megyénk híres fürdőhelyén. A napokban jártunk 
Harkányfürdőn, hogy helyszíni riport formájában számolhassunk be olvasóinknak az ottlátot-
takról. Mint más évben annyiszor, most is megcsodáltuk a hatalmas park kulturált sétányait, a 
pompás színekben tobzódó virágos ligetet ezer rózsafájával, szökőkútjával, az újjáalakítás után 
is stílusos Benyovszky szállodát, minden igényt kielégítő fürdőberendezéseit, de ezidén van 
valami más is, ami a remek szálloda szerves kiegészítőjeként újdonság számba megy. Új vezetés 
alá kerül a fürdőtelepi éttermi és kávéházi üzem és erről fogunk sorban beszámolni.

Az új vendéglős nem ismeretlen pécsiek előtt, megszerették őt a Polgári Casino vendég-
lő-bérlőiéként és az a szaktudás, amit a milanói Hotel Angeloból, Budapestről a Duna palota, 
Carlton és Gellért szállókból hozott magával, már rövid hetek alatt is érezteti hatását. Láng 
Géza azzal a fi atalos lelkesedéssel látott hozzá üzemei fejlesztéséhez, amilyennel csak egy iga-
zi szakember rendelkezhetik. Ott van a szeme mindenütt, a tálalástól kezdve a vendégeivel 
való személyes érintkezésig és bizony a mai nehéz beszerzési lehetőségek, az élelmiszerárak 
folytonos áremelkedése mellett, legénynek kell lenni a talpán, hogy helytálljon válogatott 
közönsége igényeinek. Mikor azt kérdeztük tőle. hogy az élelmicikkek beszerzésének aka-
dályait hogyan tudja áthidalni, szerényen csak annyit válaszolt, hogy amit tesz, az nem az ő 
érdeme, mert a községi és járási hatóságok, élükön Dr. Winternitz Ferenc siklósi főszolgabíró 
fürdőbiztossal minden lehetőt elkövetnek, hogy elsőrendű élelmezési cikkek akadálytalanul 
legyenek beszerezhetők.

A pompás vacsora közben; már a parkban adott koncertje alatt is megcsodált, Galambosi 
zenekar ritmusos jazzmuzsikáját élveztük és a fi atalság gondtalanul járta a divatos, új tánco-
kat. Nem volna azonban beszámolónk teljes, ha nem emlékeznénk meg az idén nyílott grill 
fővárosi nívójáról és ugyancsak pesti bárhangulatáról. Az intim kis helyiség pompás berende-
zésével, remek táncparkettjével, művészi festményekkel borított falaival friss színt, lüktető éle-
tet, pompás szórakozási lehetőséget ad a gyógyfürdő nemcsak gyógyulni, de vigadni is vágyó 
vendégseregének. A remek táncmuzsika, kiváló dizőzök és a különleges báritalok egy-kettőre 
megkedveltették a „gyógy-grillt” és ha fi gyelembe vesszük a MÁV és a MÁVAUT egyaránt 
kellemes és gyors menetrendjét, biztosak lehetünk abban, hogy most már nemcsak az ün-
nepnapokon, de a hétköznapokon is egyaránt hangos lesz a pécsiek vidám zajától a bársonyos 
pázsitú thermál-strandfürdő és a pesti éjszakát idevarázsoló bárhelyiség.
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18. sz. melléklet

(i. o.):

Harkányfürdő szebb lesz, mint volt
Séta a vadregényes fürdőhelyen, ahol már javában készülnek a nyárra
Független Néplap. – 2:66 (1948. márc. 21.). – p. 2.

Pécs több szempontból is rendkívül kedvező helyen van, nemcsak a Mecsek van egészen közel 
a varoshoz, hanem a kitűnő Harkányfürdő is könnyen megközelíthető, kiváltképp nyáron, 
amikor a vasút és az autóbusz vállalatok megfelelő járatokról gondoskodnak. A pécsiek nem 
csak egészségük helyreállítására szokták Harkányt látogatni, de kedvelt szórakozóhelye is volt 
mindenkor szórakozni vágyó, jókedvű pécsieknek. A régi világban nem egyszer előfordult, 
hogy éjfél után, fokozni akarván az amúgy is jó hangulatot, a társaság autóba ült, s Harkány-
ban folytatta a megkezdett kellemes szórakozást. Sőt, olyan esetről is hallottunk, mikor a tár-
saság egyes tagjai, nem egy esetben tisztes családapák is, a mámor derűs percei alatt, az éji 
órákban is gyógyulást kerestek a nemes hatású harkányi vízben, s amint megérkeztek a ne-
vezetes fürdőhelyre, azonnal beugrottak a vízbe, amúgy ruhástól. Egyesekről azt is mondják, 
hogy egy ilyen alkalomról a cigányprímást is a vízbe ültették s az ott húzta nótájukat, a vízben 
állva, természetesen frakkban. Persze ezek régen történtek, s ma már ilyen bohóságokra még 
az aranyifj úság sem adja fejét, bár nincs kizárva, hogy az egyre javuló gazdasági helyzet ha 
nem is ilyen, de hasonló, kellemes szórakozásokat tesz lehetővé.

Megkezdődött az újjáépítés

Sajnos Harkányfürdőt a háború nagyon megviselte. Hosszú ideig harcok színhelye volt s ez-
alatt rengeteg lakóház és középület ment tönkre. Úgyhogy, még az elmúlt évben is csak „fél-
gőzzel” tudott dolgozni a fürdőtelep: oly nagy károkat szenvedtek, hogy ezek helyrehozatala 
nem történhetett meg rövid idő alatt. A híres fürdőtelepi étterem és szálloda is zárva volt a 
háború utántól egészen az idei nyárig, most a háború annyira megviselte, hogy helyrehozata-
lára eddig nem volt mód. Az egyre javuló gazdasági helyzet eredménye, hogy az idei nyáron 
a gyönyörű étterem ismét régi fényében fog tündökölni. Az új bérlő, Javos György, a jónevű 
pécsi vendéglős, mindent elkövet, hogy visszaadja az épület régi fényét, s nem utolsó sorban 
régi hírét. – Ugyancsak az ő vezetése alatt újjáépül a polgári borozó és a strandbüff é is.

Megtekintettük az építkezéseket, amelyek már egészen előrehaladott állapotban vannak. 
–Szorgalmas kőművesek javítgatják, amit a kegyetlen háború tönkretett.

– Május elsejére tervezzük a megnyitást, – mondja Javos György, s remélem nem lesz 
semmi akadálya ennek. Azt szeretnénk, ha Harkányfürdő ismét a régi fényében ragyogna, s 
annál inkább is fontos, mert az idén a 800 éves Máriagyűdre rengeteg idegen érkezik, akinek 
legnagyobb része Harkányba is ellátogat. Természetesen várjuk a pécsieket is, akik idén már 
egészen könnyen megközelíthetik Harkányt, mert rendkívül kedvező vonat és autóbuszközle-
kedés lesz Pécs és Harkány között.
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Megvalósul a téli fürdőhely

Ezen kívül más építkezések is folynak Harkányban. Májusra elkészül az új iszapgöngyölő, 
amely minden igényt kielégít, s ezen túl, szó van a téli fürdőhely megvalósításáról, – ha ez is 
sikerül, úgy az igazgatóság és a vendéglős szinte erején felül vett részt az újjáépítésből.

Úgy hallottuk, szó van a harkányi nagyszálló újjáépítéséről is. S ha nem is egészen, de leg-
alább részben újjá tudják építeni, úgy a nyár folyamán már ez is a közönség rendelkezésére áll.

