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Balatonfüred fürdője, vagy ahogy a kortársak ak-
kortájt nevezték, a Savanyúvíz, sajátos helyzetben
volt a 18. század végéhez közeledve. 1786-banaz
uralkodó, II. József – több más szerzetesrendhez
hasonlóan–abencésrendetisfeloszlatta.Aszerze-
teseknek el kellett hagyniuk kolostorukat, a rend
tagjaicsak1802-bentérhettekvisszaTihanyba.Így
afürdő,amelyarendtulajdonábanvolt,“állami”
kézrekerült,akirályiKamarakezelésébementát.E
helyt két olyan, 1790-ben kelt dokumentumot te-
szünkközzé,amelyekebbenazidőszakbankeletkez-
tek.
Ezek egyikétVoloritsFerenc volt kántor írta.A

levélbőlegyszomorúemberitragédiarészleteibon-
takoznak ki: az aggastyán korba ért Volorist hírt
kapottIstvánnevűfiának,avoltpálosszerzetesnek
ahaláláról.Bára levélbőlnemderülki egyértel-
műen, de valószínűsíthető, hogyaz ifjabbVolorits
régebbenküszködhetettközelebbrőlmegnemneve-
zett betegségével, mert az Füreden próbálta gyó-
gyíttatni–sajnos,sikertelenül,mertafürdőrőlha-
zatérve hunyt el. Édesapja, aki korábban többi
gyermekétiselveszítette,fiahagyatékairántérdek-
lődikazittközöltlevélben.Adokumentumokérde-
kes, “emberközeli” adaléka Füred gyógyhely mi-
voltánaképpúgy,mintagyermekeiketelvesztőidős
szülőkkiszolgáltatotthelyzetének.
A másik dokumentum, amely szintén 1790-ben

kelt,nemilyenszomorútörténetrőltudósít,hanem
afüredifürdőfejlesztésénekegyfontoslépéséről.A
Füreden régóta honos Oroszy-család Savanyúvíz
mellettibirtokánakcseréjét rögzítiezaszerződés.
AzakkoraKamarakezelésébenlévőfürdőterjesz-
kedniakartafokozódóigényekmiatt,ámatihanyi
apátságvoltbirtokaimellettszámosnemesicsalád
rendelkezett kisebb-nagyobb földekkel. Ezek közül
azalsóörsiMóroczaSámuel, füredibirtokosroko-
nainevébenéshelyetteljárvaadta/cserélteelazta
Savanyúvíz közelében fekvő birtoktestet, amely a
fürdő számára lehetővé tette a további terjeszke-
dést,mígazeladóknak–természetesen–készpénz-
bevételthozott.
Mindkétdokumentumérdekesésértékesadaléka

a18.századvégiFüredmindennapjainak,csakúgy,
mint a korabeli írásbeliségnek és hivatalos nyelv-
nek.

venerabile1 Consistorium2,
d[omi]ni, d[omi]ni gratiosissimi Colendissimi!3

egy tihani tisz[telen]dő p[ater]. Benedictinusnak4

er dély ben test vér éhez utasitott le ve lé ből szivem -
nek ki mond ha tat lan fájdalmaval ér tet tem, hogy
egyet  len egy vi gasz ta lá som, re mé nyem édes fi am
volorits ist ván ex paulinus, a szer zet ben amb rus, a
ki nagy ság tok nak ke gyes sé gé ből Káp lán ság ra té te -
tet vala, a fűredi sav anyu vizen ha szon ta la nul or -
vo sol tat ván ma gát, mi dőn Káp lán sá gá ra vis  sza in -
dul na az utban egy os ko la mes te ré nél meg halálo-
zot. mely re néz ve nagy ság tok nak lá ba i hoz bo rul -
ván alá za to san kö nyör gök, mél tóz tas sa nak en ge met
fáj dal mas atyát fi am nak ha lá lá ról bő veb ben
tudosittani és ha va la mi vagyonotskája ma radt ab -
ból részesitteni, bi zo nyá ra alamisnául esik mert a
tőb gyer me ke im is meg ha lá loz ván, fe le sé gem mel
egyűt ép pen gyá mol ta la nul ma rad tam, és öreg sé -
gem re a ki a 80 esztendöt meg ha lad tam utol só
szük ség re ju tot tam, mi vel hogy a mit kan tor sá gom -
ban szer zet tem vala, a go nosz em ber ál tal abbol is
ki for gat tat tam. er re midön Ke gyes válaszszokat és
se ge del me ket bizadalommal vár nám alá za tos kéz
csóklással ma ra dok állandoul

nagysagtoknak és fő tisz[telen]dő 
ura ság tok nak

gyá mol ta lan öreg szolgájok
sz[ent] lé le ki volorits ferencz 

ex Cantor5 m[anu] p[ro]p[ria]6

Cautae 28a 7bris 17907

n[ota] B[ene]8 a vá laszt mél tóz tas sa nak a Kan tai
tiszt[elen]dő minoritak9 gvardiányahoz dirigalni.10

az irat le lő he lye: veszp ré mi ér se ki és Fő káp ta -
la ni Le vél tár. Testamentalia. 1. fasciculus. no.
148.

aláb irtak egy részrül mi ughi ignácz, és thursky
and rás föl sé ges Kamara11 ti ha nyi dominiumának12

fiscalissa,13 és tiszttartoja, más részrül pe dig én
morocza samuël, mint hi[t]vös tár sam nak ne mes
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oroszi Krisz ti na aszonnak, ugy nem kü lön ben
n[emes] pázmándy éva aszonságnak, mint né hai
férjérűl nem ze tes és vi téz lő oroszi daniel urtul
származo gyer me kei oroszi pál, lára, Ju li an na, és
t[e]rezia mint osz tat lan atya fi ak ter mé szet sze rint
va ló tutrixának14 is te ni gyámjok ez zel vall juk,
hogy én most emlétet morocza samuel ma gam ra
válalván plenipotentiarisimnak,15 és cointerres -
satusi nak ter hel ve, azok nak minnyájoknak tellyes
consensusábul,16 mi pe dig emlétet fiscalis és tiszt -
tar tó a tekéntetes pes ti Cameralis administra tio -
nak17 de dato 20ae martii a[nn] Cur[rentis]18 sub
no 1704 eman[u]ált19  consensával lép tünk a kö vet -
ke ző s aláb rész örö kös cse ré re, ugy mint

mi vel a föl sé ges Ka ma rá nak azon egy hold
szán tó fö lünk re, mely va gyon fü re di ezen t[ekin-
tetes]. n[emes]. szala20 vár me gyé be le vő hely ség
ha tá rá ba ipen a savanyo víz forrás[o]knak mel lett
föl szélrűl, és dül a füredrül, és aráccsal azon sav -
anyó vizre ve ze tő utak ra, és ne mes oroszi
familiat21 örö kös jog gal il let mert nagy szük sé ge
vol na a vég re, hogy azon sav anyó víz nek ke rü le tét
egészlen tu laj do ná vá té vén a publicumnak22 hasz -
ná ra, és ide fe le seb ben öszvő jőni szo kott ren dek -
nek s statusoknak23 al kal ma tos sá gá ra szük sé ges
épü le tek kel, alékkal24 s ker tek kel diszesebben ki
ékesithesse, ezért én em lí tett morocza samuël mint
emlétet tutrix aszonyságnak, és hitvös tár sam nak
plenipotentiariussa és min den Cointerresa tu -
sok[na]k25 mellyet meg egye zé sé vel őrökös jussát26

ál tal ad tam a föllyeb emlétett föl sé ges Ka ma rá nak,
raj ta lé vő bolt haj tá sos épü le tű pinczével edgyütt
sem az emlétett föld eránt, sem pe dig a föl sé ges Ka -
ma ra ál tal az egész sav anyó víz kö rül már purisált
rész be sem mi némő Just,27 usust,28 avagy Juris pro-
prietást29 főnt nem tart ván.

mi pe dig föllyeb emlétet fiscalis és tiszt[t]artó a
fölebbkörül irt Cameralis Consensusnak30 ere jé vel
azon jusért most effective31 ad tunk 1200 rh[énes]
forintokat,32 ugy nem kü lön ben arácsi fönt emlétet
n[emes] szala vár me gyé ben helyheztetvén  hely -

ség ha tá rá ban a Ba la ton ra düllő Ber ki ne ve ze tű
diverticulumba egy tag ban hat holdbul ál ló ré tet,
mely nek szomszédgya all szélrül a Ba la ton felül az
aracsi hely ség réttye, napkeletrűl a föl sé ges Ka -
ma ra szá má ra fönt hagyot azon rét nek egy darab-
gya, ugy sariaknak, és töb aracsiaknak rettye, és
szán tó fölgyei, föl szélrül a föl sé ges Ka ma ra ré szé -
re fönt hagyot so rok, és sza bó pál rettyének ré sze,
nap nyugotrul Bertok ferenczé és most emlétet
szabo pál  réttyének masik da rab ja, ugy nem
kűlőmben sza bó Já nos ha son ló réttye, mellyet az
előt a ti ha nyi dominiumnak fü re di Jobb agyi
arendába33 birtak, effective ál tal adunk t[i]t[ul]ált34

morocza samuël urnak, és altala
plenipoteniarisinak ha son ló örö kös jus sal, sem mi
just azok hoz ezentul a föl sé ges Ka ma ra rész ér fönt
nem tart ván. a tör vé nyes evictiot pe dig mind két
részrül ma gunk ra valllyuk. sign[atur] in adulis
fürediensibus die 20a apr[ilis] 1790.35

ne mes ughi ignácz föl sé ges Ka ma ra ti ha nyi
dominiumanak fiscalisa

ne mes thursky and rás ti ha nyi Cameralis
tiszt[t]artó

ne mes morocza samuel, ugy mint a föllyebb
emlitett asszonysagoknak plenipotentiariussa

veszp rém me gyei Le vél tár. XIII. 15. morocza
csa lád ira tai. nr. 309. a Felseges Kamaraval va -
ló cse ré ről a Sav anyó vÿz Fundusan

Mindkétiratmegtalálásáértésrendelkezésemrebo-
csátásáért HERMANN ISTVÁN kollégámnak, a
VeszprémiÉrseki ésFőkáptalani Levéltármunka-
társánaktartozomköszönettel.

1 te kin te tes (la tin)
2 egy há zi bí ró ság (la tin)
3 ura im, leg ked ve sebb, leg tisz tel tebb ura im (la tin)
4 ben cés atyá nak (la tin)
5 volt kán tor (la tin)
6 sa ját ke zé vel (la tin)
7 1790. szep tem ber 28. (la tin)
8 Jól je gyezd meg! (la tin)
9 szer ze tes rend
10 irá nyí ta ni (la tin)
11 az ál la mi (ki rá lyi) kincs tár
12 ura da lom nak (la tin)

13 ügy véd je (la tin)
14 gyám já nak (la tin)
15 tel jes jo gú kép vi se lő je (la tin)
16 egyez sé gé ből (la tin)
17 ka ma rai igaz ga tás nak, ka ma rai hi va tal nak
18 fo lyó év már ci us 20-án kelt (la tin)
19 1704 szám alatt be jegy zett (la tin)
20 za la
21 csa lá dot (la tin)
22 kö zön ség nek (la tin) – ti. a für dő kö zön ség nek
23 mél tó sá gok nak (la tin)
24 fa sor ok kal 

25 rész ben ér de kelt társ nak (la tin)
26 jo gát (la tin) – ti. tu laj don jo gát
27 itt: igényt (la tin)
28 hasz ná la tot (la tin) – ti. hasz ná la ti igényt
29 tu laj don jo got (la tin)
30 ka ma rai egyez mény nek (la tin)
31 gya kor lat ban (la tin)
32 raj nai fo rin to kat – a fi ze tő esz köz tel jes ne ve
33 bér let be (la tin)
34 ne ve zett (la tin) – ti. fent ne ve zett
35 alá íra tott a fü re di … -ban 1790. áp ri lis 20-án

3
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uj ja im vé gig si mít ják az i-ből he ve nyész ve y-t va -
rá zsolt be tűt. va jon ő me lyi ket lát ná szí ve sen? a
48-as fel buz du lás szül te i-t, vagy a csa lád ál tal vi -
selt y-t? ha élet ben ma rad, hogy ír ta vol na a ne vét
az 1850-es évek vé gén? i-vel, mint a Jókaynak szü -
le tett Jó kai? vagy vis  sza vet te vol na az y-t, mint az
én csa lá dom az aá-t? ha le kell ír nom a ne vét, el bi -
zony ta la no dom: me lyik tet sze ne ne ki job ban? 

le tör löm a vi zet a be tű ről. a sé tá nyon a meg -
szür kült hó ba ap ró lyu ka kat vág az eső. az em lék -
osz lop mö gött a ta von ren dít he tet le nül tart ja ma gát
a jég. 2003. már ci us 3. van, idén ké sik a ta vasz. 

a kép ze le tem for ró nya rat idéz. még lá tom az
em lék táb lát: “ezen a he lyen szál lot tak part ra
1849. au gusz tus 9-én noszlopy gás pár sza bad csa -
pa tai …”, de a fan tá zia szül te pá rá ból már ki raj zo -
ló dik a rég nem lé te ző ki kö tő fa híd ja. a ha jó mél -
tó ság tel je sen kö ze lít. az ár boc rúd mö gött a ké -
mény fel ki ál tó jel ként emel ke dik a ma gas ba. a vi -
tor lák le en ged ve, az au gusz tu si hő ség ben nem
moz dul a le ve gő. 

az uta sok szál lí tá sá ra ké szült Kis fa ludy gő zös
na pok óta noszlopy szol gá la tá ban áll, kü lön fé le
hon véd és had tes ti pog  gyá szo kat szál lít. a cél: el -
jut ni Ko má rom ba. ezen a na pon a sza bad csa pat tal
meg ér ke zik a kor mány biz tos is, hogy itt vár ja be az
utol só, 11-én ér ke ző szál lít mányt.  

Két na pot tölt a fa lu ban. fü re den ad ja ki utol só
kor mány biz to si ren del ke zé sét, amely ben meg tilt ja,
hogy a ha jó “az el len ség bár mi né ven ne vez he tő
egyé ne it, pol gá ra it, lo vas se reg ét so mogy rész ről ál -
tal szál lít sa.” 

hi á nyo san fel fegy ver zett 3000 fő nyi csa pa tá val
el éri Ko má rom vá rát, de ő kí vül ma rad. na gyobb
lét szá mú se re get akar ver bu vál ni, mert hisz ab ban,
hogy a sza bad ság harc nak nincs vé ge vi lá gos nál. a
Ba kony ban hó na po kig foly tat ja el ke se re dett har ca it,
1850 áp ri li sá ban si ke rül csak el fog ni. 

az új épü let ből be teg ség re hi vat koz va a kór ház -
zá ala kí tott ludoviciumba szál lí tat ja ma gát. on nan
kön  nyebb szök ni. a kór ház ban vegy szert sze rez,
amel  lyel a fel is mer he tet len sé gig el csú fít ja az ar cát,
az tán – ro man ti kus al ka tá hoz il lő en – egy más hoz
cso mó zott le pe dő kön a fa gyos té li éj sza kán egy
szál fe hér ne mű ben eresz ke dik le az ab lak ból.  

nem a biz tos ha lál elől me ne kül, ha nem azért,
hogy nép fel ke lést szít son. meg in gat ha tat la nul bí zik
a sza bad ság harc győ zel mé ben, sem mi sem tán to rít -

hat ja el at tól a hit től, hogy egy új nép fel ke lést si ker -
re vi het. 

ös  sze es kü vést sző, mint azok ban az évek ben
annyian…

ro man ti kus, tit kos nak vélt éj sza kai ös  sze jö ve te -
lek, hold sü töt te er dők, fél re e ső ta nyák, kül föld ről
jö vő biz ta tá sok, es kük, hogy a tit kot meg őr zik.
Csak hogy a va ló vi lág nem túl ro man ti kus: a tit kok
nem tit kok. 

azt sut tog ják ró la, a Kecs ke mé ten át ha la dó fe renc
Jó zse fet akar ja el fog ni. al kot mányt akar ki csi kar ni a
csá szár tól. Két éve for gat ja a fe jé ben a gon do la tot.

má sok sze rint se re get szer vez. va ló ban: Kecs ke -
mé ten már varr ják az egyen ru há kat, ami ter mé sze -
te sen a csend őr ség tu do má sá ra jut. vasváry sza bó -
mes tert le tar tóz tat ják, a ru há kat le fog lal ják, noszlopy
el me ne kül. a nép al kot mány vé dőt csi nál be lő le,
nép me sei hőst, aki el fo gad ja a ki rá lyát. auszt ria ve -
sze del mes for ra dal már nak tart ja, aki az or szág tel -
jes füg get len sé gét akar ja, s nem elég szik meg az al -
kot mán  nyal. va ló szí nű, hogy ez utób bi az igaz.
Kecs ke mét csak kény szer ál lo más, a cél is mét a Ba -
kony lett vol na, hi szen itt érez te ott hon ma gát: nos-
zlopi noszlopy volt. 

1852. no vem ber 6-án az ös  sze es kü vők egy pes ti,
Bás tya ut cai la kás ban ta lál koz nak. a csend őrök
vár ják őket. va la men  nyit az új épü let be szál lít ják.
noszlopy ügyét a bé csi had bí ró ság tár gyal ja. a
négy vád lott ból hár mat kö tél ál ta li, a ne gye di ket,
andrásffyt ke gye lem ből go lyó ál ta li ha lál ra íté lik. 

nem ma radt ró la kép. a kor tár sak sze rint kö zép -
ma gas, da li ás, bar na fér fi volt. nagy szó nok, lel kes
ha za fi, ki vá ló szer ve ző, aki gyak ran a pil la nat ha tá -
sa alatt cse le ke dett. 

Kacziány gé za ma gyar vér ta nuk cí mű köny vé -
ben (133. ol dal) egy olaj fest mény rep ro duk ci ó ján
ta lán ő van. a fest mény cí me: Jubál, sárközy és
noszlopy ki vég zé se, pest, 1853. már ci us 3.  a ké -
pen az akasz tó fán há rom kö tél. az el sőn az  ősz fér -
fi, és a má so di kon egy kö zép ko rú már túl van nak az
íté let vég re haj tá sán. a har ma dik, a leg fi a ta labb
nya ká ba ép pen most te szik a kö te let. Kö rü löt tük
zárt négy szög ben szu ro nyos oszt rák ka to nák, mö -
göt tük pe dig a kí ván csi tö meg. 

va jon igaz-e, hogy az íté let ki hir de té se kor így ki -
ál tott: “en gem fel akaszt hat nak, de a sza bad sá got
nem! an nak fá ja a mi vé rünk ből fog fel nő ni!”
hang ját el nyom ta a dobpergés… 

Baán Beáta

150 éve végeZTéK KI noSZLopy gáSpárT
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1853. már ci us 3., 9 óra 17 perc. a csa lá dom ban
úgy me sél ték, ez az a perc, ami kor noszlopy gás -
pár nál meg ál la pí tot ták a ha lál be áll tát. va jon igaz-e?  

2003. már ci us 3., 9 óra 17 perc. né zem az  eső
áz tat ta táb lát.  ta lán én va gyok az egyet len a vá ros -
ban, aki perc nyi pon tos ság gal tud ja, (tud ni vé li) mi -
kor halt meg noszlopy gás pár. Bi zo nyá ra egyet len
va gyok a vá ros ban, aki a szü le té se per cét a
noszlopy táb lá nál szok ta „ün ne pel ni”, mert tör té -
ne te sen ez a pil la nat egy be esik noszlopy gás pár
ha lá lá nak pil la na tá val.  

nem hi szek a vé let le nek ben: tu dom, hogy itt kell
áll nom. nem azért, mert e nap órá já nak és per cé nek
tra gé di á ja és örö me a hos  szú évek alatt eg  gyé forrt

ben nem, nem a több szö rö sen ös  sze gu ban co ló dott
csa lá di kö te lé kek mi att .. va la mi meg ma gya ráz ha -
tat lan erő vonz ide. egy sze rű en csak itt kell len nem
a szü le tés na po mon. 
1849.május14-énNoszlopyirányításávalaköz-

gyűlésmegalakítottaSomogyvármegyetisztikarát,
amelynektagjaiközöttaköréjecsoportosultbará-
tai és rokonai vitték a vezető szerepet. Ekkor lett
nagyapám(BaánLászló)nagyapjaBaánGáspára
kaposijárásszolgabírája.
NoszlopyPál,Gáspárbátyja1848-banvettefe-

leségül thurmezei Korenika Katalint, nagyapám
másik nagyapjának, Korenika Miklósnak testvér-
húgát.

akár csak ma, 70 év vel ez előtt is há rom pos ta hi va -
ta la volt Ba la ton fü red nek. a te le pü lés ta golt sá ga,
(arács, für dő te lep, fa lu) va la mint a gyógy üdü lés mi -
att szük ség volt mind há rom ra. (Balatonarács és Ba la -
ton fü red 1954. ok tó ber 31-ig két önál ló köz ség volt.
szer kesz tői meg jegy zés)

a balatonarácsi pos ta ügy nök ség, majd hi va tal
1912-ben lé te sült, és a köz ség kö ze pén he lyez ke -
dett el. 

a für dő te le pi hi va tal 1929-ben köl tö zött mai he lyé -
re, a zsig mond ut cai két szin tes épü let be, lé nye ge sen
jobb kö rül mé nyek kö zé, mint a má sik két hi va tal. a
für dő te lep re gon dot for dí tott a Ben cés rend, a für dő -
igaz ga tó ság és a gyógy he lyi Bi zott ság is. a gyógy -
hely észa ki ha tá ra a vas út vo nal volt, a fa lu és a sí nek
kö zött a hirschfeld-ház (ady e. u. 13., ma: ze ne is ko -
la) és egy-két épít mény ki vé te lé vel sző lőt ta lál hat tunk. 

a fa lu nem volt ér de kelt az ide gen for ga lom ban,
be ér te az ál dat lan ál la po tok kö zött mű kö dő hi va tal lal.

a köz sé gi törzs pos ta hi va tal 1905-ben kezd te meg
mű kö dé sét, két fő vel va ló ban fa lu si vi szo nyok kö -
zött, más fél szo bá ban az ak ko ri al só ut cá ban (ma:
Baj csy -zsi linsz ky u. 26.).

ös  sze ha son lít va a há rom hi va tal el he lyez ke dé -
sét, érez he tő és lát ha tó, hogy a köz sé gi men  nyi re
mél tat lan és el ha nya golt kör nye zet ben volt kény te -
len mű köd ni.

mar ton mór 1930-ban ugyan kez de mé nyez te az új
pos ta meg épí té sét, de az ak ko ri gaz da sá gi vál ság mi -
att a ké rel met a pos ta ve zér igaz ga tó sá ga el ve tet te.  

1931-ig, nyug díj ba vo nu lá sá ig sváb lajosné volt a
pos ta mes ter. a kis hi va tal épü le te az ő tu laj do nát ké -
pez te, a mel let te le vő la kás ban la kott, a pos ta bér le ti
dí jat fi ze tett a he lyi sé gek hasz ná la tá ért. 

ah hoz, hogy a hi va tal mű kö dé sé hez mél tó kö rül -
mé nye ket te remt se nek, há rom fel té tel nek kel lett tel je -
sül nie, ne ve ze te sen: kel lett, hogy le gyen kez de mé -
nye ző, tá mo ga tó, és be fo ga dó.

a kez de mé nye ző a balatonarácsi szü le té sű si mon
Kár oly (1895-1979) – édes apám – volt, aki az 1932-
ben meg hir de tett fü re di ál lást pá lyá zat út ján nyer te el.
ezt meg elő ző en 1913-tól az elő ző év ben meg nyílt
arácsi pos ta ügy nök ség te en dő it lát ta el a szü lői ház
fő ut cai ol da lán lé vő két he lyi ség ben.

simon Károly

a BaLaTonFüreDI 2-eS SZámú poSTaHIvaTaL
TörTéneTe 1949-Ig

(65éveadtákátaközségújpostahivatalát)

Arégipostaépülete(1932)
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ha ma ro san hi va tal lá si ke rült fej lesz te nie az ügy -
nök sé get (1920), amely nek ve ze té sé hez a szük sé ges
is ko lai vég zett sé get pé csen sze rez te meg. Ba la ton fü -
re di ki ne ve zé sé ig ve zet te az arácsi hi va talt. ezen idő -
szak ra esett a köz ség te le fon- há ló za tá nak ki épí té se
fü red fa lut is meg előz ve.  

az el ső év ben ke rék pá ron járt át új mun ka he lyé re.
egy év múl va köl tö zött át a csa lád a köz ség be. a ház,
ami ben lak tunk a Kos suth ut cá ban, Cs. da rab Jó zsi
bá csi ék la kó há za (Kos suth u. 9., ma: fes ték bolt) he -
lyén állt. az egy ko ri is tál ló épü le té ben ma egy kis -
kocs ma mű kö dik.

édes apám úgy gon dol ta, hogy fü red hez, a já rá si
szék hely hez mél tó pos ta hi va tal szük sé gel te tik. a
hely zet tart ha tat lan volt, a for ga lom egy re nőtt: fü re -
den volt a fő szol ga bí rói hi va tal, a já rás bí ró ság, köz -
jegy zői hi va tal, ta ka rék pénz tár, s te lek köny vi fel ada -
to kat is el lát tak a köz ség ben. si mon Kár oly “ki lin -
csel ni”. kez dett 

a kü lön bö ző he lyi elöl já ró ság ok tá mo ga tá sát ha -
mar el nyer te, hi szen ne kik is ér de kük volt a fej lő dés.
az or szá gos hi va ta los szer vek előtt
fü red ne ve nem volt is me ret len, hi -
szen az er zsé bet sza na tó ri um, az
an na-bá lok, a vi tor lá zás hí res sé tet -
ték a te le pü lést. a leg főbb tá mo ga -
tó dr. da rá nyi Kál mán mi nisz ter el -
nök, föld mű ve lés ügyi mi nisz ter, a
ba la ton fü re di vá lasz tó ke rü let or -
szág gyű lé si kép vi se lő je volt. 

édes apám nak si ke rült jó kap cso -
la tot ki épí te nie a pos ta ve zér igaz ga -
tó sá gá val is, mert ké ré sük re szak tu -
dá sá val se gí tet te a ba la ton al má di
pos tás üdü lő te lep sző lé sze tét. 

“mint hogy ot ta ni gond no kunk a
szőlőmívelésben és ke ze lés ben

nem já ra tos, nem ma rad más hát ra, mint olyan hoz
for dul ni, aki a mes ter sé get ér ti … a mes ter te vol nál!”
– ír ta édes apám nak 1926-ban a pos ta fő igaz ga tó ja.

si mon Kár oly nak sze ren csé je volt, hogy a pos ta
kor sze rű el he lye zé sé nek el kép ze lé se ta lál ko zott a ve -
zér igaz ga tó ság fej lesz té si ter ve i vel. eb ben az idő ben
– 1937 után – kezd te meg a pos ta a pos ta mes te ri há -
zak épí té sét. Koromzai vil mos ma gyar ki rá lyi pos ta -
fő mér nök azt val lot ta, hogy a fa lu si pos ta ház őr ző je,
hir de tő je és fej lesz tő je le gyen a né pi épí té szet nek. a
fü re di pos ta mes te ri ház  ter ve is eb ben a szel lem ben
ké szült el. 

“ az épí té szet a kor szel le mi áram la tá nak leg hí -
vebb vis  sza tük rö ző je, és ép pen ezért az épí té szet a
kor kul tú rá já nak fok mé rő je ként le het te kin te ni.” –
val lot ta a pos ta. 

a ter ve zés előtt azon ban ki kel lett je löl ni a meg fe -
le lő he lyet. si mon Kár oly azt ja va sol ta, hogy a pol gá -
ri is ko la (ma: Bem is ko la) nagy ud va rá ból ha sít sák ki
a ka to li kus temp lom fel öli 454 négy szög öl sa rok te rü -
le tet. a val lás- és Köz ok ta tás ügyi mi nisz té ri um en ge -
dé lyé nek meg szer zé sé ben is mét a mi nisz ter el nök se -
gí tett. 

sze ren csés volt a vá lasz tás, bár ak kor még nem le -
he tett tud ni, hogy a vá ros köz pont ott fog ki ala kul ni. 

“egy köz ség kul tú rá já nak jel ző kö vei: in téz mé -
nyek, lé te sít mé nyek: az el ma ra dott ság ok ….ma már
meg sem mi sü lés előtt áll nak, mert van nak, kik lát ják,
hogy a ma ra di ság em tő ke … Bol dog sá gunk fel eme -
lő ér zé sé vel ad juk köz re a hírt, hogy köz sé günk egy
mo dern köz in téz mén  nyel gaz da gabb, amely … a fej -
lő dés útjelzője… ír ta a Ba la ton fü red cí mű he ti lap
1937. jú ni us 5-i szá ma. 

az en ge dé lyek bir to ká ban el ké szült a meg épü lő
pos ta ház ma kett je, ame lyet köz szem lé re is ki tet tek.
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1937. jú li us 19-én rak ták le az alap kö vet, s az
épít ke zést – ame lyet Káldy fe renc fü re di épí té si
vál lal ko zó ve ze tett – 1938. ja nu ár vé gé re be fe jez -
ték. a hi va tal épü le té ben he lyet ka pott a pos ta mes -
te ri la kás is, mint min den ak ko ri ban épült pos tán. 

1938. ja nu ár 13-án meg tör tént az át adás-át vé tel,
jegy ző könyv ét a ve zér igaz ga tó ság ré szé ről se bes -
tyén Bé la pos ta ta ná csos és Koromzai vil mos pos ta -
mér nök ír ták alá. az át ve vő si mon Kár oly pos ta -
mes ter volt. 

a meg nyi tó ün nep sé gen saj nos dr. da rá nyi Kál -
mán mi nisz ter el nök egyéb el fog lalt sá ga mi att nem
tu dott részt ven ni, de le vél ben ki men tet te ma gát.

mi ből állt az épü let? 
tar tal ma zott egy né pi mo tí vu mok kal dí szí tett

for gal mi he lyi sé get, amely ben te le fon fül ke, cso -
mag fel ve vő ab lak, és a pos ta mes te ri ab la kon kí vül
még há rom ke ze lő ab lak volt. a pos ta mes ter nek
nem volt kü lön iro dá ja, együtt élt a for ga lom mal,
így azt ál lan dó an szem mel tud ta tar ta ni. eb ben a te -
rem ben volt a táv író gép is. min den ke ze lő nek, il let -
ve ki adó nak vizs gáz nia kel lett mor zé ból. 

a nem fü re di ki adók, vagy ven dé gek ré szé re két
la kó szo ba és WC állt ren del ke zés re. 

Kü lön he lyi sé gük volt a kéz be sí tők nek, és volt
egy szo ba a cso ma gok tá ro lá sá ra is. 

a pos ta mes te ri la kás há rom la kó szo bá ból, für dő-
és cse léd szo bá ból, egy kü lön WC-ből, kony há ból
és kam rá ból állt. Két han gu la tos te rasz tar to zott
hoz zá. a pin cé ben volt a szén és tü ze lő anyag-rak tár
és a mo só kony ha. 

a pos ta mes te ri la kást a Kincs tár nem bér be, ha -
nem hasz ná lat ba ad ta. 

a für dő te le pi és a köz sé gi pos ta hi va tal kö zött
erős ri va li zá lás ala kult ki. az új épü let el ké szül té ig
a te le pi pos ta volt előny ben, de az át adás után meg -
vál to zott a hely zet. 

a szent im re té ren ál ló új épü let mel lé paj tát és
is tál lót is épí tet tek, mert a cso ma gok ki szál lí tá sa, a
le ve lek to váb bí tá sa a vas út ál lo más moz gó pos tá já -
hoz, va la mint a két pos ta kö zött egy két ló val von -
ta tott, zöld pos ta ko csi val tör tént. a két ló is tál ló ja
arácson volt, itt csak idő sza kos be ál lót lé te sí tet tek.
ez a szol gál ta tás csak a köz sé gi hi va tal ban mű kö -
dött. az egyen súly ér de ké ben a te le pi pos tán hagy -
ták a te le fon köz pon tot. 

a for gal mat a pos ta mes te ren kí vül két ki adó
(nyá ron a ki se gí tő vel együtt há rom), egy pos ta ko -
csis és két kéz be sí tő lát ta el. 