De további építkezések is folyamatban vannak a fürdőtelepen. Harkány legnagyobb hibája 
az volt, hogy jéggyár hiányában Pécsről kellett a jeget szállítani, ami nem m indig érkezett 
meg időben. A most épült jéggyár lehetővé teszi, hogy a fürdőzőknek állandóan hideg italok 
álljanak rendelkezésükre.

A fürdőtelep lassan visszanyeri békebeli képét. A megrongált, belövéses házak javarészét 
kijavították, sőt új építkezések is kezdődtek. Harkány szebb lesz, mint volt s nem csak a pécsi-
ek és baranyaiak számára, de az egész országnak egyik legszebb fürdőhelyévé növi ki magát, 
amely könnyű gyógyulást ad a betegeknek, kellemes pihenést a fáradtaknak, a szórakoznivá-
gyóknak pedig nagyon jó szórakozást.



MUTATÓK





Személynevek mutatója

A

Ábrányi Alajos, ifj . (nótaénekes) 838
Ács Imre 1718
Ádám Erika (újságíró) 1362, 1400
Adler Lajos (fényképész, Harkányban az 1870-es 

évek elejétől) 2243
Agárdi Ede (1891–1973, ornitológus) 59
Altschul Miksa (gordonkaművész) 517, 519
Ambrus Eszter (gyógytornász) 178
Ángyán János (1886–1969, orvos, egyetemi ta-

nár) 32, 34, 35, 763, 764, 855, 2138, 2154
Antal Ildikó (újságíró) 1585
Antal György (Harkányfürdő igazgatója, 1934–

1948) 2143
Antal Jenő (1881–1933, fürdőbérlő, 1924–1933) 

74, 698, 699, 701, 702, 708, 717, 738, 740, 
747, 760, 765, 787, 790, 802, 803, 2135

Antal Mária 787, 2135
Antal család 116, 124, 2165
Antall József (1932–1993, orvostörténész, mi-

niszterelnök) 2198, 2227
Antalff y Gyula (újságíró) 1188
Aranyi László (1957–, újságíró, író, költő) 1723
Aujeszky Géza (1937–, geológus mérnök, Föld-

mérő és Talajvizsgáló Vállalat, Budapest) 48, 
120

B

Bába Mihály (újságíró) 1210
Babics András (1906–1984, történész) 2196
Babits Mihály (1883–1941, költő, író) 2120, 

2144, 2283
Babos Attila (újságíró) 1844, 1865, 1916, 1917, 

1920, 1923 , 1924, 1925, 1926, 1930, 1931, 
1932, 1940, 1943, 1948, 1949, 1952, 1953, 
1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 
1961, 1963, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1987, 1988, 1989, 1992, 1994, 1995, 1996, 
1997, 2001, 2002, 2012, 2014, 2015, 2018, 
2021, 2022, 2025, 2028, 2029, 2032, 2034, 
2040, 2041, 2045, 2054, 2057, 2059, 2060, 2061

Bagyinszki Zoltán (fotó) (1954–, fotóművész) 
188

Bajkor József (fotó) 1285
Bakonyi Veronika (1978–, irodalomtörténész) 

2283
Baksai Tamás (1976–, Harkány polgármestere, 

2014–) 2057, 2059, 2061
Baksay Sándor (1832–1915, tanár, lelkész) 2100
Baktai Ferenc (1924–1974, újságíró) 935, 1065, 

1092, 1171
Bakucz Márta (1953–, turizmuskutató) 179, 185, 

190
Bali Lóránt (1981–, földrajztudós) 2290
Balog Nándor (újságíró) 1443, 1478
Balogh Balázs 1511
Balogh Edina (újságíró) 1853, 1855
Balogh Ferenc (tanár, idegenvezető, tankönyví-

ró) 2269
Balogh Zoltán (újságíró) 1877, 1910
Balogh Zoltán (1934–, a Harkányi Gyógyfürdő-

kórház igazgató-főorvosa, 1971–1976) 87, 92, 
93

Bánff y György (1927–2010, színművész) 1542
Banka István (cigányzenész, 1930-as évek) 775
Bankós Róbert (1977–, településmérnök) 167
Barabás Béla (újságíró) 1858, 1864, 1875, 1883, 

2280, 2282
Barla Szabó Sándor (1918–2008, orvos, a Harká-

nyi Gyógyfürdőkórház igazgatója, 1955–1957, 
1959–1966) 61, 71, 75, 85, 1023, 1183, 1253, 
1457, 1531, 1547, 1552, 1583

Barna Ignác (1822–1894, fogorvos, költő) 134, 
2071, 2261

Baróti  Szabolcs (1943–, író, újságíró) 2215
Barthó Loránd (1948–, orvos, gyógyszerész) 196
Batizfalvi Samu (orvos) 201
Batthyány Antal József (1762–1828) 6, 10, 197, 

603
Batthyány Gusztáv (1803–1883) 214
Batthyány Jenő 248
Batthyány Kázmér (1807–1854) 10, 123, 211, 

261, 1597, 2068, 2070, 2073, 2094, 2104, 
2124, 2236

Batthyány Ödön (1826–1914) 22



278 A harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra bibliográfiája (1825–2015)

Bauer Jenő 1136
Bebessi Károly (újságíró) 1778
Becker Leonóra (1963–2015, Palkonya polgár-

mestere, a Villány-Siklósi Borút Egyesület el-
nöke) 142

Bede Béla 188, 189
Bedő testvérek (fürdőbérlők) 249, 303
Bédy István (1955–, Harkány polgármestere, 

1990–2010) 1512, 1548, 1556, 1571, 1661, 
1679, 1709, 1729, 1795, 1839, 1846, 1884, 
1896, 1907, 1908

Beke József (bányamérnök) 944
Bekey Imre Gábor (fotó) 2119
Beluszky Pál (1936–, földrajztudós) 2285
Bencs János (1961–, újságíró, író) 1483
Benczur Gyula (1879–1961, orvos, balneológus) 

874
Bende Ibolya (újságíró) 1146
Bendiner Nándor (1879–?, zongoraművész) 526
Benedek Pál (1908–1942, mérnök) 2131
Benes Imre (a József főhercegről elnevezett szál-

loda igazgatója) 806, 807
Benkó Rita (gyógyszerész) 196
Benyovszky Lajos (1824–1908, a fürdő tulajdo-

nosa) 333, 345, 381, 426, 468, 476, 512, 2099
Benyovszky Manó (1849–1919) 267
Benyovszky Móric (1872–1936, a fürdő tulaj-

donosa) 480, 650, 688, 694, 813, 2111, 2138, 
2254

Benyovszky Ocskay Erzsébet (1842–1931) 482
Benyovszky Rudolf (1874–1955) 813
Beőthy László (1860–1943, kereskedelemügyi 

miniszter, 1911–1913) 623
Bereczki Ibolya, T. (1959–, néprajzkutató) 2251
Berks Péter (1770–1845, a pécsi bányászati kerü-

let igazgatója) 1
Berlász Jenő (1911–2015, történész, könyvtáros, 

levéltáros) 2170
Bernáth József (1833–1893, vegyész) 25, 2085
Bertalan Imre (Harkányfürdő igazgatója, 1934–

1948) 806, 879, 2123
Bezzegh Zoltán (rajz) 2174
Bíró Attila 977
Blaskovich Iván (1882–1967, Baranya vármegye 

főispánja) 858
Blümel Ferenc (1813–1891, fürdőbérlő) 203, 

249, 250, 256, 304, 335
Blümel Ferencné (fürdőbérlő, 1891–1894) 396, 

422, 424, 4 25
Bodnár István 2121
Bóka Máté (újságíró) 1991, 2017
Bokrétás András (a Baranya megyei tanács 

egészségügyi osztályának előadója) 925
Boleman István (1839–1905, orvos) 2101
Boncz Imre (1969–, orvos) 195
Borbás Mária (1968–, televíziós műsorvezető) 