Balatonarácson, mi vel önál ló fa lu volt, to vább ra is
meg ma radt a hi va tal kü lön kéz be sí tő vel. a já ra tot a

pos ta ko csi lát ta el. si mon Kár oly he lyét az arácsiak
köz ked velt técely pis ta bá csi ja töl töt te be egé szen
nyug díj ba vo nu lá sá ig. 

a köz sé gi hi va tal szol gál ta tá sá nak szín vo na la ug -
rás sze rű en meg nőtt: a cso ma go kat ki hord ták, nem
volt sor ban ál lás, min den ki el fért a tá gas te rem ben,
volt hely a fi ó kos rend szer be ve ze té sé re, meg nyílt a
pos ta ta ka rék pénz tár ki- és be fi ze tő he lye.

“… mert van nak, kik lát ják, hogy a ma ra di ság nem
tő ke, el len ke ző leg, a ha la dás az egye dü li út” - ír ta
Baán lász ló fő szer kesz tő a Ba la ton fü red 1937. már -
ci us 27-i szá má ban. 

szi esz ta ide jén sikk volt be jön ni a hi va tal ba be szél -
get ni az élet ese mé nye i ről. von zot ta a he lyi “no ta bi li -
tást” az épü let tet sze tős meg je le né se, az ott ho nos bel -
ső. gyak ran be szél ge tett itt egy más sal vá mos gé za
nagy tisz te le tű úr és gubicza an tal es pe res úr is. 

az al kal ma zot tak nak nem volt egyen ru há juk, csak
a kéz be sí tők nek és a pos ta ko csis szalai la jos bá csi -
nak. 

a ki adók ma guk tól ki ta lált “dirndli” ru hát hord tak. 
Kik vol tak a kéz be sí tők? egy-két név az em lé ke -

im ből: ma gyar Jó zsef, ma gyar fe renc, Koók la jos,
far kas gé za, nagy Jó zsef, sza bó an tal. az al kal ma -
zot tak, vagy ahogy ak kor hív ták őket: a ki adók kö zött
ott volt édes anyám, aki a ta ní tó női hi va tá sát cse rél te
fel a pos tá val. az tán so mo gyi Kár oly, tarsó mar git,
ő ké sőbb ma gyar fe renc fe le sé ge lett – így pos tás há -
zas ság jött lét re. 

édes apám na gyon jól is mer te a tarsó csa lá dot még
arácsról. mar git da rá nyi Kál mán aján lá sá nak kö -
szön he ti, hogy pos tás kis as  szony lett. 

“… va gyo nuk nincs és be teg sé gük re va ló te kin tet -
tel szü lei már dol goz ni nem igen tud nak. ar ra ké rem,
hogy párt fo gol tam ügyét jó in du la tá ba ven ni és a
fenn for gó le he tő sé gek ről en gem tá jé koz tat ni szí ves -
ked jék.” - ír ta da rá nyi Kál mán 1939. jú ni us 9-én.
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a ii. vi lág há bo rú alatt a for ga lom még job ban meg-
növekedett. a sas be hí vók kéz be sí té se és a vö rös ke -
reszt szo mo rú hí re ket köz lő le ve le i nek el jut ta tá sa mi -
att ál lan dó ügye le tet kel lett tar ta ni a há bo rú utol só két
évé ben. a for gal mat azért tud ta el lát ni a hi va tal, mert
a pos tai al kal ma zot ta kat fel men tet ték a ka to nai szol -
gá lat alól. 1944-től ezt a fel men tést meg szün tet ték, s
nem csak a fü re di, ha nem a töb bi pos ta mun ká ja is
kri ti kus sá vált. 

1945. már ci us 25-én, vi rág va sár nap be jöt tek az
oro szok. a kör nyék el adó lá nyai a pos ta női al kal -
ma zott ja i val együtt a pos ta mes te ri ház sze nes pin cé -
jé ben húz ták meg ma gu kat. a pin ce ab la ka it fa ha -
sáb ok kal rej tet ték el. a kony ha fe lő li be já rat nál a
kis köz le ke dő be öt aj tó nyí lott: a sza bad ba, a kony -
há ba, a cse léd szo bá ba, a pad lás ra és a pin cé be. az
aj tók se gít sé gé vel édes apám, mint egy “itt a pi ros,
hol a pi ros” já té kot játsz va fél re tud -
ta ve zet ni a nő ket ke re ső ka to ná kat. 

édes anyám “ba nyá nak” masz kí -
roz ta el ma gát, mert mel les leg főz ni
azért kel lett valakinek…

az oro szok hol kém nek nyil vá ní -
tot ták édes apá mat lát va a táv író gé -
pet, más kor pénzt kö ve tel tek tő le a
hom lo ká ra sze ge zett pisz tol  lyal,
bur zsuj nak ti tu lál ták a tisz tes sé ges
pol gá ri la kás mi att, s kö ve tel ték az
ara nyat. édes apám nem mu tat ta
meg, hol ás ta el a ka ri ka gyű rűt meg
a nyak lán cot, sem azt, ho vá dug ta el
még a nyi la sok elől a pénz tá ri kész -
le tet. ami kor a nyi la sok ar ra uta sí -
tot ták, hogy nyu gat ra tá voz zon, ő
ma radt és meg őriz te a pénzt.   a ké -

ső ta vas  szal be in dult pos tá nak ad ta át a 170.000
pen gőt, eb ből tud ták ki fi zet ni a Ba la ton észa ki part -
ján lé vő pos ták dol go zó it. 

sa ját ke zű leg ál lí tot ták hely re a pos ta te te jét ért
ak na ta lá lat okoz ta sé rü lé se ket. az oro szok szer szá -
mos tól el vit ték a lo va kat, így a pos tai szol gá lat el -
lá tá sá ra fo ga tost kel lett bé rel ni – ha jól em lék szem:
halek bá csit. 

1946-47-ben meg csil lant a de mok rá cia le he tő sé ge.
a va ló ság ban nem ez tör tént: édes anyá mat 1946-ban
B-listázták. si mon Kár oly még re mény ke dett ab ban,
hogy a ren de zett pol gá ri élet meg in dul az or szág ban.
1948-ban bált, az az pol gá ri tár sas va cso rát ren de zett a
pos tás szak szer ve zet égi sze alatt, amely nek te rü le ti
el nö ke volt. 

a la vi na azon ban el in dult: 1948. jú li us 11-én a ma -
gyar dol go zók párt ja he lyi szer ve ze te pon tos ki mu ta -
tást kért a pos ta dol go zó i ról, azok párt ál lá sá ról. ter -
mé sze te sen nem kap tak vá laszt, és a sop ro ni igaz ga -
tó ság sem ad ta ki az ada to kat. édes apá mat 1948. no -
vem ber 17-én min den elő ze tes vizs gá lat nél kül ki tet -
ték a mun ka he lyé ről. utá na já rá sá nak ered mé nye ként
ugyan vis  sza vet ték egy rö vid idő re, de 1949 ja nu ár já -
ban vég leg el moz dí tot ták pos ta mes te ri ál lá sá ból.

édes apám élt-halt a pos tá ért, ne ve ös  sze fo nó dott a
köz sé gi pos ta tör té ne té vel. 
Szerkesztőimegjegyzés:Aszerzőacikkmegírásá-

hozfelhasznált többmintháromtucateredetidoku-
mentumát–nemesnagylelkűséggel– felajánlottaa
Városi Helytörténeti Gyűjteménynek. Terjedelmi
okokbólezeknekcsakegykistöredékéttudtukittbe-
mutatni,ezértazátadottigenértékesanyagbólkama-
rakiállítástrendezünkáprilisvégén.
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a Via crucisTóL a Ke reSZT úTI
áHí Ta ToS Sá gIg

a kál vá ria-já rás tör té ne te a ke resz tes had já rat ok
ide jé re nyú lik vis  sza. a Je ru zsá le mig el ju tó ka to nák
ke gyes szo ká sa volt fel ke res ni a ke reszt re fe szí tés
he lyét, vé gig men ni Jé zus utol só út ján Ka ja fás fő -
pap há zá tól, il let ve pi lá tus praetoriumától a gol go -
tá ra ve ze tő mint egy fél ki lo mé te res úton. en nek
fon to sabb ál lo má sa it em lé kez te tő ül elő ször kő vel
je löl ték meg, ké sőbb a kö vek mel lé egy sze rű ke -
resz te ket is el he lyez tek. a 15. szá zad tól eu ró pa-
szer te egy re több he lyen ala kí tot tak ki a je ru zsá le -
mi via crucishoz ha son ló em lék he lye ket, vagy a
temp lo mok kert jé ben, vagy a te le pü lé sek ha tá rá ban
emel ke dő dom bo kon, ezek a kál vá ria-épít mé nyek
az el len re for má ció győ zel mét, a vá ros la kó i nak ka -
to li kus el kö te le zett sé gét is je lez ték.

Kez det ben csak az út el ső és utol só ál lo má sát je -
löl ték ki pon to san, a stá ci ók szá ma a hoz zá juk kap -
cso ló dó, ma gya rá zó bib li ai tör té ne tek sze rint vál-
tozott.(a leg rö vi debb is mert ke reszt út nak 7, a leg -
hos  szabb nak 43 ál lo má sa van.) a stá ci ók rend jé -
nek ala ku lá sá ra bi zo nyít ha tó an ha tot tak a kö zép -
kor ban oly ked velt misz té ri um já té kok, a hús vé ti
ün nep kör ben elő a dott pas si ók is.  Ké sőbb a ke -
reszt út a temp lo mo kon be lül re ke rült, az ál lo má sok
szá ma 14-en ál lan dó sult, xi. in ce pá pa pe dig
1686-ban bú csú val (bűn bo csá nat tal) lát ta el a
temp lo mi ke reszt uta kat és a ke reszt úti áj ta tos ság -
ban részt ve vő ket.

a ke reszt út-já rás nak li tur gi kus elő írá sai nin cse -
nek, akár la i ku sok is irá nyít hat ják. a Ba la ton fü re -
den ki ala kult szo kás sze rint nagy hét szer dá ján a
plé bá nos ve ze ti vé gig mi nist rán sa it a temp lom -
ban, míg nagy pén te ken a nők egye dül el mél ked -
nek és tar ta nak bűn bá na tot. Bár a ma gyar ka to li -
kus le xi kon sze rint a ke reszt úti áj ta tos ság hoz
“hoz zá tar to zik a moz gás, az az vé gig kell jár ni a
stá ci ó kat”, a fü re di pi ros temp lom ha jó já ban eh -
hez nincs ele gen dő hely: a hí vők a pa dok ból kí sé -
rik fi gye lem mel a szer tar tást. (ugyan csak a le xi -
kon ból tud hat juk, hogy a temp lo mok bel se jé ben
ki ala kí tott ke reszt utak nak “a kép nem lé nye ges
kel lé ke”, a 14 meg ál dott fa ke reszt vi szont igen. a
ke resz tek meg ál dá sa kez det től a fe ren ce sek pri vi -
lé gi u ma.)

Kér Dé SeK – Fe Le LeT néL KüL
mi kor ka pott protiwinsky fe renc meg bí zást a
temp lom stá ció ké pe i nek meg fes té sé re? a mű vész
az el ső vi lág há bo rú be fe jez té vel, mi helyt le he tő sé -
ge nyí lott vis  sza ment mün chen be, 1922-ben és
1923-ban már sze re pel nek ké pei a glaspalast ka ta -
ló gu sá ban. nem tud juk, hány szor és mi kor tért ha -
za öreg édes any ját meg lá to gat ni. 1926-ban bi zo -
nyo san itt hon van: protiwinskyné ha lá lát sze mé lye -
sen je len ti be okt. 22-én az anya köny vi hi va tal ban.
(szü lő há zát, a temp lom mel let ti tel ken ál lott Be -
szál ló ven dég lő épü le tét va la mi vel ké sőbb kez dik
majd bon ta ni, hogy anya gát a plé bá nia épí té sé hez
hasz nál ják fel.) protiwinsky fülöpné el huny ta után
a fes tő nek egyet len hoz zá tar to zó ja sem ma radt már
Ba la ton fü re den. a kö vet ke ző nyolc év ből nin csen
adat ar ról, hogy itt hon tar tóz ko dott vol na. mi ért
dön tött még is 1934-ben a ha za te le pü lés mel lett?
(egy hi va ta los irat ban szív be teg ség ének ke ze lé sé re
hi vat ko zik, amely re a fü re di sza na tó ri u mot tart ja
leg in kább al kal mas nak.) 

a pi ros temp lom alap kö vét rott nán dor me gyés -
püs pök 1926. ok tó ber. 24-én tet te le. egy év múl va,
az l927. szep tem ber 29-i fel szen te lés kor a plé bá -
nos, luttor fe renc ne ve mel lett meg örö kí tik a mun -
kát ter ve ző és ki vi te le ző ös  szes mér nök, épí tész és
szob rász ne vét, ké pek ről, fres kók ról azon ban még
szó sem esik. de hát az el ső, ün ne pé lyes ka pa vá -
gás tól a temp lom szen te lé sé ig mind ös  sze egyet len
év telt el - a fel sze re lés és a dí szí tés a kö vet ke ző
évek ben ke rült sor ra.

gyű rű gé za pre lá tus úr úgy tud ja, hogy a fa lak fes -
té sét fü re di mes ter vé gez te, a mun ká hoz föl hasz nált
sab lo no kat még so ká ig meg őriz ték. egy temp lom
bel ső te ré nek ala kí tá sá hoz azon ban meg fe le lő fel ké -
szült ség, szak ké pe sí tés kell, ez a fel adat meg ha lad ja
egy “hely bé li ipa ros” tu dá sát. va jon köz re mű kö dött-
e – akár mi lyen cse kély mér ték ben is – protiwinsky
fe renc eb ben a mun ká ban? a ké pek kö rül és a na -
gyobb fal fe lü le te ken lát ha tó sti li zált, ma gya ros – ké -
sei sze ces  szi ós mo tí vu mok az ipar mű vé sze ti is ko lá -
ban ál ta la is ta nult dí szí tő fes té szet ha tá sát mu tat ják.

az apos to lok ké pe in ke vés ere de ti öt let csil lan,
de ese tük ben nem is vár hat juk el a mű vé szi in ven -
ci ót. az apos to lok nak ugyan is nin cse nek (nem is le -
het nek) egyé ni vo ná sai, sze mé lyü ket a fel irat okon
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kí vül csak az iko nog rá fi á ban né mi leg já ra tos né ző
tud ja azo no sí ta ni a ke zük ben tar tott jel ké pek ből.
szent pé tert a menny or szág kul csa, az evan gé lis tá -
kat könyv vagy irat te kercs je lö li. a for dí tott ke reszt
szent and rás, az ala bárd szent tá dé vér ta nú sá gá -
nak esz kö ze, a pén zes zacs kó ról az adó sze dő ből ta -
nít ván  nyá lett szent má té is mer he tő fel. arc vo ná sa -
ik ha son ló ak, az egyet len Já nos apos tol ki vé te lé vel
mind idős, sza kál las fér fiú, öl tö ze tük is egy sé ges:
láb fe jig érő tu ni ka, fö löt te mél tó sá go san re dő zött
palliummal. áb rá zo lá suk te hát ele ve “sab lo nos”. a
fü re di temp lom ban mint egy tíz mé ter ma gas ból
néz nek le a hí vek re.

a kó rus mell vért je alat ti fal ré szen vi szont, fej ma -
gas ság ban a temp lom épí té sét kez de mé nye ző el ső
fü re di lel kész, luttor fe renc és a szen te lő püs pök,
rott nán dor ké pe lát ha tó. va ló sá gos, a kor tár sak ál -
tal jól is mert sze mé lyek. Ki ké szí tet te a két port rét?
az ő áb rá zo lá suk hoz még is csak szük sé gel te tett né -
mi arc kép fes tői jár tas ság! 

az ol tár mö gött je len leg ma ga a pi ros temp lom
lát ha tó, fö löt te arany su gár zás ban a szent lé lek.
sem a fes tő je ki lét ét, sem a meg fes tés ide jét nem si -
ke rült meg tud nom, tör té ne tét vi szont igen. a temp -
lom épí té sé hez ke vés volt a püs pök ség, a kul tusz -
mi nisz té ri um és a hí vek ado má nya, ezért kény te le -
nek vol tak je len tős köl csönt föl ven ni a hol land
Bank tól. a tör lesz té sért rott nán dor me gyés püs -
pök vál lalt ke zes sé get, s ez luttor tá vo zá sa után
nem ke vés gon dot je len tett szá má ra. a hol land
Bank vá rat lan bu ká sa mi att a még fenn ál ló 156.000
pen gő hi telt nem kel lett – mert nem volt ki nek –
vis  sza fi zet ni. rott nán dor sza vai sze rint te hát: “ez
a temp lom a szent lé lek aján dé ka!”

idős fü re di ek em lé ke ze te sze rint az ap szis ban
ere de ti leg “ala kok vol tak fest ve”. gyű rű gé za úgy
tud ja, a temp lom lét re jöt té ért leg töb bet ado má nyo -
zók arc ké pe vagy alak jai, s hogy ez volt a fres kók
“leg ke vés bé si ke rült ré sze”. va jon kik le het tek az
ere de ti fest mé nyen? ta lán nem is egy kép volt, ha -
nem több, ki sebb? az alap kő le té tel kor a fal ban el -
he lye zett írás hat van nál több egy ház köz sé gi tiszt vi -
se lőt, véd nö köt, do ná tort so rol fel, s a kí ván sá got:
“… ha kik ezen szent haj lék nak meg épí té sét bár mi
mó don se gí tet ték, éle tük ben ál dást, ha lá luk ban
örök nyu go dal mat leljenek…” Ke ve sen ré sze sül -
het tek kö zü lük ab ban a meg tisz tel te tés ben, hogy az
ol tár mö göt ti, ki tün te tett he lyen az arc vo ná sa i kat is
meg örö kít sék. le het, hogy nem a ké pek szín vo na -
la, ha nem né mi em be ri gyar ló ság, ri va li zá lás mi att
vál tot ta fel a szent lé lek a do ná to ro kat?

a protiwnsky-festette 14 stá ció-kép nyolc év vel a
temp lom föl épü lé se után, 1935 áp ri li sá ban ké szült
el. nagy pén te ken szen tel te föl morovicz an tal
veszp ré mi fe ren ces atya. az ese mény ről hírt adott
ápr. 3-án a Ba la to ni Ku rír, a Ba la ton fü red c. lap áp -
ri lis 6-i szá má ban fog lal ko zott az ese mény  nyel. a
mai szem lé lő nek úgy tű nik: az apos to lok lá ba i nál a
he lyet elő re meg ter vez ték – sza ba don hagy ták a ke -
reszt út-áb rá zo lás cél já ra. egy sze rény igé nyű mo no -
grá fia meg írá sá hoz is el en ged he tet len, hogy el len -
őriz zük: mi lyen ma gas ság ban van a 14 kép, mi lyen
tech ni ká val ké szült és mi a ké pek pon tos mé re te.

proTIwInSKy
Ke reSZT úT-áB rá Zo Lá Sa

a gol go tá ra ve ze tő út ál lo má sa i nak meg fes té se
mint ha egye ne sen protiwinskyre várt vol na. mün -
che ni ta nu ló évei kez de té től si ker rel má sol ta a ne ves
mes te rek bib li ai tár gyú ké pe it: már 1911-ben
remb randt “le vé tel a ke reszt ről” cí mű fest mé nyé -
nek kó pi á já val sze re pelt egy ki ál lí tá son. 1922-ben
ru bens “Krisz tus a ke reszt fán” cí mű ké pé nek ál ta -
la ké szí tett má so la tát jel zi a glaspalast ka ta ló gu sa.
a fel adat meg ol dá sá hoz ez út tal két szem pon tot kel -
lett fi gye lem be ven nie: a szín- és for ma vi lág le gyen
har mó ni á ban a neo ro mán stí lu sú temp lom bel se jé -
vel és hogy a ké pe ket hét-nyolc mé ter ma gas ság ban
fog ják el he lyez ni. 

a ke reszt hez ve ze tő utat és Jé zus kín ha lá lát áb -
rá zo ló 19. szá za di fes tők ál ta lá ban tör té ne ti hű ség -
re tö re ked tek még a té ma ap ró rész le te i nek ki dol -
go zá sá ban is. a tör té nel mi re a liz mus nak ez út tal az
áb rá zo lá sok és a szem lé lők kö zöt ti szo kat la nul
nagy tá vol ság mi att sem lett vol na sok ér tel me.
protiwinsky csak a lé nye ges vo ná sok ra szo rít ko -
zik, ke vés, kön  nyen azo no sít ha tó ala kot mu tat be,
szin te kép re gény-sze rű mo dern ség gel il luszt rál ja a
je le ne te ket. a tör té net a jobb ol dal fal kö ze pé nél
kez dő dik, a ki já rat fe lé “ha lad”, majd a bal ol da lon
az ol tár irá nyá ban foly ta tó dik, az 1. és a 14. kép ép -
pen szem be ke rül egy más sal. mind két ol da lon 7-7
kép lát ha tó, a há rom üveg ab lak alatt 3+3+1 el osz -
tás ban.

a pas sió tör té ne tét mind a négy evan gé li um egy -
be hang zó an mond ja el, de Já nos evan gé lis ta be szá -
mo ló ja a leg rész le te sebb, a kép ző mű vé sze ti áb rá zo -
lá sok nak ezért ő a leg fon to sabb for rá sa. protiwinsky
ké pe i nek elem zé sé hez ma gam min dig ab ból az
evan gé li um ból emel tem ki né hány mon da tot,
ame lyik re a mű vész is érez he tő en leg in kább tá -
masz ko dott.
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1. Jé ZuST pI Lá TuS Ha LáL ra íTé LI
“KiméneezértJézusatöviskoronátésabíborkön-
töstviselve.ÉsmondanékikPilátus:“Ímholazem-
ber!”–Mikorazértlátjákvalaőtapapifejedelmek
ésaszolgák,kiáltozának,mondván:“Feszítsdmeg,
feszítsdmeg!”MondanékikPilátus:“Vigyétekelőt
és ti feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő
benne.”(János,19;5.,6.)

az el ső kép az ún. “ecce homo!”-jelenet. a mű -
vész nek itt sű rí te nie kell az előz mé nyek ből mind -
azt, amit már tu dunk a ró mai hely tar tó ról, a Jé zus
el íté lé sét kö ve te lő fő pap ról, Ka ja fás ról és az em be -
rek ről, akik né hány nap pal előbb még pál ma ágak -
kal, ho zsan náz va fo gad ták a ná zá re tit, most pe dig
ök lü ket ráz va fe szítsd meg!-et ki ál toz nak a kép
hát te ré ben.

a kép bal fe lén erő tel jes hang súl  lyal van je len az
íté le tet ki mon dó ha ta lom. pi lá tus ra a már vány pad és
tó gá ja fe hér szí ne hív ja fel a fi gyel met. ül “a tör -
vény te vő szék ben azon a he lyen, ame lyet Kő pa do lat -
nak hív nak” (Já nos 19; 13.) sú lyos de nem fé lel me -
tes alak: eny hén ko pa szo dó hi va tal nok, rész vét tel
néz az el ítélt re. pon to san a kö zép vo nal ban áll Ka ja -
fás. Ko mor bar na ru há ja éles el len té tet ké pez pi lá tus -
sal. “ak kor a fő pap, oda áll ván a kö zép re, megkérdé
Jé zust: (…) te vagy-é a Krisz tus, az ál dott is ten fia?
Jé zus pe dig mond ta: én va gyok.” (márk 14; 61., 62.)
Ka ja fás vád lón elő re nyúj tott bal ke ze te remt kap cso -
la tot a jobb ol da lon ma gá nyo san ál ló Jé zus sal. Jé zust
csak két ké pen lát juk szem ből, de sem ezen az el ső,
sem a 10. ké pen nem te kint a szem lé lők re. (eb ből a
ma gas ság ból csak le fe lé néz het ne.) erő tel jes test al -
ka tú, ma gas fér fi ként áb rá zol ja a mű vész, nyu ga lom
su gár zik ró la és vég te len ma gá nyos ság. a Bib li á ban
em le ge tett bí bor pa lást já nak szí ne in kább bar na, nem
tud ni, ere de ti leg is ilyen ár nya la tú volt-e. a kö vet ke -
ző ké pek egyi kén sem volt szük sé ge a mű vész nek pi -
ros szín hasz ná la tá ra.

2. Jé ZuS váL Lá ra ve SZI a Ke reSZ TeT
“Mikor pedig kicsúfolták őt, levevék róla a bíbor
ruhát,ésamagaruháibaöltözteték,éskivivékőt,
hogymegfeszítsék.”(Márk15;20.)

a má so dik stá ci ó tól kezd ve min dig Jé zus van a
kép kö zép pont já ban, s a ti zen ne gye di ket ki vé ve
min dig je len van a ke reszt: a fe hér ru hás Jé zus vál -
lán – vagy mel let te – sú lyos bar na vo nal lal át ló san
oszt ja a ké pet, s mint egy ren de zi a töb bi sze rep lő
el he lyez ke dé sét. Ka ja fás fő pap ös  sze sen hét al ka -
lom mal sze re pel, csak a 11. ál lo más után tű nik el a
tör té net ből. Bár a Bib lia nem em lí ti, hogy sze mé -

lye sen je len lett vol na a ke reszt re fe szí tés ese mé -
nye i nél, itt a má so dik ké pen mint ha csak el len őriz -
né, rend ben megy-e min den. 

a két fi a tal fér fi nyolc ill. ki lenc ké pen je le nik meg.
az evan gé li u mok nem ne ve sí tik őket, ma gam a hom -
lok pán tos, fém-öves ala kot ka to ná nak, a má si kat po -
rosz ló nak ne ve zem. mind egyik evan gé lis ta meg em lí -
ti, hogy Jé zust meg kö töz ve vit ték-ve zet ték vé gig a
gol go tá ra. a “vé gig von szo lást” protiwinsky úgy
hang sú lyoz za, hogy e két sze rep lőt erő tel jes, go rom -
ba moz du la tok kal áb rá zol ja. a test be széd nek – már
csak az arc vo nás ok ke vés sé ki ve he tő vol ta mi att is -
nagy sze re pe van a fü re di kál vá ria ké pe in. mind hár -
mó juk sze me Jé zus ra sze ge ző dik, aki ké rő-hí vó moz -
du lat tal nyújt ja ki ke zét a szen ve dés el fo ga dá sá ra. 

3. Jé ZuS eLő SZör eSIK eL a Ke reSZT TeL
a há rom szo ri el esés apok rif ha gyo mány, az evan gé -
li u mok egyi ké ben sem sze re pel.  a fes tő nek ugyan -
azt az egy mon dat nyi je le ne tet há rom va ri á ci ó ban
kell meg fes te nie, er re ál ta lá ban va la mi fé le fo ko zást
al kal maz nak. itt, az el ső al ka lom mal Jé zus csak fél
térd re bu kik, bal ke zé vel a föl det érin ti, jobb já val a
ke reszt be ka pasz ko dik. a ka to na el tol ni, a po rosz ló
egyen sú lyoz ni lát szik a sú lyos fa ke resz tet. Ka ja fás
fő pap úgy fi gyel a hát tér ben, mint aki prak ti kus ta -
ná cso kat ké szül ad ni az ügyet len ke dők nek.

4. Jé ZuS any Já vaL Ta LáL Ko ZIK
a gol go tá ra ve ze tő úton, sőt, már galileától szá mos
nő kí sér te Jé zust. az evan gé li u mok há rom má ria
ne vű nőt is em lí te nek kö zöt tük, de csak Já nos azo -
no sít ja a ke reszt tö vé ben ál ló má ri ák egyi két az
anyá val. ta lán eb ből a bi zony ta lan ság ból fa kad
protiwinsky fes tői meg ol dá sa: fi a tal ar cú nő né zi a
ke resz tet-vi vőt, te kin te té ből nem két ség beesés, ha -
nem áhí tat su gár zik. má ria kéz moz du la ta óvó és ag -
gó dó, aho gyan a mö göt te ál ló - most elő ször meg je -
le nő - Já nos apos tol is ag gó dó fi gye lem mel néz le a
tér dep lő nő alak ra. a kép jobb szé lén a po rosz ló és
egy tíz év kö rü li fi úcs ka ke mé nyen lép to vább, a cél
fe lé, a Jé zus há ta mö gött ál ló ka to na vi szont szin te
gyön géd, részvétteli moz du lat tal érin ti meg Jé zust.

5. CIréneI SI mon Se gíT vIn nI
a Ke reSZ TeT

“Éskényszeríténekegymellettökelmenőt,bizonyos
ciréneiSimont,akiamezőrőljönvala(…),hogyvi-
gyeazőkeresztjét.”(Márk15;21.)

Cirénei si mon te hát vé let le nül lett sze rep lő je a
ke reszt út nak. va jon mi ért kényszerítették a me ző ről
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ha za té rőt a szo mo rú me net be? ta lán at tól fél tek,
hogy Jé zus meg hal, mi e lőtt a ke reszt re fe szí tés he -
lyét el ér nék ve le? Cirénei si mon földmíves vol tát
az övé re fű zött ta risz nyá val és sar ló val jel zi
protiwinsky. a je le net szer kesz té sé ben a mű vész
egy kis op ti kai csa lás sal él: ha a ke reszt sú lya alatt
meg gör nye dő fér fi föl egye ne sed ne, két fej jel len ne
ma ga sabb a töb bi ek nél. a meg vál tó ra ne he ze dő te -
her alatt egy óri ás is csak ros ka do zik.

a jobb ra – elő re ha la dás len dü le te na gyon ha tá ro -
zott: a ka to na a ke zé re font kö tél lel húz za ma ga
után Jé zust, a po rosz ló emel ni se gí ti a ke resz tet. és
mind hár man le sü tik a szemüket…

6. ve ro nI Ka Ken DőT nyúJT
a Krisz tus arc kép ének le nyo ma tát őr ző ken dő le -
gen dá ja a 13. szá zad ban ala kult ki. egye sek sze rint
ma gá nak a ken dőt nyúj tó as  szony nak a ne ve is té -
ves eti mo ló gi á ból, a vera ikon (igaz kép más) sza -
vak ból ke let ke zett. a le gen da egyik leg ré gibb áb rá -
zo lá sa ép pen protiwinsky ta nu ló éve i nek vá ro sá ban,
a mün che ni ré gi kép tár ban lát ha tó.

a fü re di stá ci ók 6. ké pén Jé zus ar cát tel je sen el -
ta kar ja a fél kéz zel rá szo rí tott ken dő. ve ro ni kát pro -
fil ból lát juk: csak Jé zus ra fi gyel, kéz moz du la ta vá -
ra ko zást, se gí tő kész sé get fe jez ki. a ké pen ez út tal a
po rosz ló ve zet, el szán tan lép elő re, de úgy meg gör -
nyed, mint ha nem csak a ke zé ben tar tott vé kony kö -
tél, ha nem az egész ke reszt sú lyát érez né. a ka to na
kéz moz du la ta ta lán me gálljt pa ran csol, en ge dé lye zi
a lé leg zet vé tel nyi pi he nőt.

7. Jé ZuS má SoD SZor eSIK eL
a Ke reSZT TeL

- má sod já ra is térd re zu han, de most már mind két
ke zé vel meg tá masz ko dik a föl dön. a ke resz tet a po -
rosz ló és a ka to na tart ja, utób bi nak ar cán va la mi
olyas fé le ag go da lom: lesz-e ele gen dő ere je az el -
ítélt nek a sú lyos te her to vább vi te lé hez? Ka ja fás te -
kin te te meg ve tő, há tán ös  sze kul csolt ke ze is kí vül -
ál lá sát hang sú lyoz za. mö göt te fel tű nik egy új, itt
még nem azo no sít ha tó fér fi alak.