2295
Boros Ádám (1900–1973, botanikus) 2145
Boros Antal (1830–1869, fürdőorvos Harkány-

ban, 1858–1869) 15
Boros Árpád (építész) 1163
Boros István (1891–1980, a Magyar Nemzeti 

Múzeum Természettudományi Múzeuma fő-
igazgatója, 1949–1960) 53

Boros Károly (újságíró) 1678
Boros Margit, V. (énekművész) 867
Boros Péter (1928–, belügyminiszter, 1990–

1993) 1550, 1551
Borsodi Andrea 164, 165, 170, 171, 172, 175, 186
Borsodi Attila (újságíró) 1993
Borszéki Béla (1931–, mérnökbiológus) 105
Bozsai Gábor (1948–, vegyész) 131
Bozsik László (1956–2016, újságíró) 1417, 1768
Brassoványi Péter (orvos, 19. sz.) 2072
Brenner Márton (fürdőbérlő, 1860-as évek) 212
Breyer Imre lásd Bertalan Imre
Brisitz Frigyes (1890–1969, irodalomtörténész) 

2182
Brüll Klára, L. 52
Bu day-Sántha Attila (1941–2014, agrármérnök) 

184
Budinszky Sándor (1901–1975, a Magyar Rádió 

bemondója, 1932–1945) 868
Bugyi Balázs (1911–1982, orvos, orvostörténész) 

88
Burgert Józsefné (a fürdő üzemvezető-helyette-

se, majd értékesítési csoportvezetője) 1304, 
1456, 1651, 1786

Burus Imre (VB-titkár, Harkány, 1950-es évek) 
908

Buzás Gábor (1953–, a Baranya Megyei Fürdő 
Vállalat igazgatója) 1476, 1480, 1485, 1488, 
1495, 1504, 1507, 1509, 1513, 1528, 1529, 
1530, 1559

Buzási István (építész) 1163
Buzinkay Gyula (orvos, közegészségügyi fel-

ügyelő, 1890-es évek) 444, 445

C

Caglayangil, Ihsan Sabri (1908–1993, török kül-
ügyminiszter) 2192

Cenner Mihály (1917–2001, színháztörténész) 
2094



279Mutatók

Chyzer Kornél (1836–1909, orvos) 2091, 2092, 
2227

Czeglédi József (újságíró) 1282
Czeininger Tamás (1960–, tanár) 2254
Cziráky József (1921–2009, hidrogeológus) 68, 

77, 126, 127, 2164, 2175, 2176 , 2178, 2180, 
2190, 2193

Cs

Csajághy Gábor (1903–1972, geokémikus) 54
Csányi Sándor (újságíró) 750
Csarnai Attila (újságíró) 1523
Császár Zoltán (újságíró) 1083
Csath Béla (1927–, bányamérnök) 113, 181, 1829
Csefk ó Judit (újságíró) 1516
Cseharovszky Renáta (1986–, orvos) 174
Csekey István (1889–1963, jogász) 16, 57, 936, 

939
Csendes Iván (újságíró) 1703
Csengeri Kata (gyógytornász) 178
Csenkey Éva (1944–, művészettörténész) 1179
Csépányi Katalin, L. (újságíró) 1438
Cserfai Bálint 163
Cseri László (újságíró) 1290, 1413, 1645, 1824, 

1837
Cseri Miklós (1957–, néprajzkutató) 2251
Csermely Miklós (1927–, orvos) 2260
Csiff áry Gabriella (1958–, főlevéltáros) 151
Csík László (1920–?, fürdőorvos Harkányban 

1947–1949) 48
Csikós Klaudia (újságíró) 1775, 1782
Csóka Magda (újságíró) 1083
Csóka-Jaksa Helga (könyvtáros) 2279
Csörnök Mariann (1967–, újságíró, szerkesztő) 

162
Csuti János (újságíró) 1274, 1671, 1693
Csuti Tibor 2188

D

Dalmady Zoltán (1880–1934, orvos) 2126
Dankó István (1858–1903, cigányzenész) 440, 

441
Darázs József (prímás) 593, 594, 599, 605, 609, 

612
Darázs Mihály (pécsi cigányzenész, 1890-es 

évek) 466
De Blasio Anton io (1955–, eszéki magyar főkon-

zul) 2038

Deim Ernő (vendéglős, 1930-as évek) 775
Demény-Dittel Lajos (1949–) 168
Demján Sándor (1943–, üzletember) 1852
Dénes Gizella (1897–1975, író, újságíró) 2127, 

2137, 2150, 2173, 2186
Deutsch Gábor (1936–, tanár az Országos Rab-

biképző Zsidó Egyetemen) 169
Deutsch Tamás (1966–, országgyűlési képviselő, 

1990–2009) 1542
Dobos Irma (1926–, geológus) 89, 141, 157, 2264
Dóka Klára (1944–2012, levéltáros, történész) 

2216
Doktor Sándor (1864–1945, orvos) 655
Donka Attila (1971–, földrajztudós, turizmusku-

tató) 2286
Döme Róbert (harkányi önkormányzati képvise-

lő, 2010–2014) 1630
Dörnyei Sándor (1926–, orvostörténész, műve-

lődéstörténész) 2183
Dudás Károly (1947–, író, publicista, szerkesztő) 

2217
Dúl Dezső (1925–2015, építész) 1163, 1165, 

1176
Dunai Imre (1952–, újságíró) 1450, 1755
Duray Tibor (1912–1988, festő, grafi kus, érem-

művész) 2151
Dücső Csilla (újságíró) 1343, 1359, 1383
Dvorszky Kornél (1910–1981, orvos) 82, 83, 96

E

Emszt Kálmán (1873–1957, vegyész) 32, 33, 35
Endrei Dóra (orvos) 195
Engel Sándor (siklósi gyakorló orvos) 621
Entz Béla (1877–1959, orvos) 35
Enyezdi István (1899–?, harkányi főgépész) 109, 

1301
Eörsi Gyula (1922–1992, jogtudós) 2165
Eperjessy Ernő (1929–, néprajzkutató) 2251
Erb János (fotó) 992, 1100, 1103, 1104, 1192, 

1214, 1270, 1294, 1296, 1365, 1382, 1400, 1405
Erdei Éva (újságíró) 1605, 1730, 1740, 1752
Erdődy Gyula (1956–, történész) 85, 146, 147, 

2122, 2255, 2256
Erdőházi Hugó (1908–1982, költő, író) 2155
Erdős József 2110
Erdősi Ferenc (1934–, földrajztudós) 184
Erődi Dániel (1844–1893, tanár, lapszerkesztő) 

280
Esztergályos János (1873–1941, országgyűlési 

képviselő, 1922–1939) 2136
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F

Farkas Károly (1905–1979, orvos) 69
Fedák Sári (1879–1955, színművész) 717
Fedeles Tamás (1974–, történész) 160
Fehér Miklós (színész) 587, 588, 590
Feiler Mariska 488
Fejér László (1950–, technikatörténész, vízépítő 

mérnök) 2031
Fejérváry Géza, báró (1833–1914, hadügymi-

niszter, 1884–1903) 341, 344
Fejérváry Gézáné 341, 344
Fejérváry Imre 341, 344
Fejes György (1887–?, a pécsi Városi Múzeum 

igazgatója, 1923–1938) 32, 35, 36, 38
Fejes János (1877–1954, ügyvéd) 44
Fényes Elek (1807–1876, statisztikus) 4, 2074
Ferenc József (1830–1916) 348, 352, 357, 359
Ferenczy Ágnes (újságíró) 1889
Ferenczi Demeter (újságíró) 1393, 1414, 1436
Festl Lujza 256
Fitz Péter (1950–, művészettörténész) 2258
Flőrich Lóránt (orvos) 919
Fonyó Ignác 2122
Fóris Gábor (újságíró) 1452, 1674, 1762, 1779, 