8. Jé ZuS vI gaSZ TaL Ja
a Sí ró aS  SZo nyo KaT

“Követépedigőtanépnekésazasszonyoknaknagy
sokasága,akikgyászolákéssiratákőt.–Jézuspe-
dighozzájukfordulvánmonda:Jeruzsálemleányai,
nesírjatokénrajtam,hanemtimagatokonsírjatok
ésatimagzataitokon.”(Lukács,23;27.,28.)

a ké pen lát ha tó as  szo nyok és gyer me kek sze me
Jé zus ra sze ge ző dik. együtt ér ző-szo mo rú arc ki fe je -

zés ük éles el len tét ben van az ér zé ket len ka to ná é val.
itt is mét a ka to na ve ze ti a meg kö tö zött Krisz tust, el -
néz a sze rep lők fe je fö lött, me re ven elő re fi gyel. Jé -
zus jobb já val tart ja vál lán a ke resz tet, ki nyúj tott
bal ke zét az egyen súly ke re sés és az ál dás moz du la ta
kö zött eme li az as  szo nyok fe lé. ál dás ra emel ni ter -
mé sze te sen a job bot szok ták, csak hogy a ha la dás
bal ról jobb ra tar tó irá nya mi att a fes tő így nem áb rá -
zol hat ta, ezért ilyen meg ha tá roz ha tat lan a moz du lat.

9. Jé ZuS Har maD SZor eSIK eL
a Ke reSZT TeL

Jé zus ez út tal egész test tel zu han a föl de. a ka to na a
ke resz tet pró bál ja meg tar ta ni, a po rosz ló az el eset tet
rán gat ja föl kön tö sét húz va. a kép bal fe lén két sí ró
as  szony, az egyik ta lán má ria. Ka ja fás jobb ról fi gye -
li a je le ne tet, ke zét még min dig há tul ös  sze kul csol va.

ér de mes ös  sze vet ni Ka ja fás fi gu rá ját remb randt
áb rá zo lá sá val (le vé tel a ke reszt ről, 1634., mün -
chen, ré gi kép tár). en nek a fest mény nek, amely ről
protiwinsky két szer is ké szí tett má so la tot, hang sú -
lyos sze rep lő je egy bar na ru hás, tur bán fé le fej fe dőt
vi se lő fér fi, aki bot já ra tá masz kod va fö lé nye sen
szem lé li a holt test kö rül buz gól ko dó kat. öl tö ze te is,
moz du la ta is más, mint Ka ja fás nak protiwinsky stá -
ció-ké pe in, meg le pő en azo nos azon ban a két fi gu ra
ál tal föl vett póz, a sze rep, ame lyet ala kí ta nak.

10. Jé ZuST meg FoSZT JáK ru Há I TóL
“A vitézek azért, amikor megfeszítették Jézust,
vevék az ő ruháit és négy részre oszták, egy részt
mindenikvitéznekésaköntösét.Aköntöspedigvar-
rástalan vala, felülrőlmindvégig szövött.” (János
19;23.)

Jé zus a föld re fek te tett ke reszt két szá rá nak met -
szés pont já ban áll, szem ben a kép né ző i vel. most őt
áb rá zol ja a fes tő fej jel ma ga sabb nak a töb bi ek nél,
alak ját még job ban meg nyújt ja fé lig le ve tett kön tö -
sé nek lá ba elé hul ló vé ge. az elő ző ké pe ken lágy
esés sel re dő zött hó fe hér anyag jól lát ha tó an var rás
nél kül ké szült, egy vég ből szö vött, újabb bi zony sá -
gá ul an nak, hogy a fes tő ta nul má nyoz ta az evan gé -
li u mot.

a bal ol da lon ál ló Ka ja fás fél re haj tott fe je, szét -
tárt ke ze ál szent saj nál ko zást épp úgy ki fe jez het,
mint a – meg kés ve – föl éb re dő szá nal mat. a zsi dó
fő pap mö gött most már jól lát ha tó a 7. ké pen föl tűnt
idős fér fi, a jobb ol da lon pe dig új sze rep lő, a ró mai
szá za dos. meg hök ken tő a po rosz ló áb rá zo lá sa: le -
haj tott fej jel, csüg ged ten gör nyed a ke reszt mel lett,
mint ha az út vé gén meg szó lal na ben ne a lel ki is me -
ret, rá döb ben ne ar ra, mi ben vesz részt.
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11. Jé ZuST FöL SZe ge ZIK a Ke reSZT re
az utol só ké pe ken egy re job ban ki bon ta ko zik
protiwinsky föl ké szült sé ge, mes ter ség be li tu dá sa.
a ke reszt re szö ge zett Krisz tus rö vi dü lés ben áb rá -
zolt tes te ural ja a kép al só har ma dát, egyik szél től
majd nem a má si kig nyú lik. az egyet len, ha lott-fe -
hér, föl dön fek vő test el len sú lyoz za a kö zép ső me -
ző ben ál ló hét sze rep lő sö tét cso port ját. eb ből a
szög ből, így csak az lát hat ja, aki Jé zus fe jé nél, s
hoz zá min den ki nél kö ze lebb áll.

12. a Ke reSZT FeL áL Lí Tá Sa.
KrISZ TuS Ha Lá La

“Ésmeghomályosodékanapésatemplomkárpit-
jaközépenkettéhasada.–ÉskiáltvánJézusnagy
szóval,mondta:Atyám,a tekezeidbe teszemleaz
énlelkemet.Ésezeketmondván,meghala.”(Lukács
23;45.,46.)

az utol só há rom stá ci ó nál együtt lát juk a sze rep -
lő ket: má ria és Já nos Jé zus jobb ján áll va néz nek föl
a ke reszt re, a ke reszt fa tö vé ben a zo ko gó má ria
mag dol na ku po rog. a ró mai tiszt há tat for dít a je le -
net nek, le néz a vá ros fe lé. a sö tét ru hás cso port mö -
gött tel je sen el sö té tült az ég, ami ke vés fény a fel hők
kö zül át su gár zik, az csak Jé zust vi lá gít ja meg. a kép
fek vő tég la lap ala kú sík já ban protiwinsky nem al -
kal maz hat ja az ilyen kor szo ká sos szer kesz té si mó -
dot, a ke resz tet nem fest he ti a gol go ta leg ma ga sabb
pont já ra. Jé zus át szö ge zett lá ba a ké pen alig egy
aras  szal van a föld fö lött. a fes tő megint a Cirénei
si mon áb rá zo lá sá nál al kal ma zott meg ol dás sal él: ér -
zé kel te ti, hogy a ke resz ten füg gő kor pusz ki egye ne -
sed ve sok kal ma ga sabb len ne. a ma gas ba né ző arc
és a víz szin tes vo nal nál föl jebb raj zolt bal kar “szál -
ló” moz du la ta is meg eme li az ala kot.

13. Jé ZuS TeS TéT Le ve SZIK
éS Fe Hér gyoLCS Ba Ta Kar JáK.

“el vé gez te tett” – ezek luk ács evan gé li u má ban
Krisz tus utol só sza vai. a kín szen ve dés vé ge a hí vők
szá má ra azon ban nem a ha lál győ zel mét je len ti, ha -
nem az üd vös sé get, az örök éle tet. a ké pen ezért
már nem a fé le lem az ural ko dó, a ha lott Krisz tus
mel lett ál ló cso port mű vé szi áb rá zo lá sa a 15. szá -
zad tól a pietá (együtt ér zés) ne vet vi se li.

az anya csön des, le tisz tult fáj da lom mal tart ja
ölé ben fia holt test ét, a kö rü löt te lé vők is meg bé kült
áhí tat tal te kin te nek le rá. a sze líd, nyu godt arc vo -
ná sú meg vál tó mint ha csak alud na, se be it nem
hang sú lyoz za, gyön géd na tu ra liz mus sal ép pen csak
jel zi a fes tő. le csün gő bal já nál a szen ve dés erek -
lyé je, a tö vis ko szo rú, de kö zé pen új szim bó lu mok
je len nek meg: zöld olaj ág mel lett egy kor só. a 2.
stá ci ó tól kezd ve min dig hang sú lyo san áb rá zolt ke -
reszt fá ból csak a füg gő le ges, “ég fe lé mu ta tó” szár
ma radt meg, mel let te a ked ves ta nít vány, Já nos
apos tol áll a leg ma ga sabb pon ton. a 7. stá ci ó tól föl-
föl tű nő idős fér fi föl te he tő en arimatiai Jó zsef, aki
pi lá tus tól en ge délyt kér és kap Jé zus el te me té sé re.

14. Jé ZuST Sír Ba He Lye ZIK
az evan gé li u mi szö ve gek kel el len tét ben, de a nyu -
ga ti-ke resz tény egy ház iko nog rá fi ai ha gyo má nya i -
nak meg fe le lő en Jé zus ta ka rat lan tes tét nem szik la -
sír ba, ha nem már vány ko por só ba, szar ko fág ba he -
lye zik. a szar ko fág előtt erős fén  nyel ki emelt he -
lyen az élet vi zét adó ku tat szim bo li zá ló kor só és az
olaj ág, az örök élet és a ke gye lem jel ké pe. az utol -
só ál lo más, a zárókép a 20. szá za di fel fo gás sze rint
a fel tá ma dás ra utal.
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a fü re di his tó ria cí mű
hely tör té ne ti fo lyó irat ban ér -
dek lő dés sel ol vas tam a ki vá ló
hely- és vas út tör té nész, fa ze -
kas mik lós máv fő fel ügye lő
úr ki tű nő ta nul má nyát, amely -
ben le vél tá ri és könyv tá ri ada -
tok ra tá masz kod va a ku ta tó
ala pos sá gá val fog lal ja ös  sze a
fen ti té mát. 

édes apám ne gyed szá za dig
– 1940 – 1965 kö zött – volt
ba la ton fü re di ál lo más fő nök,
máv fő fel ügye lő ként ment
nyug díj ba. gyer mek ként él -
tem át a ta nul mány ban em lí -
tett egyes rész le te ket, sze mé -
lyes em lé ke im alap ján tu dom
ki egé szí te ni azo kat.
“Avasutasságrészéreme-

nekítő vonatokat szerveztek.
Azutolsóilyenvonat1945.március24-én,reggel6
órakorindultBalatonfüredről,amelyenHontiJózsef
állomásfőnökéscsaládjaishelyetfoglalt.”- ír ta fa -
ze kas mik lós. 

1938-ban szü let tem, te hát 7 éves vol tam 1945-ben.
ta pol ca fe lé utaz tunk a né hány te her- és sze mély ko -
csi ból ál ló utol só vo nat tal. a Ba la ton dé li part ján már
a szov jet csa pa tok vol tak, és lőt ték az észa ki par tot.
Ba da csony to maj tér sé gé ben kap tunk egy nagy tá ma -
dást, meg áll tunk, mert ta lá la tot ka pott a vo nat ele je.
úgy em lék szem, egy hor váth ne vű fü re di mál há zó itt
halt meg, és a balatonarácsi ké sőb bi ál lo más ve ze tő,
tóth bá csi is szi lán kot ka pott a ke zé be.  

mi – a vo nat uta sai, tu cat nyi an – a kö ze li or szág út,
(a mai 71-es út)  mel let ti árok ban ke res tünk fe de zé -
ket.  meg me ne kül tünk, a vo na tot hely re ál lí tot ták és
foly tat tuk utun kat ta pol ca fe lé.

vo na tunk ta pol cán, a túl só – ukk fe lő li –  vé gen
állt meg, és vá ra ko zott a to vább in du lás ra, ami kor az
ál lo mást lé gi tá ma dás ér te. egy bom ba te li be ta lál ta a
fel vé te li épü le tet, és föl dig rom bol ta. édes apám a
meg elő ző per cek ben még a for gal mi iro dá ban tár -
gyalt to vább uta zá sunk ér de ké ben. ép pen vis  sza ér ke -
zett az ál lo más nyu ga ti vé gé ben ál ló vo na tunk hoz,
ami kor a vég ze tes bom ba tá ma dás be kö vet ke zett. a
lé gi tá ma dás ide jén mi a vo nat alatt fe küd tünk, itt ke -
res tünk “me ne dé ket”. én – mint gye rek – a vo nat alól

ki néz ve fi gyel tem a rak te rü le ten mű kö dő lég vé del mi
ágyú kat, ahogy az ég bolt ra, a re pü lő gé pek re lő nek. a
ka to nák fe de zék nél kül dol goz tak, he lyez ték be a lö -
ve dé ke ket.  pat tog tak mel let tünk a ba zalt kö vek, moz -
gott a vas úti töl tés, ami kor egy-egy lö ve dék oda ju tott. 

élet ben ma rad tunk, a jó is ten nek és a sze ren csé nek
kö szön he tő en. 

meg ér kez tünk za la eger szeg re, ahol az ál lo má son
már egy lő szer vo nat is állt.  ép pen gya log igye kez -
tünk a vá ros ba, ami kor újabb lé gi tá ma dást kap tunk, a
ház ab la kok üveg cse re pei hul lot tak me net köz ben a
fe jünk re. 

ro ko nok nál száll tunk meg, a front itt ért utol ben -
nün ket. itt ta lál koz tunk elő ször oro szok kal, akik a nő -
ket nem bán tot ták, csak a “nyemecki”-ket ke res ték,
na meg zab rál tak.  a gye re ke ket sze ret ték. em lék -
szem, az egyik ka to ná tól kap tam egy cso mó
“karandás”-t, ce ru zát. a za la eger sze gi pe tő fi ut cai
szál lá sunk pin cé jé ben sza ba dí tot ták meg az orosz ka -
to nák apá mat zseb órá já tól, ami ak kor nagy ér ték nek
szá mí tott. 

egy-két he tet töl töt tünk za la eger sze gen, majd ha -
za tér tünk fü red re.
“Az1948–1953közöttiidőszakbanabalatonivo-

nalongyakranmegfordultakormányzatikülönvonat,
különböző ünnepségeket, rendezvényeket tartottak.
NagyongyakorivendégvoltBalatonfüredenazakko-
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ri közlekedési éspostaügyiminiszter,BebritsLajos.
BarátiszálakfűztékHontiJózsefállomásfőnökhöz.”
– ír ta fa ze kas mik lós. 

tildy zol tán köz tár sá gi el nök 1946. évi lá to ga tá sá -
ra em lék szem. Kü lön vo nat tal jött. nem volt sza bad
ab la kot nyit ni az ál lo más fel vé te li épü le té ben le vő la -
ká sunk ban, de azért az üve gen át  meg fi gyel tem. 

Bebrits la jos mi nisz ter is gyak ran meg for dult fü -
re den, kor mány za ti sín au tó val vagy au tó val jött. is -
me ret sé günk a 40-es évek vé gé re, az 50-es évek ele -
jé re da tá ló dik. a fü re di szív kór ház ven dé ge volt, na -
pi pos tá ja a mi nisz té ri um ból a dél utá ni 6 órás vo nat -
tal jött. 

ér de kes ség ként jegy zem meg, hogy mi, vas úton
élők nem igen hasz nál tunk órát, ha nem a vo na tok ér -
ke zé se és in du lá sa alap ján tá jé ko zód tunk az idő ről. 

elő for dult, hogy édes apám en gem bí zott meg,
hogy vi gyem le a kór ház ba a mi nisz ter úr nak a pos tá -
ját. szí ve sen tet tem. volt úgy, hogy a por tán ad tam le,
de az is elő for dult, hogy sze mé lye sen ad tam át a pos -
tát. ilyen kor – em lék szem – egy ba rac kot “nyo mott”
a fe jem re. sze ret te a gye re ke ket; éle tem el ső na ran -
csát is – ami ak kor nagy szó volt – tő le kap tam.