1780
Fóris Sándor (a fürdő műszaki vezetője, 1990 kö-

rül) 1484, 1542
Földessy Dénes (újságíró) 1013, 1109, 1322, 

1335, 1411, 1435, 1442, 1471
Förster Béla (1822–1894, szolgabíró) 325
Frank Miklós (1895–1971, orvos) 41, 48, 69
Freund Henrik (1824–?, fürdőorvos Harkány-

ban, 1869–1878) 22
Friebeisz István (1822–1890, újságíró) 5
Frühwirth Alajos (vendéglős, 1890-es évek) 459
Furák Zoltán (fotó) 2058
Fux, Joseph 12
Fülep Lajos (1885–1970, művészettörténész) 

2238
Fülöp Zoltán (újságíró) 1941, 1985, 2055
Füredi Miksa (színész) 576
Füzes Miklós (1939–2006, történész, levéltáros) 

2236
Füzesi Ignác (színész, 1890-es évek) 405

G

Gács György, Z. (1914–1978, festő, iparművész) 
2151

Gádor Emil (1911–1998, festő, grafi kus) 57
Gál István (1868–?, tanár) 550

Galambos Lajos (1929–1986, drámaíró, újság-
író) 975

Gáldonyi Béla (1928–1999, újságíró) 1069, 1074, 
1081

Gáldonyi Magdolna (újságíró) 1306, 1342, 1379, 
1399, 1482, 1561

Gálfi  János (1919–1991, geofi zikus) 79
Garami László 2265
Gárdonyi Jenő (újságíró) 950
Garay Ferenc (újságíró) 1022, 1027, 1031, 1093, 

1106, 1115, 1148, 1186, 1199
Garay Lajos (zenész) 269, 567
Gáspár Gyula (a Harkányi Gyógyfürdő Rt. igaz-

gatóságának elnöke, 2002–?) 1769
Genthon István (1903–1969, művészettörténész) 

2172
Géra Eleonóra Erzsébet (1977–, történész) 154
Gerlóczy Zsigmond (1863–1937, orvos) 27, 374
Glass Izidor (orvos, 1900-as évek) 510
Goldberger Rezső (fényképész) 2243
Gomolla Tamás (újságíró) 1508, 1536, 1568, 

1584, 1651, 1653, 1664
Gonda György (fotó) 1046
Gödry Kató (1900–1984, operaénekes) 851, 871
Gömör Béla (1938–, orvos) 2276
Görgey István (1886–1945, nemzetgyűlési kép-

viselő, 1922–1936) 2141
Gracza Tünde (könyvtáros) 2277
Grecsó Krisztián (1976–, író) 2271
Grnák László (fotó) 1541
Gróf Pál (1912–1993, orvos) 80
Gruber Lajos (a Baranya Megyei Tanács építési 

és vízügyi osztályának csoportvezetője) 1445
Gulyás Ernő (újságíró) 912
Gusztávné Aradi Éva (1948–, idegenforgalmi 

tisztviselő) 144
Guth Istvánné (a strandfürdő vezetője) 1102

Gy

Győr Sándor (orvos, a Harkányi Gyógyfürdő-
kórház igazgatója, 1957–1959) 990

Györe Mária (ápolónő) 923
Győrff y Zoltán (újságíró) 1658
György Sándor (orvos) 923
Györgyfy Ákos 2142
Győri József (1861–?, színész) 384

H

Haas Mihály (1810–1866, püspök, történész) 6, 
2067
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Hábel János (1964–, népművelő, helytörténész) 
132, 143

Hadas János (fotó) 1215
Hajzer Lajos (1938–2014, tanár) 1565
Haksch Lajos (1862–1939, karnagy) 712
Hála József (1949–, néprajzkutató, geológus) 

2264
Halász Géza (Geiza) (1816–1888, orvos) 8, 2068
Halász Imre (1953–, történész) 2287
Halász Márta (Halmi Jánosné) (1905–1971, bo-

tanikus) 49, 53, 66, 70
Hallama Erzsébet (1937–1991, író, újságíró) 

1220
Hamar Matild (1928–1976, orvos) 80
Hamerli Ili, D. (1912–1998, énekművész) 794, 

796
Hámor Szabolcs (fotó) 1590
Hankó Vilmos (1854–1923, kémikus) 27, 29, 31, 

374
Hanol Erzsébet (újságíró) 1919
Hanuy Gábor (pécsi kanonok) 569
Harangozó Imre (a fürdővendéglő bérlője, 1920-

as évek) 697
Harangozó László (újságíró) 1050
Hárs Éva (1928–, művészettörténész) 2223
Harsányi Márta (újságíró) 946, 1060, 1123, 1133, 

1160, 1174
Hársfai István (újságíró) 1276, 1311, 1313, 1324, 

1354, 1357, 1447
Havas József (olvasói levél) 2249
Havasi Bertalan (újságíró) 1595, 1665, 1666
Havasi János (újságíró) 1298
Hegedűs Ferenc (hegedűművész, 1890-es évek) 

427, 441, 475
Hegedűs Károly (1896–1966, főorvos Harkány-

ban, 1934–1943) 787, 853, 2135
Hegedűsné Baranyai Nóra 2290
Hegyessy László 77
Hegyi Ákos (a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vezér-

igazgatója, 2014–) 2029, 2033, 2052
Hegyi-Füstös István (1919–2014, lelkipásztor) 

1575
Hegyi István (újságíró) 1077
Héjjas Imre 2132
Heller Anna 681
Heller József (1841–1922, fürdőorvos Harkány-

ban, 1880–1920) 26, 30, 31, 395, 400, 552, 
582, 609, 619, 621, 634, 681, 692

Helyes Zsuzsanna (orvos, egyetemi tanár) 174
Herczeg Magda 1440
Hernády Zsuzsa (újságíró) 1854

Hetesi Csilla (főnővér, Zsigmondy Vilmos Har-
kányi Gyógyfürdőkórház) 187

Hidasi Sándor (operaénekes) 713
Hídvéghy Margit (színművész) 526
Hillebrand Lajos 1043
Hoff mann László (1897–1943, építészmérnök) 

694
Homonnay Tivadar (1888–1964, politikus, or-

szággyűlési képviselő, 1920–1942) 2129
Honthy István (1870–1939, újságíró) 609
Horthy Miklós (1868–1957) 830, 2138, 2139
Horthy Miklósné (Purgly Magdolna, 1881–

1959) 2138, 2139
Hortobágyi Judit (orvos) 161, 166, 176
Horvát Adolf Olivér (1907–2006, pap, tanár, bo-

tanikus) 2148
Horváth Andor (építési vállalkozó, Kaposvár) 

804, 810
Horváth Anita (újságíró) 1372
Horváth Csilla, B. (muzeológus) 2243
Horváth Gyula 184
Horváth István 160
Horváth István, P. (építész) 1163
Horváth Katalin (orvos, Zsigmondy Vilmos 

Harkányi Gyógyfürdőkórház) 191, 196
Horváth Lajos (1926–1999, országgyűlési képvi-

selő, 1975–1990) 2218
Horváth Mária, V. (újságíró) 1578
Horváth Mihály (1809–1878, történész) 2084
Horváth Ottó (1939–2002, orvos, egészségügyi 

miniszterhelyettes, 1985–1987) 1413
Horváth Rezső (zenész, cigányprímás) 697, 699
Horváth Sándor (a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 

vezérigazgatója, 2001–2011) 1728, 1747, 
1764, 1770, 1799, 1819, 1899

Horváth Tamás 85, 146, 147, 2122, 2255, 2256
Horváth Zoltán 2288
Horváth Zoltán, Cs. 195
Hölbling Miksa (1811–1901, Baranya vármegye 

tiszti főorvosa) 7, 2116
Huba  László (újságíró) 64, 65, 905, 2208
Hunfalvy János (1820–1888, földrajztudós) 2078
Hunyor Erna (újságíró) 1999, 2000, 2013, 2033
Huth Tivadar (1896–1962, orvos, országgyűlési 

képviselő, 1958–1962) 2197

I

Ignácz Bea (a Humanitás című lap főszerkesztő-
je) 1944

Illberger Vilmos (kertész, 1880-as évek) 293
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Imri Sándor (Harkány polgármestere, 2010–
2014) 1930, 1980

Insperger Antal (orvos) 107, 108, 117
Ivánfi  Ede (1821–1900, történész) 18
Izabella, II. (1830–1904) 239, 240, 243, 244

J

Jagicza Anna (orvos, Zsigmondy Vilmos Harká-
nyi Gyógyfürdőkórház, 2012–) 187, 191, 195

Jakab Gyuláné (olvasói levél) 2204
Jankó Agnéta (1978–, közgazdász) 163
Jellachich Károly (1833–1921, orvos) 589
Jeni Zsuzsanna (újságíró) 1817
Jobszt László (uradalmi ügyész) 400
József főherceg (1833–1905) 260
Juhász Eszter (gyógytornász) 2293

K

Kacsúr Tamás (újságíró) 1936
Kaczúr István (újságíró) 1396
Kádár Márta (újságíró) 1392
Kádas István (1926–1997, orvos) 134, 1631
Kaffk  a Károly (1882–?, őrnagy, turisztikai szak-

értő) 46
Kalliwoda Olga (1886–1952, énekművész) 584
Kallós János (1891–1970, újságíró, szerkesztő) 

2149
Kálmán Farkas (református lelkész, Máriagyüd, 

1880-as évek) 273
Kálmándy Ferenc (fotó) 1256, 1257, 1271, 1426
Kalmár Lajos (fotó) (1967–, fotóművész) 138
Kálniczky László (1955–2005, levéltáros, törté-

nész) 2226
Kálózdy Tamás (orvos a Harkányi Gyógyfür-

dőkórházban, 1964–?, osztályvezető főorvos, 
1974–?) 80, 82, 94, 155, 1436

Kalseth, Asiri 752
Kampis Péter (1940–1982, író, újságíró) 1192, 

1198, 1204, 1221, 1225, 1259, 1270, 1283
Kapisinszky Natália (orvos, a rheumatológiai 

osztály vezetője, Harkány, 1993–) 82, 102, 104
Kapitány Csaba (fürdőmester) 1587
Kapitány Gergely (újságíró) 1852, 1856
Káplár László (újságíró) 1469
Karay Gyula (1913–1945, festő) 2151
Kardos Kálmán (1839–1916, Baranya vármegye 

főispánja) 325, 328, 355, 356, 489
Károlyi Emil (1873–1952, építőmester) 570
Kaszás Endre (újságíró) 1744, 1789, 1795, 1885, 

1921, 1937, 1984, 2032

Kató László (mérnök, akadálymentesítési szak-
értő) 1685

Katona Imre (1927–, művészettörténész) 2200
Katona Lajos (a megyei tanács elnöke, 1950-es 

évek) 926, 935
Katona Mihály (olvasói levél) 1187
Katus Eszter (újságíró) 2008
Katz Margit 805
Kecskeméthy Zoltán (?–1988, helytörténész, a 

harkányi honismereti szakkör vezetője) 109, 
115, 116

Kellermayer Miklós (1939–, orvos) 93, 108
Kékes Ferenc (1955–, a Baranya megyei közgyű-

lés elnöke) 1709, 1727, 1729, 2274
Kelecsényi Gábor (1919–1991, könyvtáros) 2209
Keményff y Gábor (1958–, keramikusművész) 

1676, 2275
Kenézi Csatár (író, újságíró) 2087
Kérécz Tamás (a Harkányi Gyógyfürdőkórház 

főigazgatója, 2005–2013) 1639, 1641, 1642, 
1644, 1656, 1657, 1661, 1663, 1673, 1697, 
1876, 1877

Kerényi Erika (közgazdász, a Harkányi Gyógy-
fürdő Rt. vezérigazgatója, 2014) 2015, 2019, 
2021, 2022, 2060

Kereszti József (orvos) 2263
Kéri Rezső 886
Kertész Gábor (újságíró) 1416
Keserű János (1903–1974, Baranya megye alis-

pánja, 1945–1948) 888
Keserű Tünde (kistérségi menedzser, Vil-

lány-siklósi Borút Egyesület) 142
Kesjár János (a Harkányi Gyógyfürdő Rt. vezér-

igazgatója, 2013–2014) 1996, 2004, 2014
Keszthelyi Béla (1932–, orvos, a Harkányi 

Gyógyfürdőkórház igazgatója, 1977–2005) 
108, 112, 117, 1377, 1384, 1390, 1458, 1479, 
1490, 1582, 1603, 1606, 1629, 1662, 1663, 
1667, 1794, 2273

Kirády Attila (újságíró) 1662
Király Erika (fotó) 1714, 1776, 1805, 1888, 1893
Kiss Alexandra 183
Kiss E. László (építész) 58, 950
Kiss Gergely 160
Kiss Z. Géza (1924–2008, történész) 2237
Kiss Gy. János (újságíró) 993
Kiss József (1931–, tanár) 85, 146, 147, 1631, 

2122, 2255, 2256
Kiss József (1858–1939, tanár) 28, 361, 2098
Kiss Magdolna (1956–, régész) 160, 2266
Kiss Tibor (1931–, építész) 948, 2158
Kitaibel Pál (1757–1817, természetkutató) 2148
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Klaić-Taradija, Milica 1412
Klopp Gáborné (1938–, gyógyszerész) 131
Kner Imre (1890–1944, nyomdász, tipográfus) 

2238
Kocsisné Juhász Erika 184
Kohlmann Gergely 149
Kohn Adolf (fürdővendéglős, 1890-es évek–

1900-as évek eleje) 410, 556
Koller Zoltán (újságíró) 1556, 1557, 1558, 1560, 

1562, 1569, 1570, 1580, 1602, 1606, 1607
Kolta János (1907–1983, földrajztudós) 110, 

2171, 2201
Komáromy László (újságíró) 1990
Koncsek Gusztáv (fürdőbiztos, 1890-es évek) 

362
Kontsek Ágost (fürdőbiztos, 1860-as évek) 235
Kopányi György (újságíró) 906
Kopasz Gábor (1912–2000, levéltáros) 2203
Korim Kálmán (1924–1998, hidrogeológus) 79, 

2226
Kóródi Gábor (fotó) 1252, 1438, 1450, 1501
Kóródi János (cigányprímás, 1880-as évek) 306, 

308, 380, 398, 399, 426, 465, 468
Kósa László (1942–, néprajzkutató) 137, 2251
Kossa Ilonka 256
Kossa Irén 256
Kossuth Lujza (1804–1902) 327
Kostyál László (1962–, művészettörténész, ré-

gész) 2270
Koszits Kamill (1860–1932, megyei főjegyző) 