édes apám meg hív ta ott ho nunk ba, s ezt kö ve tő en
több ször járt ná lunk. szü le im be szél get tek, per sze én
is ott lá bat lan kod tam. nagy mű velt sé gű, ked ves em -
ber volt, sze re tett me sél ni. fő leg kül föl di él mé nye it
me sél te, az ame ri ka i a kat. hos  szú ide ig élt kül föld ön,
ame ri ká ban és a szov jet uni ó ban is, ahol új ság író ként
és lap szer kesz tő ként dol go zott. ami kor 1945-ben
ma gyar or szág ra ér ke zett, azt hit te, itt is új ság író ként
fog dol goz ni. mi nisz ter sé gét így me sél te ne künk:
“Köz le ke dés. hát le gyen köz le ke dés.” ta lán azért,
mert fi a tal ko rá ban te mes vá ron volt vas úti tiszt, for -
gal mis ta.

rend kí vül vá lasz té ko san, szé pen fo gal ma zott. na -
gyon tá jé ko zott volt az iro da lom ban, mű vé sze tek ben,
a né pek szo ká sa i ban. Jól em lék szem ar ra a be szé dé -
re, amit, a 600 sze mé lyes új ha jó, a Be lo ian nisz ava -
tá sán mon dott a fü re di ki kö tő ben 1952-ben. va ló sá -
gos iro dal mi mű volt, amit a tű ző na pon, a ha jó ál lo -
más épü le te előtt fel ál lí tott szín pa don mon dott el.
sza ba don – pa pír nél kül – be szélt , ami ab ban az idő -
ben nem volt jel lem ző a szó no kok ra. 

lá to ga tá sa in, a szü le im mel foly ta tott be szél ge té -
sek so rán so ha nem volt szó na pi, ak tu á lis kér dé sek -
ről, a vas út ról, vagy plá ne a po li ti ká ról. hoz zánk ki -
kap cso lód ni járt. szü le im so ha, sem mi fé le sze mé lyes
kér dés sel, ké rés sel nem ter hel ték, nem za var ták. ta -
lán ezért is sze re tett hoz zánk jár ni.

Ké sőbb, már nem mi nisz ter ként, ha nem za lai or -
szág gyű lé si kép vi se lő ként is el lá to ga tott hoz zánk. fe -

le sé gét, 1eányát és ve jét is meg is mer tük. 
ami kor a skan di náv or szá gok ban volt kö vet, éven -

te írt egy-egy üd vöz lő la pot.
Ba rát sá guk ra jel lem ző volt, hogy édes apám mal so -

ha nem te ge ző dött, köl csö nös tisz te let jel le mez te kap -
cso la tu kat. em lék szem, sze ret te az “em be rek” meg -
szó lí tást.
“... az Operaháznak volt egy Horgásztanyája,

amelynek gondnoka egy korosabb budapesti hölgy
volt.MindenkicsakStancinéninekhívta…“

Ki tű nő üz let as  szony volt, nagy tár sa dal mi éle tet
élt. Ba rá ti kö ré be tar toz tak szí né szek, ope ra éne ke sek,
ba lett-tán cos ok, hí res or vo sok, fes tők, új ság írók, stb.

szür ke, ter més kő ből épült víz par ti há zá ra ki volt ír -
va: ope ra ház hor gász ta nyá ja. ( az épü let a mai fla -
min gó ho tel he lyén állt.) 

hor gász stég ve ze tett be a ná das ban a víz hez. meg -
for dult ott rösler end re ope ra éne kes és gö rög szár -
ma zá sú ba lett-tán cos ne je, halápy Já nos fes tő mű vész
és ne je, aki szí nész nő és an gol szink ron tol mács volt.
Járt oda föld vá ri fe renc bőr gyógy ász or vos pro fesz -
 szor és ne je, fo dor Já nos ope ra éne kes és csa lád ja
(ve je az a Kő vá ri györgy, ybl-dí jas épí tész, aki a fü -
re di új vas út ál lo mást és  a dé li pá lya ud vart is ter vez -
te.), a bu da pes ti ró kus Kór ház  hí res se bész pro fesz -
 szo ra, pommersheim fe renc, (a nép sze rű “pomi bá -
csi”, so kak nak “pomi fe ri”) - és ne je. ők rend sze rint
az as to ria szál ló ban száll tak meg, és sok szor el sé tál -
tak stanci né ni hez. 

gyer mek ként több ször vit tem ne kik kan ná ban friss
te jet. a reg ge li vo nat 1–2 li te res fém kan nák ban hoz ta
be ör vé nyes ről, akaliból a friss fe jést a ter me lők től. 

több ször ad tunk át ne kik egy-egy kan ná val, amit
rend sze rint én vit tem el. 

stanci né ni hez járt  az ope ra ház hí res esz té tá ja,
Balassa im re is, az  “ope rák köny ve” szer ző je csa lád -
já val, fi á val, pé ter rel, aki nap ja ink hí res esztéta-irója.

em lék szem, hogy együtt örül tünk stanci néniékkel
az  if jú frankl pé ter – a ké sőbb vi lág hí rű vé vált zon -
go ra mű vész  – el ső si ke re i nek. pé ter,  Benjamin bá -
csi nak, stanci né ni élet tár sá nak uno ka öc  cse volt. 

fü re di ek is jár tak oda, pa ta ki attiláékra em lék szem. 
mi úgy ke rül tünk oda, hogy szol gá la ti la ká sunk hoz

ez a víz par ti te lek volt a leg kö ze lebb, ahol fü röd het -
tünk a Ba la ton ban.

stanci né ni víz par ti tel kén gim na zis ta ként, egye te -
mi hall ga tó ként sok hí res, ér de kes és mű velt em ber -
rel ta lál koz tam, akik től so kat ta nul tam. Ké sőb bi vi -
lág né ze tem, élet ve ze té sem ki ala kí tá sá ban dön tő be -
fo lyás sal ha tot tak ezek az él mé nyek, ame lyek re min -
dig szí ve sen em lék szem. há lás va gyok a sors nak és
szü le im nek, hogy fü re den le het tem fi a tal ! 
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ok tó ber vé ge volt, 1956-ban. ori on tí pu sú rá di ón kon
há rom adó fel vált va üze melt szin te 24 órán át. a BBC
jel leg ze tes 3-as üst dob han gú szig nál ja után a leg tár -
gyi la go sabb tu dó sí tá sok, a sza bad eu ró pa rá dió vál -
to za tos, a vég ső kig he ví tő, a har cok hát tér za já ból
köz ve tí tő, va la mint a Kos suth rá dió fo lya ma tos
klasszi kus ze nét su gár zó, s időn ként döb be ne tes fegy -
ver ro po gás hát te rű ese mény kö ve té se. a for ra da lom -
ban részt ve vők és ve ze tők köz le mé nye it hall gat tuk.

ös  szes sé gé ben a bi zser ge tő má mor je lei mu tat -
koz tak, de még na gyon mes  szi nek tűnt a for ra da -
lom győ zel me.

nagy bá tyám, né hai gerbovits Kár oly és egy ki -
sebb tár sa ság is ál lan dó ven dé günk volt, hall gat va a
rá di ót, de egy ben a Ba la ton fü red és kör nyé ké nek
ese mé nye it is fi gyel ve. egyik ko rai reg ge len szé les
sá vú piros–fehér–zöld sza la got ho zott va la ki, hogy
a he lyi nem zet őrök kar sza lag ja it el ké szít sük. eh hez
csu pán az kel lett, hogy a nem zet őr fel ira tot
nyom tas suk a sza la gok ra. eh hez – mint nyom dász
csa lád nak – a be tű ren del ke zés re állt. 

a fen ti ese mé nyek alap já ul szol gá ló be tű tör té ne -
té hez azon ban évek kel vis  sza kell      ka nya rod nom.

édes apám, Ba la ton fü re den, a volt tűz ol tó szer tár
al só  szint jén 1932-ben – a nyom dász szak ma el sa -
já tí tá sa után a sze ge di nyom dá ban, az igen jó ne vű
gyo mai nyom dá ban kel lő gya kor la tot sze rez ve –
nyom dát ala pí tott. a gé pe ket né met or szág ból, a be -
tű kész le tet olasz or szág ból ren del te. (saj nos, 1945-
ben, szov jet fog ság ban hő si ha lált halt. az ös  szes
gon dok kö ze pet te a nyom da tel jes ter he édes anyám -
ra zú dult.) 1949-ben ál la mo sí tot ták a nyom dát, majd
1950-ben Ba la ton fü red ak ko ri elöl já rói és az is me -
rő sök ál tal al ko tott né ző kö zön ség előtt rá ko si elv -
társ ki szol gá lói a nyom da tel jes gép ál lo má nyát ha -

tal mas ka la pá csok kal da ra bok ra tör ték. a be tű kész -
le tet lá dák ba bo rí tot ták, és el szál lí tot ták. Csa lá dunk
sír va és meg döb ben ve néz te vé gig, ho gyan tet ték
tönk re év ti ze dek küz del mét, és ho gyan húz ták ki
tal punk alól az alap ve tő meg él he tés le he tő sé gét.

e nagy zűr za var ban a nyom dá ból sem mit sem le he -
tett ki vin ni, még a pénz tár kész let is a vég re haj tók mar -
ta lé ka lett. azon ban a nyom da le pe csé te lé se előtt
édes anyám sza bály sze rű en ,,kilopott” két tel jes be tű -
kész le tet és náhány ki sebb esz közt. eze ket a be tű ket –
is mer ve a 40-es, 50-es évek ,,igazság szol gáltatását”,
hét pe csé tes ti tok alatt rej tet tük el a pad lá son.

ezt a kép le tes ,,főnix”-betűt vet tük elő, hogy a
fü re di for ra dal má rok nem zet őr kar sza lag já ra rá -
nyom juk a nem zet őr fel ira tot.

de a  ,,főnix ma dár” is mét por ba hullt. le ver ték
a for ra dal mat, a fi a ta labb kor osz tály ál tal is is mert
kö vet kez mé nyek kel bör tön be ke rül tek a for ra dal -
má rok. is mét hét pe csé tes ti tok alatt pad lás ra ke rült
a nem zet őr be tű je.

1988-ban, 30 éves nyom dász gya kor la tom után
az 56-os for ra da lom vi ha ros sze le meg ke rül te a
föl det, lan gyos fu val lat tá sze lí dült  és édes apám
égi nyom dá já ból ,,üzenetet kap tam”.

is mét elő ke rült hos  szú enyé szet után a ,,főnix”-
betű, amely szim bó lum ként meg in dí tott egy új-ré gi
nyom dát, amely már ígé re té ben is sok szen ve dést
és meg pró bál ta tást, de ugyan en  nyi ígé re tet is hor -
do zott. Kár, hogy mind ez éle tem al ko nyán tör tént!
de to vább kell él ni porbahullás nél kül a ,,főnix”-
betűnek gyer me ke im nyom dász mun kál ko dá sá ban.

rá juk és a tör té nel met írt be tűm re már csak édes -
apám mal együtt az ég ből fi gye lünk – rö vi de sen.

(Aszerzőerendkívülértékes56-osrelikviátnagylelkűen
aVárosiHelytörténetiGyűjteménynekadományozta.aszerk.)
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Kö rül be lül egy év vel ez előtt, zatkalik and rás, a Ba -
la ton fü re di nap ló fő szer kesz tő je fel kért; ír jak egy
20-25 so ros meg em lé ke zést p. nagy sán dor ról, no
nem az öreg ről, ha nem azo nos ne vű fi á ról. per sze
már ő is túl ju tott a 80-on és biz to san sok min dent ír -
hat tam vol na ró la, ami fü red del kap cso la tos.
egyéb ként is egye sü le tünk ak tív tag ja; elő ször gon -
dol ko dá si időt kért, majd az zal
uta sí tot ta el ké ré se met; - nem
va gyok én itt sen ki fü re den,
in kább ír ja tok az édes apám ról,
ő va ló ban so kat tett fü re dért...
Íme el jött az ígé ret tel je sí té sé -
nek órá ja! 

az iga zán hos  szú éle tet meg -
élt em be rek nek nem csak ma te -
ma ti kai okok ból több az el szá -
mol ni va ló juk éle tük kel, mint a
sis te reg ve el égő rö vid éle tű zse -
nik nek, de - ta pasz ta la tom sze -
rint - mé lyeb ben is hat nak rá juk
korszakok-korok-érák vál to zá -
sai. fő leg olya nok  nak, mint
peremartoni nagy sán dor, aki -
nek éle te majd nem két év szá za -
dot ível át...

peremartoni nagy sán dor
te mes vá ron  szü le tett, 1883.
már ci us 11-én. édes any ja a
szé pen csen gő ne vű egerváry
fló ra volt. ele mi, va la mint kö zép is ko lá it szü lő vá ro -
sá ban vé gez te el, majd az or szág má sik vé gé ben, a
hí res sel mec bá nyai aka dé mi án kezd te meg er dő mér -
nö ki ta nul má nya it. ez után Bu da pes ten és Ber lin ben
meg sze rez te a ke res ke del mi aka dé mia ok le ve lét,
majd még to vább Ber lin ben ma rad va, az ot ta ni
tischlerschule el vég zé sé vel ma gyar or szág el ső fa -
ipa ri mér nö két tisz tel het jük ben ne.

sok ol da lú ta nul má nyai után mun kás éle te is vál -
to za to san, for du la tok ban gaz da gon ala kult. 

a franz Krause ber li ni vi lág cég nél fa ipa ri és fa -
ke res ke del mi tiszt vi se lő; gya ko ri fel vál tás sal négy
éven át - 1906-1910 kö zött - orosz or szág ban er dő-

ki ter me lé sek nél te vé keny ke dett. Köz ben né met
ten ger par ti fű rész üze mek ben ex port-im port mun ká -
kat bíz tak rá. 

1910-12 kö zött a bu da pes ti Kendeffy K. fa ki ter -
me lő cég nél lett cég ve ze tő. Cé gük - töb bek kö zött -
a retyezáton, petrozsényban és ro má ni á ban er dő-
ki ter me lé se ket vég zett. a ki vá gott fát ten ge ri úton

szál lí tot ták a föld kö zi-ten ge ri
or szá gok ba, olasz or szág ba,
fran cia or szág ba. 
1913-ban nagy és Kéky né ven
sa ját fa-szer szám- és bú tor gyá -
rat ala pí tott óbu dán. ez az
üzem ‘19-ig mű kö dött. Köz -
ben há rom éven át az el ső vi -
lág há bo rú ban orosz- és szerb
fron to kon har colt, több ki tün -
te tés ben ré sze sült és tar ta lé kos
tü zér fő had nagy ként sze relt le.
1917-19 kö zött a ma gyar
szent Ko ro na or szá ga i nak fa -
ér té ke sí tő hi va ta lá ban, mint
szak ér tő fő tiszt vi se lőt al kal -
maz ták. fő fel ada tuk volt a há -
bo rút vi se lő or szág fa el lá tá sá -
nak biz to sí tá sa. 
1919-ben, a ta nács köz tár sa ság
ter me lé si nép biz tos sá ga ki ne -
vez te ter me lé si biz tos nak a
veszp ré mi fa ipa ri rt.-hez. ez -

után tíz éven át ve zér igaz ga tó ja lett en nek a cég nek.
ezen idő alatt in dul tak be vál la la tuk le ány-cé gei,
így fű rész üze mek épül tek veszp rém ben, szom bat -
he lyen, Ka pos vá ron, Kis bárcapátiban és
tölöspusztán, gőz fa vá gó Bu da pes ten, ugyan ott, va -
la mint Bécs ben árúraktárak lé te sül tek. igaz ga tó sá -
ga alatt fel vi rág zott a - mai Ba la ton Bú tor gyár he -
lyén mű kö dő - vál la lat; eb ben a kor szak ban kezd ték
a bú to rok, ba la to ni csó na kok, vi tor lás ha jók gyár tá -
sát is. 

to váb bi ak ban a két vi lág há bo rú kö zött je len tős
or szá gos és kö zép-eu ró pai fel ada to kat ka pott, ezen
kí vül har minc éven át szak má já ban hi tes szak ér tő -
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ként is te vé keny ke dett a bu da pes ti és veszp ré mi
tör vény szé ken. utol só és szá má ra ked ves mun ká ja
az volt, ami kor a há bo rú alatt ügy ve ze tő igaz ga tó ja
lett a ma gyar fa rt.-nek, amely fő fel ada tá nak te -
kin tet te a vis  sza ke rült er dé lyi ré szek er dő-ki ter me -
lé sé nek, fa ipa ri fel dol go zá sá nak és jó ho zam mal
tör té nő ex por tá lá sá nak el len őr zé sét, így en nek ré -
vén se gít het ték a tér ség gaz da go dá sát. a há bo rú be -
fe je zé sé vel szak mai mun ká ja meg szűnt. 

idéz nem kell “élet utam fon to sabb ál lo má sai.” cí -
mű kéz ira tá nak na gyon fáj dal mas mon da tát: - fel -
sza ba du lás után több ször je lent kez tem mun kát kér -
ve, de már ak kor ma gas ko rom ra va ló hi vat ko zás sal
el uta sí tot tak. ezért nincs nyugdíjam(!!)1

ed dig a szo ros élet raj zi ada tok. szá munk ra en nél
fon to sab bak peremartoni nagy sán dor tu da tos fü -
red-épí tő te vé keny sé gé nek ál lo má sai. mi e lőtt ezek
rész le te zé sé be be le kez de nék, sze ret nék egy el mé le -
ti ki té rőt ten ni. meg is mer ve az élet rajz to váb bi ál -
lo má sa it, úgy ér zem meg kell fo gal maz zam azo kat
a gon do la ta it, ame lyek az át la gos für dő hel  lyé si vá -
ro so dó, va la ha szebb na po kat meg élt fü red-für dőt
el in dít hat ják a ki lá ba lás út ján. peremartoni nagy
sán dor négy kon cep ci ót dol go zott ki, ame lyek a
fen ti célt szol gál hat ják: 1. a vi tor lás-sport hoz zá fér -
he tő sé gé nek ki ter jesz té sé vel ki hasz nál ni a ha tal mas
víz fe lü le tet. 2. ne ves mű vé szek ide-csa lo ga tá sá val,
eset leg le te le pí té sé vel a mű vé sze tek ott ho ná vá fej -
lesz te ni a te le pü lést. 3. a táj szép sé gét, az egye dü li
ti ha nyi pa no rá mát a cél ér de ké ben job ban ki hasz -
nál ni. 4. a gyó gyí tó te vé keny sé get a Be ne dek-rend
ál tal mű köd te tett gyógy-sza na tó ri um te vé keny sé gé -
ben biz to sít va lát ta. mind ezek, tár sul va mér nö ki

tisz tán lá tá sá val, me cé ná si haj la má val va ló ban Ba -
la ton fü red tör té ne té nek je len tős  sze mé lyi sé gé vé
avat ják peremartoni nagy sán dort. 