471
Kótai József (építész) 1163
Kótány Jenő (újságíró) 1642, 1649, 1657, 1658, 

1661, 1669, 1701, 1724, 1748, 1756, 1765, 
1794, 1797, 1800, 1803, 1808, 1810, 1814, 
1815, 1816, 1821, 1822, 1825, 1828, 1831, 
1834, 1836, 1841, 1843, 1845, 1851, 1860, 
1866, 1868, 1871, 1878, 2019

Kovács Ágoston (?1827–1867, közigazgatási 
bíró, költő) 206, 2077

Kovács Ildikó (újságíró) 1183
Kovács Imre 1184
Kovács Jakab (fürdővendéglős, 1904 körül) 558
Kovács József (olvasói levél) 1000
Kovács Sebestyén Endre (1814–1878, orvos) 

2064
Kovács Viktória (gyógytornász, Zsigmondy Vil-

mos Harkányi Gyógyfürdőkórház) 178
Kozma Ferenc (1857–1937, költő) 2134
Kozma Ferenc (újságíró) 1251, 1293, 1317, 1333, 

1337, 1413, 1490, 1515, 1594, 1646, 1663, 
1667, 1811, 1827, 1901, 1951

Kőrösi Olga (orvos) 82
Körtési Zsolt (újságíró) 1681, 1688, 1689, 1696, 

1721, 1726, 1733, 1741, 1745, 1751, 1793, 
1849, 1899

Köves Emil (1923–1989, építészmérnök) 73, 
1076

Kövy Béla (főkertész, 1910 körül) 2109
Kraft  János (geológus technikus, Földmérő és 

Talajvizsgáló Vállalat, Pécs) 120
Kraft né dr. Somogyi Gabriella (turizmus, terü-

letfejlesztés kutató) 142
Krancz Pál (1908–1986, országgyűlési képviselő) 

880, 882
Krasznay Mihály (1860–?, a siklósi járás főszol-

gabírája, 1895–1912) 457, 470, 471, 480, 484
Kregczy Ottó (1866–1930, orvos) 619, 621
Kriván Bence (újságíró) 1855
Krób Pál (1826–1884, tanító, tanfelügyelő, a Pé-

csi Tanító Egylet elnöke) 2088
Krómer Andrea (gyógytornász, Zsigmondy Vil-

mos Harkányi Gyógyfürdőkórház) 178
Kubinszky Mihály (1927–, építész) 2189, 2268
Kunszt János (1892–1960, fürdőorvos, reumato-

lógus, fotóművész) 41
Kurucz Dezső (1914–1996, festő) 2151
Kurucz Gyula (újságíró) 1117, 1303, 1358
Kurunczi Margit (újságíró) 2265
Kussinszky Endre 38
Kürschner Manó (1884–1952, hegedűművész, 

zenetanár) 584

L

Laczkó Imre (orvos) 1395
Laczó Andrea (orvos) 195
Ladányi (művezető az 1887-es artézi kút fúrásá-

nál) 297
Lárencz László (1940–2014, gyógyszerész) 123, 

1310, 1466, 2224
Latabár Árpád (1903–1961, színész) 819, 820, 

821, 822
Latabár Kálmán (1902–1970, színész) 819, 820, 

821, 822
Laufer László (fotó) 1399, 1429, 1430, 1450, 

1572, 1574, 1579, 1583, 1587, 1591, 1604, 
1610, 1615, 1617, 1626, 1663, 1667, 1790, 
1804, 1878, 1901, 1902, 1908, 1914, 1920, 
1925, 1960, 1963, 1975, 1977, 1978, 2012, 2024

Lázár Ildikó (újságíró) 1749, 1809
Lázár István (csellista) 338
Légrády Ferenc (1881–1952, a Hangy a Fogyasz-

tási Szövetkezet ügyvezető igazgatója) 809



284 A harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra bibliográfiája (1825–2015)

Lehoczky Mária (orvos, Harkányi Gyógyfürdő-
kórház, 1956–1960) 923

Leitschuk Jakab (a fürdővendéglő üzemeltetője, 
1888–?) 304, 305, 315, 316, 344, 411, 413, 414

Lengyel Dániel (1815–1884, orvos) 14
Lengyel Zsuzsanna (orvos) 166, 176
Lenkei Lajos (1864–1933, hírlapíró) 292
Leyer Ignác 2289
Liszkai Kováts Zoltán (1898–1967, szobrász) 2221
Littke Lőrinc (1874–1935, kávéháztulajdonos) 

372
Lóczy Dénes (1954–, földrajztudós) 148
Lóczy Lajos (1849–1920, földrajztudós) 2105
Lombosi Jenő (1937–2002, újságíró) 1213
Lorberer Árpád (1941–, mérnök, hidrogeoló-

gus) 114
Lovász György (1931–, földrajztudós) 2205
Löffl  er Gábor (fotó) 1593, 1613, 1616, 1619
Löffl  er Péter (fotó) 1822, 1861, 1862, 1865, 1869, 

1877, 1882, 1884, 1890, 1907, 1910, 1911, 
1916, 1917, 1921, 1924, 1951, 1952, 1969, 
1976, 2002, 2049, 2055

Lösch Samu (intéző) 400
Ludwig Ferenc (1855–1937, tiszti főorvos Pé-

csett) 639

M

Madarász Andor 74
Mágel Andrea (újságíró) 1468, 1546, 1635
Magyar László (újságíró) 1156
Majdán János (1953–, történész) 2240
Majer István (1813–1893, pap, természettudós, 

műkedvelő grafi kus) 2069
Makay Mata (operaénekesnő) 745, 746
Makk Judit (mikrobiológus) 172, 186
Makra Magdolna (olvasói levél) 1328
Malmer Nagyezsda (orvos, Zsigmondy Vilmos 

Harkányi Gyógykórház) 173, 177, 180, 187
Márialigeti Károly (1953–, mikrobiológus) 164, 

165, 170, 171, 172, 175, 186
Markóné Szilágyi Ágnes (újságíró, szerkesztő) 

1773
Maros Magda (orvos Harkányban, 1978–?) 102
Márovits Andor (1892–1981, építési vállalkozó) 

808, 816
Marsay Andor lásd Márovits Andor
Martyn Ferenc (1899–1986, festő) 2223
Márton András (fotó) 1710
Máté Balázs (újságíró) 1675, 1686, 1691, 1695, 

1709, 1716, 1722, 1725, 1727, 1729, 1731, 1734, 

1735, 1737, 1738, 1739, 1742, 1750, 1753, 1790, 
1796, 1812, 183 2, 1833, 1838, 1848, 1859, 1862, 
1869, 1928, 1930, 1935, 2009

Máté Péter (fotó) 1991
Math Béla 2179
Máthé Ödön (1850–1936, főszolgabíró, a harká-

nyi fürdőbizottság elnöke, 1890-es évek) 321, 
328

Matkovich Ilona (újságíró) 1966, 1982
Matolay Károly 36
Mécs László (újságíró) 1224, 1233
Medveczky László (újságíró) 1180
Megyeri Barnabás (1920–1966, szobrász) 2151
Méhes Károly (1965–, költő, író, újságíró) 1588, 

1609, 1621, 1622, 1624, 1629, 1638, 1783, 1915
Mende Lajos (1838–1911, Baranya vármegye 

tiszti főorvosa) 328, 471, 473, 474, 476
Mendl Lajos lásd Mende Lajos
Mendöl Zsuzsanna (1941–, művészettörténész) 

2221, 2247
Mérő József (1879–1963, levéltáros) 1037
Mészáros Attila (újságíró) 1350, 1429, 1548, 

1549, 1587, 1663, 1704, 1754, 1757, 1767
Mészáros B. Endre (újságíró) 1676, 1679, 1699, 

1743, 1884
Mészáros József (újságíró) 138, 150, 152, 1702, 

1708, 1713, 1720, 1728, 1747, 1769, 1776, 
1799, 1805, 1807, 1819, 1840, 1874, 1881, 1912

Mezei Éva, B. (újságíró) 2058
Michalkó Gábor (1969–, földrajztudós) 179, 185
Micheli Tünde (újságíró) 2048
Mikes Éva (1960–, országgyűlési képviselő, 

1998–2006) 1727
Miklósvári Zoltán (újságíró) 1142, 1277, 1309
Miseta Roland (mikrobiológus) 164, 165, 170, 

171, 172, 175, 186
Móczán Zoltán (újságíró) 1577
Moldova György (1934–, író) 2225
Molics Bálint (gyógytornász) 195
Molnár Éva (orvos, elektrotherápiás osztály, 

Harkány) 82, 83
Molnár Györgyné (statisztikus) 139
Molnár Lajos (orvos, a mozgásszervi rehabilitá-

ciós osztály vezetője Harkányban, 1977–?) 95
Molnár Mónika, Lj. (újságíró) 1946
Molnár Valéria (újságíró) 1521
Murányi László, B. (újságíró) 1331, 1351, 1364, 

1444, 1470, 1652
Muszty László (1909–1968, irodalomtörténész) 

2174
Müller Andrea (fotó) 1612, 1629
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N

Nádor Kálmán (1834–1917, zeneműkiadó) 482
Nagy Csaba (1970–, a Baranya megyei közgyűlés 

elnöke) 2057
Nagy Elek (harkányi községi tanács elnöke) 968
Nagy Emil (1871–1956, újságíró, ügyvéd, igaz-

ságügy-miniszter, 1923–1924) 2125
Nagy Emőke (újságíró) 1597
Nagy Ferenc (olvasói levél) 947
Nagy Ferenc József (1923–, miniszter) 1557
Nagy Ilona (1944–, néprajztudós) 2211
Nagy Imre Gábor (1958–, főlevéltáros) 2289
Nagy István (újságíró) 1237
Nagy József (vájár) 923
Nagy Sándor, S. (újságíró) 1033, 1035
Nánik Pál (1871–1943, újságíró, nyomdász) 847
Németh Ágota (újságíró, közgazdász) 1764
Németh János (1934–, keramikus) 1179, 2200, 

2262, 2270, 2288
Németh Natália (újságíró) 1774
Neustadtl Dániel (újságíró) 1820
Nikelszky Géza (1877–1966, iparművész, festő) 

2151
Nikl Mihály (tiszttartó) 202
Nimmerfroh Ferenc (újságíró) 1680, 1683
Nitu, Florin 190, 194
Nógrádi László (újságíró) 2024
Nusser Éva (turisztikai szakember) 163
Nusser Nóra (orvos, Zsigmondy Vilmos Harká-

nyi Gyógyfürdőkórház, 2008–) 191

Ny

Nyaka S zabolcs (újságíró) 1643, 1698, 1700, 
1786, 1800, 1802,  1909

Nyári László 482

O

Oláh Miska (siklósi cigányzenész, 1890-es évek) 
426, 427, 467, 495

Olt Károly (1904–1985, országgyűlési képviselő) 
2157

Ónodi Gábor (1946–, a fürdővállalat igazgatója, 
1992–?) 1436, 1486, 1519, 1525, 1549, 1558, 
1559, 1562, 1563, 1564, 1567, 1570, 1572, 
1573, 1574, 1607

Ónody M. Gyula (újságíró) 1870
Opris Péter (1848–1913, postaigazgató Pécsett) 

601
Orosdy Béla (1948–, közgazdász) 192

Osann, Emil (1787–1842, orvos) 2, 3
Ottlik Géza (1912–1990, író) 2241
Óvári Zsuzsa (újságíró) 1451
Örsi Ferenc (1927–1994, író) 2177, 2184,  2185

P

Paizs Gábor (újságíró) 1075
Pákh Albert (1823–1867, ügyvéd, szerkesztő) 18
Pákolitz István (1919–1996, író, költő) 2199
Palatinszky Márton (mikrobiológus) 164, 165, 

170, 171, 172, 175, 186
Pálfi  Diána (újságíró) 1376
Palkó Sándor (1911–2001, országgyűlési képvi-

selő) 1230
Palla Ákos (1903–1967, orvostörténész) 2063, 

2168, 2183
Pálos Miklós 1323
Pánics György (újságíró) 1197
Papp Antal (1920–1973, újságíró, szerkesztő) 78
Papp Ferenc (1901–1969, geológus, hidrogeoló-

gus) 48
Papp Irén (orvos) 1381
Papp Szilárd (1905–1973, hidrológus, vegyész-

mérnök) 2162
Pásztor Éva (fotó) 1892, 1896, 1898
Páter János (1905–1976, orvos) 75, 1137, 2160
Patkovich Boldizsár 2198
Patkovics József (1784–1854, megyei tiszti főor-

vos) 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2065, 
2068, 2124, 2154, 2183, 2198, 2279

Pauler Tivadar (1816–1886, vallás- és közokta-
tásügyi miniszter, 1871–1872, igazságügy-mi-
niszter) 2083

Pauska Zsolt (újságíró) 1555, 1579
Pázmándi József 1684, 1705
Péch Antal (1822–1895, bányamérnök) 2097
Péntek Imre (1942–, költő, újságíró) 2288
Percze Lajos (fotó) 1078
Perics Péter (1924–2005, tanár, helytörténész) 

1487
Peschka Alfréd (1930–2010, építész) 81
Pesti János (1938–, nyelvész) 2219, 2261
Pete Zsigmond (1825–1883, orvos) 2287
Péter Iván (a Zsigmondy Vilmos Harkányi 

Gyógyfürdőkórház főigazgatója, 2013–) 187, 
195, 2002, 2007

Péter Norbert (gépészmérnök) 158
Pethes Sándor (1899–1981, színművész) 851
Petrichevich Horváth Lázár (1807–1851, író, új-

ságíró) 198
Pilch Andor (1877–1936, építész) 726
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Pinczehelyi Sándor (1946–, festőművész) 193
Pintér Erika (orvos, egyetemi tanár) 174, 196
Pogány János 115, 208, 211, 212
Pohánka Éva (könyvtáros) 2279
Polgár Iván (1874–1945, pap, tanár) 613, 747, 

2108
Pozsgai Gábor (orvos) 196
Právicz Lajos (újságíró) 1387
Preysz Kornél (1859–1925, orvos) 418, 419
Proksza László (fotó) 1331, 1333, 1339, 1380, 

1436, 1471, 1484, 1543
Puskás János (gyógyszerész) 1183
Puskin, Alekszandr Szergejevics (1799–1837, 

költő) 2156
Pusztai József (újságíró) 967, 1021

R

Rab Ferenc (1927–1999, újságíró) 1108, 1129, 
1181, 1212, 1222, 1228, 1255, 1294, 1363, 
1382, 1398

Rác Peti József (cigányzenész) 523
Rácz Gusztáv (cigányzenész, 1890-es évek) 468, 

482
Rácz János (újságíró) 1062
Radnai Ákos (fotó) 2035
Radovits Béla (1941–, orvos, Harkányi Gyógy-

kórház, 1967–1972) 90
Radványi Gábor 2194
Raisz István 765
Rajkányi Lajos (építész) 1163
Rajnai József 2222
Rajos Béla 2113
Rapai Piroska 1045
Rapun Jenő (fürdőbiztos, 1890-es évek) 362
Ráth Mátyás (1829–1913, a harkányi fürdő bér-

lője, 1871–?) 249, 250
Ratibor János (német birodalmi herceg) 843, 

844
Ratkóczi Iván (orvos, Harkányi Gyógykórház, 

1966–1971) 84
Rátz Tamara 179, 185
Rausch Zoltán (orvos) 41
Rauchné, Benyovszky Erzsébet (1871–1931) 