Ba la ton fü red fej lő dé se ér de ké ben ki fej tett te vé -
keny sé ge, kez de mé nye zé sei, ja vas la tai, írá sai, ösz -
 sze fog la lói, vis  sza em lé ke zé sei 1920-tól ha lá lá ig -
te hát kö zel 60 éven át - meg őr ződ tek, fő képp a ba -
la ton fü re di hely tör té ne ti gyűj te mény ben ér he tők
utól, de fia - a most már szin tén 80 éves - if jabb p.
nagy sán dor is sok ere de ti do ku men tum bir to ko sa. 

hu szon öt éve be kö vet ke zett ha lá la, igen ma gas
meg élt ko ra mi att saj nos na gyon ki csi azok kö re,
akik sze mé lyes em lé kek kel ren del kez nek ró la; őket
fel kér tük, küld jék el vis  sza em lé ke zé se i ket. vá rat la -
nul so kan fo gad ták el a meg szó lí tást, köz tük ta lá -
lunk olya no kat, akik már a 90-en tú li éve i ket élik. a
tő lük meg ka pott anya gok - né hány kény sze rű rö vi -
dí tés sel és a té ves ada tok ja ví tá sá val - szí ne sí tik a
peremartoni nagy sán dor ról ki ala kí tott ké pet. 

sze ren csé re grafomán em ber volt. ugyan ak kor
nagy ér ték nek te kint he tő pon tos sá ga, rend sze re ző
ké pes sé ge. min dent meg őr zött, min dent do ku men -
tált. ez meg kön  nyí ti az élet rajz író dol gát. 

1920-ban a Ba la ton hoz kö zel ki sebb bir to kot vá -
sá rolt - a mai de ák fe renc-ut ca vé gé ben, - azon
nya ra lót épí tett, amely ké sőbb, a há bo rú után vég le -
ges la kó há za lett. már el ső cse le ke de té vel le tet te a
ga rast; az ad dig 600 m. hos  szú sé tány - a sza na tó ri -
um ke rí té se vo na lá ban - mo csa ras öböl be tor kol lott.
azon a te rü le ten töl tést épít te tett, így 1924-25-ben
- sa ját költ sé gén - 300 mé ter rel meg hos  szab bí tot ta
a par ti sé tányt. 1925-ben meg ala pí tot ta a ByC (Ba -
la to ni yacht Klub) ba la ton fü re di osz tá lyát, ez zel le -
he tő vé té ve a vi tor lás sport el ter je dé sét a Ba la to non;
- lásd. kon cep ci ó i nak el ső té te le! - ez zel együtt
meg épí tet te az el ső klub há zat és azt is a köz ség nek
ajándékozta.2

1926-ban meg ala pí tot ta, majd ké sőbb el nö ke lett
a Ba la to ni mű vész ko ló nia egye sü let nek, amely a
köz is mert mű vé szek - ki mond va, ki mon dat la nul -
le te le pí té sét szol gál ta. eh hez sa ját há zá ban is mű -
ter met, lak ha tá si le he tő sé get biz to sí tott, ugyan ak -
kor a na gyobb vil lák tu laj do no sa it is fel kér te a mű -
vé szek be fo ga dá sá ra. a Ba la to ni szö vet ség meg -
épü lő üdü lő há zá ban - a ké sőb bi arany Csil lag ho -
tel ben - is há rom örö kös ven dég szo bát biz to sí tott a
mű vész ko ló nia számára.3

szin tén kon cep ci ó já nak ré sze volt a Balatonpart
mi nél jobb ki hasz ná lá sa ke let fe lé, eh hez; kez de mé -
nye zé sé re meg épült az ad dig föld út - mai de ák f.
ut ca - szi lárd bur ko la ta. ez zel va ló ra vált, hogy a
vo na ton ér ke ző ven dé gek, - le gye nek azok na pi für -
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dő ven dé gek, szál ló, vagy gyógy ul ni vá gyók - a le -
he tő leg rö vi debb úton ér jék el a Ba la tont! el kép ze -
lé sei kö zé ta ro zott a vas út ba la to ni ol da lán épült
arácsi ál lo más hely ze tét ki hasz nál va - azt a Ba la -
ton fü red-für dő vas út ál lo má sá nak rang já ra emel ni...
eb be a gon do lat kör be be le tar to zott az is, hogy fü -
red-für dő több, mint egy sze rű ba la to ni für dő hely,
az ma ga a to vább élő pa ti na és amely nek múlt já ban,
je le né ben és jö vő jé ben is ér de mes “meg fü röd ni”!
peremartoni nagy sán dor vé le mé nye sze rint, en nek
meg va ló su lá sa előbb re hoz hat ta a két te le pü lés -
Balatonfüred és arács- egye sí tés lét is.4-5

meg ala pí tot ta a “fló ra” ker té sze tet - édes any ja
irán ti tisz te let ből ezt a ne vet ad va - és ez zel le he tő -
vé tet te a fü re di vil la- és kert tu laj do no sok szá má ra,
fa cse me ték és dísz nö vé nyek he lyi be szer zé sét. a
ker té szet ve ze té sé vel ágos ton pé ter ker tészt bíz ta
meg. a ker té szet - és az ad dig ra már meg öre ge dett
és meg haj lott ágos ton pé ter bá csi - a 60-as évek ben
még lé te zett... 

ma gya ros csár dát épít te tett a mai de ák fe renc
ut cá ban, amely “li li om ven dég lő” né ven fel ka pott
szó ra ko zó hel  lyé vált. ma gya ros éte lek, ba la to ni ha -
lak vár ták a ven dé ge ket, va la mint pin cé jé ben tá rolt
- fő képp balatonfelvidéki - bo rok. az is volt a nem
tit kolt vá gya, hogy a táj bo ra it az ide lá to ga tók előtt
is mert té te gye. 

Ba la to ni fi gye lő cím mel he lyi új sá got in dí tott -
1931-ben, - amely nek szer kesz tő je és egy ben ki -
adó ja is volt. az új sá got in gyen jut tat ta el az ol va -
sók hoz, bár a mind ös  sze négy ol da las lap fe le rek -

lá mok ból állt, csak há rom szám je lent meg be lő le.
fel te he tő en így sem fi ze tő dött ki.

ahogy ide je bír ta; részt vett a te le pü lés kö zé le té -
ben, a Ba la to ni szö vet ség, a ba la ton fü re di gyógy -
he lyi Bi zott ság és a Ba la to ni in té ző bi zott ság te vé -
keny sé gé ben. a gyógy he lyi Bi zott ság el nö ke dr.
schmidt fe renc volt, aki negy ven éven át ve zet te a
fü re di szív sza na tó ri u mot. 

a gaz da sá gi vál sá got kö ve tő en, mi kor meg vált a
veszp ré mi fa ipar tól, ál lan dó jel leg gel fü red re te le -
pült; mér nö ki és par cel lá zá si iro dát nyi tott Ba la ton -
fü re den, hogy a vil la- és nya ra ló épí tők szá má ra te -
lek-ki ala kí tás sal se gít se azok bir tok hoz ju tá sát. fő -
leg a Cso pak fe lé eső part sza kasz par cel lá zá sát vé -
gez ték el; ez a te rü let lett vol na az ő el kép ze lé se és
el ne ve zé se sze rint a “Balatongyöngye”.6

a har min cas évek kö ze pén - mi vel ki nőt ték már
a ré gi kis fa klub há zat -  kez de mé nyez te egy ál lan -
dó, kő ből-tég lá ból épí ten dő klub ház meg va ló sí tá -
sát. az 1935. szep tem ber 1.-i egye sü le ti ülé sen a
ByC tag sá ga az ügy mel lé állt és va ló ban meg in -
dult a szer ve zés. Kezd ték ke res ni a tá mo ga tó kat, -
ter ve ik sze rint 10.000 pen gőt kel lett ös  sze gyűj te ni -
ük - va la mint Klub ház épí té si Köl csön köt vény ki bo -
csá tá sá val is igye kez tek to váb bi pénz esz kö zök höz
jut ni. 

az en ge dély meg adá sá nál el kö ve tett kis el írás
azon ban szem be for dí tot ta a nagy ha tal mú Be ne -
dek-rend del. éve kig tar tó har cá ba ke rült, amíg az új
klub ház épí té si en ge dé lyét meg kap ták. vé gül is
1943-ra ké szült el a klub ház, amely nek ava tó be szé -
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dét peremartoni nagy sán dor mond hat ta el, jú li us
4-én. a ByC tag sá ga bir tok ba ve het te új ott ho nát,
egé szen 1947-ig folyt itt a moz gal mas egye sü le ti
élet. sok fü re di te het sé ges fi a tal ta nul ha tott meg így
vi tor láz ni, úsz ni, sze ret het te meg a vi zet és ez a len -
dü let - ha még oly sok szor tö rést is szen ve dett -
mind a mai na pig ki tart. 

peremartoni nagy sán dor azon ban nem csak a vi -
tor lá zás sal fog lal ko zott; a há bo rú be fe je zé se után is
to vább on tot ta ma gá ból job bí tó öt le te it, “bom báz -
ta” ve lük a párt szer ve zet, a ha za fi as nép front, a vá -
ro si ta nács il le té ke se it. dr. pálffy Kár oly, a vá ros sá
vált fü red el ső ta nács el nö ke 1973-ban, dí szes ok le -
vél lel ju tal maz ta 90. szü le tés nap ja al kal má ból. ő
azért to vább ra sem lan kadt,  min den kit ba rát ság gal
szó lí tott meg, “öcsémezte” part ne re it. Írá sa i ban
mind ezek do ku men tu mai kel lő tisz te let tel meg őriz -
ve el ol vas ha tók. olyan em ber ként szállt a sír ba
majd nem 96 éve sen, aki ről bíz vást el mond hat juk;
nem élt hi á ba...

roS Ta Sán Dor a Ba la to ni re gi o ná lis In té ző
Bi zott ság el nö ke:
peremartoni nagy sán dor az öt ve nes-hat va nas, de
még rész ben a het ve nes évek fü re dé nek ked ves,
jel leg ze tes és is mert sze mé lyi sé ge volt. ud va ri as
mo do rá val, öl töz kö dé sé vel is ki rítt kor tár sai kö zül.
min dig cso kor nyak ken dőt vi selt, ele gáns volt, gá -
láns, fő leg a hölgynem nagy tisz te lő je, bár hol meg -
je lent, kéz csók kal kö szön töt te őket és so ha nem
hagy ta ki, hogy va la mi bók kal pe csé tel je meg ta lál -
ko zá su kat. 

mi vel vi lá got lá tott em ber volt, aki sok kal sze gé -

nyebb, de sok kal gaz da gabb or szá gok ban
is járt; az ott fel sze dett tu dást és ta pasz ta -
la tot nem el ső sor ban sa ját cél ja i ra, ha nem
Ba la ton fü red ja vá ra, a te le pü lés ré gi fé -
nyé nek vis  sza szer zé sé re szán ta. ez volt tu -
laj don kép pen ars po é ti ká ja. 
el ső ta lál ko zá sunk még a Ba la ton fü re den
te vé keny ke dő me gyei ide gen for gal mi hi -
va tal ban tör tént, ami kor ott zákonyi fe ri
bá tyám mel lett dol goz tam. em lék szem,
azt a sok szor vis  sza té rő el kép ze lé sét ad ta
elő, amit an  nyi ra dé del ge tett, hogy Ba la -
ton fü red part sza ka szát mi nél in kább ke let
fe lé kell tol ni és a part meg őr zé sé vel, az
így nyert te rü le tek hasz no sí tá sá val és a pa -
no rá ma ki tel je se dé sé vel fü red imázsát is
emel ni le het.
Ké sőbb, ami kor már a hi va tal ve ze tő je,
majd a Ba la to ni in té ző Bi zott ság tit ká ra

let tem, még sok szor meg ke re sett job bí tó öt le te i vel.
va la hogy úgy érez tem, mint ha fegy ver ként hasz -
nál va hoz ta vol na ma gá val ak tu á lis, de min dig fü -
red ja vát szol gá ló el kép ze lé sét. ha olyan tár sa ság ra
lelt, ahol tá mo ga tó kat is re mélt, elő vet te
“fegyverét”... 

ma ta lán azt mon da nánk peremartoni nagy sán -
dor ról; iga zi, ha mi sí tat lan öt let gaz da volt...

meSTerHáZy FerenCné, egy ko ri já rá si fő -
szol ga bí ró öz ve gye: 
peremartoni nagy sán dort már sú lyos be te gen,
szin te a ha lá la előt ti na pok ban is meg lá to gat tam a
kór ház ban. szá mom ra na gyon ked ves em ber volt,
sze ret tük és tisz tel tük egy mást mi, szám ki ve tet tek a
Ba la ton part ján. utol só in tel me ez volt; vi gyáz za -
tok a Ba la ton ra, ne hagy já tok, hogy kör be épít sék,
mert ha a ná das meg szű nik, meg hal a Ba la ton is...
(Aszerzőmegjegyzése:Amikoreztatelefonbeszél-
getést folytattam, az idős matróna betöltötte 97.
életévét)

IFJ. ágoS Ton pé Ter a Fló ra-ker té szet ker -
té szet ve ze tő jé nek fia:
esz mé lő gyer mek ko rom tól is mer tem a csa lá dot.
apám al kal ma zott juk - ker té szük - volt a par ti vil -
lá juk ban, a fló ra ker té szet ben. a ha tal mas ház -
szá mom ra a gye rek nek az volt - al só szint jén, a szu -
te rén ban, a rak tá ro zó he lyi sé ge ken, pin cé ken kí vül
két la kás volt ki ala kít va, egyik a ker té szé, má sik a
vin cel lé ré. a há bo rú előtt csak nya ran ta, il let ve idő -
sza kon ként lak tak a ház ban a tu laj do no sok. gye -
rek ként min dig ese mény volt médy né ni (a nagy sá -
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gos as  szony) és az úr ér ke zé se. min dig va la mi fi -
nom ság ki járt ilyen kor. a ház as  szo nya a vi rá got
kü lö nö sen imád ta, de mi vel nem min dig a sa ját há -
zuk ban száll tak meg, ha nem az un. szö vet sé gi
üdü lő ben lé vő lak rész ük ben (a mai arany csil lag),
7-8 éves gye rek ként ne kem kel lett a ker té szet ből
nap, mint nap vi rá got vin ni a szo bá juk ba; ilyen kor
is min dig ju tal mat kap tam. 