480
Rédei Károly (1852–1908, tanár, hírlapíró, a Sik-

lós és Vidéke szerkesztője) 312
Réhling Irma 2113
Rehling János (vendéglős) 609, 682, 2113
Reichmesz Ádám (újságíró) 1488, 1495, 1503, 

1510
Reismann János (1905–1976, fotóművész) 2177

Relkovič Davorka 2118
Reményi Ede (1828–1898, zeneszerző, hege-

dűművész) 241, 242
Réthly Antal (1879–1975, geofi zikus, meteoroló-

gus) 2198
Roms ics Imre (1963–, muzeológus) 2264
Romváry Ferenc (1934–, művészettörténész) 

2275
Rónai Béla (1923–2009, nyelvész) 2174
Rónaky Kálmán (1864–1946, helytörténész) 

2112, 2119, 2124
Rónaszéki Ferencné (újságíró) 1238, 1262, 1264, 

1279, 1315, 1316, 1404
Roszprim Nándor (újságíró) 1299, 1314, 1370, 

1389, 1391, 1429, 1528, 1581, 1614, 1615
Rózsa Mária (1960–, bibliográfus, sajtótörté-

nész) 2239
Rózsahegyi Kálmán (1873–1961, színész) 2117
Rudl József (1951–, földrajztudós) 2248
Rumy Károly György (1780–1847, író, újságíró) 

197, 2239
Ruzsás Lajos (1914–1981, történész) 939
Ruzsinszky Tibor 1486

S

Sáfrán István (újságíró) 142 8, 1430
Salamon Gyula (újságíró) 1236, 1304, 1388
Sándor Róbert (1926–, orvos) 76, 2180
Saortay Árpád (1889–1976, harkányi körorvos 

1921–1951, fürdőorvos Harkányban, 1921–
1934) 48, 690, 1460, 1487, 2123

Sarkadi Eszter (a Harkányi Turisztikai Egyesület 
titkára) 136, 1986

Sarok Zsuzsa (újságíró) 1380, 1390, 1405, 1439, 
1448, 1475, 1484, 1491, 1509, 1539, 1598, 
1601, 1610, 1612, 1619, 1626

Schaff er Béla (a harkányi fürdő bérlője, 1888–?) 
303

Schaub Anita 194
Scheuer Gyula (geológus, Földmérő és Talajvizs-

gáló Vállalat, Budapest) 120
Schaumburg-Lippe herceg (Adolf, 1859–1916) 

512
Schiefner Kálmán (1931–?, hidrobiológus) 68
Schlauch József (építőmester) 570
Schmidt Attila (újságíró) 1051
Schulhof Ödön (1896–1978, reumatológus) 69, 

2161, 2166, 2167
Schulth eisz Emil (1923–2014, orvos, egészség-

ügyi miniszter, 1974–1984) 1269
Schultz Imre (1848–1905, tanár) 2086
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Schuster János (1777–1838, orvos, kémikus) 
2064

Schwartz Mór (pécsi kereskedő, 1890-es évek) 
393

Schwarcz Tibor (a Harkányi Gyógyfürdő Rt. 
igazgatója, 2011–2012) 1936, 1940, 1992

Scitovszky János (1785–1866, bíboros, esztergo-
mi érsek) 2073

Sebestyén Andor (orvos) 195
Sebők Béla (orvos) 161, 166, 176
Sedlmayr Jánosné (1932–, építész) 97
Serényi Ede (újságíró) 742, 769, 815, 827
Sey Gábor (1952–, tanár) 2046
Sík Mária (orvos) 117
Simon István (gyűjteménykezelő, Magyar Ola-

jipari Múzeum) 181
Simon Márta (1949–, újságíró) 1603
Sipos Imre 101
Sipos László (villamosmérnök) 1826
Sipos Viktória (marketingreferens, Zsigmondy 

Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.) 
1830

Sobók Ferenc (újságíró) 1211
Solymossy Sándor (1864–1945, néprajzkutató) 

2116
Somfai Jenő (orvos) 75
Somlai Adrienn (újságíró) 1772
Sommer Zsigmond (harkányi kereskedő) 360
Soós Péter (újságíró) 124, 133, 1385
Soproni Henrik (hegedűművész) 517, 519
Spengler Józsefné (a Harkányi Fürdővállalat 

igazgatója) 1378, 1428, 1430, 1474
Stáhly György (1809–1846, orvos) 2062
Stenge Ferenc (1866–1924, Baranya vármegye 

alispánja, 1909–1924) 621
Stoltz Sámuel Ágost (orvos) 88
Strázsay János (1784–1852, ügyvéd) 1, 2152
Sugár Miksa (pécsi kávéháztulajdonos) 605
Süle Tamás (1937–, orvos, numizmatikus) 1903, 

2244, 2245
Sümeghy Mihály (statisztikus) 72
Sümegi György (1947–, művészettörténész) 

2238

Sz

Szabó Anikó (újságíró) 1480, 1489, 1504, 1514, 
1520, 1527, 1530, 1533, 1538, 1540, 1544, 
1545, 1554, 1571, 1572, 1574, 1576, 1592, 
1604, 1611, 1613, 1616, 1617, 1618, 1620, 1623

Szabó Anita (újságíró) 1882
Szabó István 194

Szabó István (építészmérnök) 694
Szabó Iván (1913–1998, szobrász) 2151
Szabó József (1898–1984, országgyűlési képvise-

lő) 2202, 2207
Szabó József (1822–1894, bányamérnök, geoló-

gus) 2264
Szabó József (a Harkányi Gyógyfürdőkórház 

igazgatója, 1966–1971) 1109, 1119, 2186
Szabó László Gyula (1942–, gyógyszerész) 2266
Szabó Mária (építész) 1163
Szabó P. Ferenc (újságíró) 1541
Szabó Pál Zoltán (1901–1965, geográfus, az 

MTA Dunántúli Tudományos Intézetések 
igazgatója) 56, 909, 969, 2163

Szabó Sándor, N. (színész) 1388
Szabó Tamás (a Harkányi Gyógyfürdő Válla-

lat gazdasági igazgatóhelyettese) 1491, 1492, 
1546, 1548

Szabó Zoltán 1566
Szalai János (újságíró) 1048
Szalai Sándor (építész) 1163
Szalay Kornélia (újságíró) 1494
Szalkay Károly (kiszombori körorvos, fürdőbér-

lő, 1890-es évek) 412, 414
Szántó Péter (újságíró) 1267
Szarka Ágota (újságíró) 1708, 1717, 1719, 1732, 

1823
Szász Ila (színművész) 851
Szászi Tibor (újságíró) 1543
Szatmári Béla (1938–, keramikusművész) 1355
Szeberényi Lehel (újságíró) 116, 893, 895
Szedő Miklós (1898–1978, operaénekes) 788, 789
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388, 1164, 1264, 1433, 1445, 1450, 1462–
1465, 1482, 1498, 1517, 1525–1526, 1671, 
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Zalai Általános Építési Vállalkozó Rt. 1759–
1761, 1772
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241–242, 272–273, 306, 308, 427, 440–441, 
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687, 697, 699, 714, 745–746, 752, 788, 789, 
796, 824, 835, 837–838, 867, 977, 1051, 1080, 
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