a há bo rú előt ti ese mé nyek rész ben ös  sze foly nak,
sa ját hun cut sá ga im ra em lék szem, ame lye ket
bűntetlenül úsz tam meg. 

rém lik, hogy a vil la fel ső eme le tén, a mű te rem -
ben gyak ran vol tak ér de kes em be rek, aki ket mű -
vész úr nak ne vez tek. a sán dor bá csi par cel lá zá sá -
val a mai mun kácsy ut ca hát só ré szén egy mű vész-
ko ló nia is ki ala kult, ahol töb bek kö zött zombory-
moldován és fü löp szob rász mű vé szek is lak tak,
kö zel az arácsi tisz tás hoz. 

a há bo rús évek ben már 9-10 éves élén ken fi gye -
lő fiú vol tam. a front kö ze led té vel a sán dor bá csi
oroszt ta nul ni járt a Brázay-villába, ahol fran cia és
len gyel me ne kül tek is vol tak, fel te he tő en egy oro -
szul ki tű nő en be szé lő len gyel fo goly tól vet te az
orosz nyelv lec ké ket. a több nyel ven be szé lő “öreg
úr nak” okos fel ké szü lé se volt ez a maj da ni fron ti ál -
la po tok ra, ami ké sőbb ki tű nő en ka ma to zó dott is.
az oro szok be jö ve te le kor a sán dor bá csi tol mács -
ko dá sa a ház né pét és a kör nyé ket sok fe les le ges at -
ro ci tás tól kí mél te meg. gyak ran ke res ték és vit ték
is el tol má csol ni a ka to nai szer vek.

a nagy ház al só szu te rén szint je a kör nyék la kó -
i val és me ne kül tek kel zsú fo lá sig telt volt, a fi a tal
lá nyo kat, as  szo nyo kat a pin cé nek egy sze pa rál ha tó,
al ma tá ro ló ré szé be zár ták el, de még így is ki kor -
moz va, öreg as  szony nak masz kí roz va, mond ván
mert jön nek az oro szok. a lá nyok baj nél kül úsz ták
meg ná lunk a “fel sza ba du lást”, há la sán dor bá csi
nyelv tu dá sá nak, pat ri ar ká lis meg je le né sé nek (fe hér
sza káll, fe hér haj, ka lap, zö mök test, bot stb.).

egyéb ként a front alatt a ház ka to nai tá bor volt
hos  szú ide ig, ma gyar ka to na tisz tek is vol tak el szál -
lá sol va, né met te her au tók kal tel ve az ud var. a Ba -
la to ni zász ló alj a kert vé gé ben épí tett ki ál lá so kat,
a ma gyar lég vé del mi tü zé rek egy üte ge a stran don
és a ByC ud va rán so ká ig volt be ás va, so mogy fe -
lől vár va az oro szo kat.

sán dor bá csi min den ki vel, min den ná ci ó val szót
ér tett, har mó ni át biz to sí tott ma ga kö rül. a há bo rú
utá ni évek ben, - már jól túl a hat va non - a li li om -
ban lak tak, mert há zát, a ker té sze tet, sző lő jét ál la -
mo sí tot ták...

majd nem ki lenc ven hat évet élt meg, ha lá la pil la -
na tá ig dol goz va a kör nye ze té ért, a Ba la to nért és
egy fil lér nyug dí jat nem ka pott.

a vá ros tisz te leg het ne em lé ké nek az zal, hogy
egy posz tu musz dísz pol gá ri cí met ado má nyoz ne ki
és is mé tel ten ja va sol ni kel le ne, hogy az arany híd-
sé tány el ső fe lét, amely a va la mi ko ri bir to kán megy
ke resz tül, ne vez zük el ró la peremartoni-sétány-
nak... 

Dr. páLFFy Ká roLy, Ba la ton fü red vá ros el -
ső ta nács el nö ke:
a vá ros sá ava tás után - ér dek lő dé sem re - több olyan
sze mély ről kap tam tá jé koz ta tást, akik szer ve ze te -
ken kí vül, ön te vé ke nyen igye kez tek se gí te ni, ten ni
va la mit Ba la ton fü red ért. el ső he lyen peremartoni
nagy sán dor ról kap tam na gyon ked ve ző in for má -
ci ó kat, ezért fel ke res tem sze mé lye sen. ta lál ko zá -
sunk él mény sze rű volt, fel tűnt sok ol da lú sá ga, sze -
rény sé ge és rend kí vül ma gas in tel lek tu á lis egyé ni -
sé ge. dió héj ban meg is mer tem ha zai és nem zet kö zi
té ren foly ta tott szak mai mun ká já nak né hány je len -
tős vo ná sát. nem va gyok il le té kes ezek ér té ke lé sé -
re, de azt fel is mer tem, hogy a vá ros fej lesz tés sel
kap cso la to san hasz nos se gí tő társ le het.

itt jegy zem meg, hogy hos  szú évek óta gyűj töt te
a Ba la ton fü red del kap cso la tos saj tó- és más do ku -
men tu mo kat, fény ké pe ket. ta nul má nyo zás ra meg -
kap tam tő le azt a két al bu mot, amit nagy gond dal,
sze mé lye sen, nap ra ké szen ve ze tett. 

ezek a do ku men tu mok saj nos nem vál hat tak tel -
jes egé szé ben a vá ros ja vá ra, egy részt mert bi zo -
nyos kör ben meg ha tá ro zó sze mé lyek szkep ti ku san
fo gad tak min dent, ami a meg elő ző idők kel - akár
csak idő ben is - ös  sze füg gött. más részt ép pen sze -
mé lyi ös  sze üt kö zé sek nem hagy tak időt el kép ze lé -
se im meg va ló sí tá sá hoz. 

en nek el le né re igen je len tős se gít sé get kap tam a
tagore-sétány fá i nak ki vál tá sá hoz, így az elő ne velt
hár sak he lyett más - ta laj szer ke zet nek és klimatikai
vi szo nyok nak leg job ban meg fe le lő - fa faj ták ki vá -
lasz tá sá hoz, il let ve az elő ze tes vizs gá la tok el vég zé -
sé hez. rend kí vül hasz nos ta ná cso kat adott a kör -
nye zet vé del mi szem pont ok fi gye lem be vé te lé re.
so kat ta nul tam tő le és kü lö nö sen meg le pett - elő re -
ha la dott ko ra el le né re - meg nyil vá nu ló fris ses sé ge.
nem vá gyott ba bé rok ra és min den ben az igaz ság, a
té nyek ob jek tív meg íté lé se ve zet te. tő le ta nul tam,
hogy a kör nye zet meg óvá sa min dig el sőd le ges, pri -
o ri tást kö ve tel min den egyé ni, vagy cso port ér dek
előtt. 
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eb ben az idő ben még nem volt vá ros ren de zé si
terv, de prog ram szin tű  elő ké szí té sét már rész ben
el vé gez tük és ne kem eb ben a vo nat ko zás ban volt
iga zán szük sé gem az ér tő, okos ta ná csok ra. Csak
így tud tunk a ter ve ző iro dák elé kö ve tel mé nye ket
tá masz ta ni. 

sán dor bá csi so ha nem kért sem mit, de bol dog
volt, ha vé le mé nyé re igényt tar tot tam. nagy vesz te -
ség volt, hogy már nem ma radt időnk ar ra, hogy kö -
vet ke ze te sen vé gig vi gyük el kép ze lé se in ket. még is
- a ke mény nyo más el le né re - két év épí té si ti la lom -
mal, tisz tes sé ges em be rek meg ér tő se gít sé gé vel si -
ke rült ki vé de ni a nyo mást és meg előz ni a leg szebb
te rü le tek tönk re té tel ét. (...)

Ha LáSZ TI Bor er dő mér nök:
sán dor bá csi már idős em ber volt, ami kor elő ször
ta lál koz tam ve le. ami kor meg tud ta, hogy én is er -
dő mér nök va gyok, na gyon ked ve sen fo ga dott és et -
től kezd ve gyak ran ta lál koz tunk.

már el ső al ka lom mal ámu lat ba ej tett gaz dag élet -
ta pasz ta la ta és az a ha tal mas ener gia, amel  lyel még
ak kor is Ba la ton fü red szé pí té se, gaz da gí tá sa ér de -
ké ben pró bált te vé keny ked ni. ren ge te get me sélt
éle té ről, a di ák évek ről, orosz or szá gi szak mai él mé -
nye i ről, fa ke res ke del mi ta pasz ta la ta i ról, de ta lán
leg töb bet a ba la ton fü re di évek ről, az arácsi par ti

rész fel töl té sé ről, a yacht-klubról, a há zá ban fenn -
tar tott “mű vész te lep ről”.

en gem ter mé sze te sen a sel mec bá nyai er dé sze ti
aka dé mi ai di ák évek és az er dé szet tel kap cso la tos
em lé kei ér de kel tek leg job ban. nagy él mény volt a
szem ta nú tól hal la ni a selmeci er dész-ha gyo má -
nyok ról és vé gig néz ni sán dor bá csi fény kép al bu -
ma it, egy le tűnt vi lág re lik vi á it. 

peremartoni nagy sán dor er dő mér nök igen so kat
tett Ba la ton fü red ért. ahány szor el me gyek a de ák
fe renc ut cai ház pók há ló min tá jú ke rí té se és az ut -
ca vé gén ál ta la el he lye zett kő pad előtt, eszem be jut
haj lott kis alak ja és el gon dol ko dom azon, hogy mi
min den be le fér egy hos  szú és hasz nos em be ri élet -
be.

SI mon Ká roLy Ba la ton fü red el ső
pol gár mes te re:
a ByC (Ba la to ni yacht Club) ba la ton fü re di osz tá -
lyá nak és így te le pé nek meg ala kí tá sa peremartoni
nagy sán dor nak kö szön he tő. tu do má som sze rint
1925-ben ala kult. ma ga a ByC egyéb ként 1912-
ben jött lét re. tud ni kell, hogy a KmyC (Ki rá lyi
ma gyar yacht Club) in kább az arisz tok rá cia és a
nagy pol gár ság klub ja volt, de et től füg get le nül a
ha zai vi tor lás spor tot nagy mér ték ben fej lesz tet te.
1936-ban meg ala kult a hyC (hungaria yacht
Club), me lyet egy részt a KmyC-et ott ha gyó vál lal -
ko zói ré teg és a nagy ke res ke dők hoz ták lét re. a
ByC vi szont a kö zép osz tályt és a kis pén zű e ket cé -
loz ta meg. ne kik kö szön he tő, hogy a vi tor lá zás tár -
sa dal mi ala pok ra va ló szé les kö rű el ter je dé sét va ló -
ra vál tot ták. 

édes apám is tag ja volt a ByC-nek, sőt a klub
mű kö dé sé nek utol só éve i ben a vá laszt mány ba is
be ke rült. tő le tud tam, hogy 1926-ban a tagore-
sétány ke le ti vé gé nél - ahol huszka Je nő szob ra áll
- épí tet te meg sa nyi bá csi fá ból a klub há zat és a ha -
jó tá ro ló paj tát. előt te egy fa stég ve ze tett ki a víz re,
aho vá a vi tor lá so kat és csó na ko kat ki kö töt ték. 

a ByC az ő ve ze té se alatt ered mé nye sen mű kö -
dött és meg in dult a fej lő dés. 1935. szep tem ber 1-én
meg tar tott köz gyű lé sen sa nyi bá csi be ter jesz té se
alap ján úgy dön tött az ös  sze jö ve tel, hogy mél tó
klub há zat kell épí te ni kő ből! ezért “Klub ház épí té si
köl csön köt vény” ki bo csá tá sát ha tá roz ták el, évi
4%-os ka mat tal 10 éves idő re. apám tól örök ség -
kép pen ma is őr zöm en nek do ku men tu mát. 

az el ha tá ro zást tett kö vet te és - bár csak na gyon
hos  szú hu za vo na után - 1943-ra el ké szült az új
klub ház. saj nos nem so ká ig örül het tek ne ki a vi tor -
lá zók, mert a ké sőb bi ek ben rend őr sé gi épü let lett,
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je len leg az es ter házy-stran don be lül, mint ven dég -
lő üze mel...

Jó volt a klub ban a han gu lat, kö szön he tő en sa nyi
bá csi min den re ki ter je dő fi gyel mű ve ze té sé nek. Ki -
vá ló ver seny zők nőt tek fel itt; Ko vács Bé la, a te le pi
gyógy szer tá ros fia 11 ma gyar baj nok sá got nyert, fe -
ke te Jó zsef és györgy, a fü re di adó jegy ző fi ai 3, il -
let ve 6 baj nok ság gal vet ték ki ré szü ket, tol nai lász -
ló 13-szo ros ma gyar, két sze res district baj nok, aki
az 1960-as ró mai olim pi án finn dinghy, 1968-ban
mexico-ban csil lag ha jó osz tály ban kép vi sel te a ma -
gyar szí ne ket. de foly tat hat juk; holényi im re, a fü -
re di fő ker tész fia 5-szö rös ma gyar baj nok és a ró mai
olim pi án re pü lő hol lan di osz tály ban ver seny zett. és,
hogy a csa lád nál ma rad junk, sa nyi bá csi fia, ifj.
p.nagy sán dor is 6-szor volt ma gyar baj nok! 

Jó ma gam is itt kezd tem el a ver seny zést 1947-
ben, kor má nyo som a tra gi kus már tír ha lált halt
vaszary gá bor volt, so kat ta nul tam tő le... vi tor lás-
tár sa im vol tak töb bek kö zött; a jegy ző fia soós
mik lós, a két országh-testvér, ist ván és at ti la,
lechner ist ván. 

saj nos a sa nyi bá csi ál tal ve ze tett szép idők vé -
get ér tek; 1948-ban a kom mu nis ta ha ta lom min den
ci vil szer ve ze tet, egye sü le tet meg szűn te tett, így a
ByC is meg szűnt. az in gat lant a ha jók kal együtt a
Ke res ke del mi Bank vi tor lá zói kap ták meg, akik ak -
kor ala kul tak. de nem so ká ig ma rad hat tunk itt,
mert 1950-ben a Bel ügy a klub há zat a vizi ren dőr -
ség szá má ra vet te igény be... mi, vi tor lá zók is köl -
töz tünk ti hany ba...

Dr. SIBaLSZKy ZoL Tán nyug dí jas egye te mi
ta nár, szom széd:
sán dor bá csit ak kor is mer tem meg, ami kor 1941.
nya rán meg vet tük mé szöly g. u. 10. szá mú nya ra -
lón kat. sán dor bá csi en nek az un. mű vész te lep nek
volt lét re ho zó ja és is tá po ló ja. 

sán dor bá csi ék az es ter házy-strand kö ze lé ben
lak tak, de övék volt az arácsi vas út ál lo más hoz ve -
ze tő úton fek vő vil la is. eb ben ak kor a li li om-ven -
dég lő mű kö dött, amely nek ci gány ze né jét es tén ként
hall gat tuk a mé szöly g. ut ca vé gén. 

ma gam is a ByC-ben ta nul tam vi tor láz ni, a klub
macs ka ne vű vi tor lá sán, 1947 nya rán. mi kép vi sel -
tük a ByC if jú sá gi ta go za tát. az 50-es, 60-as évek -
ben min den nyá ron több ször is meg lá to gat tam sán -
dor bá csit, aki so kat me sélt if jú ko rá ról és a Ba la ton -
nal kap cso la tos em lé ke i ről. min dig térd nad rág ban,
cso kor-nyak ken dő vel járt.

el mond ta, va la mi kor 1973 kö rül, hogy sop ron -
ból az er dé sze ti egye tem rek to rá tól le ve let ka pott;

jöj jön és ve gye át ru bin-dip lo má ját, a dip lo ma 70
éves év for du ló ja al kal má ból. sán dor bá csi sel mec -
bá nyán dip lo má zott 1903-ban, en nek lett a jog utód -
ja a sop ro ni egye tem. ő meg ír ta a rek tor nak, nem
megy el, mert nem tar ja ér dem nek, hogy túl él te év -
fo lyam tár sa it. ez után a rek tor és a dé kán sze mé lye -
sen ke res ték fel sán dor bá csit Ba la ton fü re den és át -
ad ták ne ki a ru bin dip lo mát...

me sél te, hogy hankó Bé lá val, aki szin tén a kö -
zel ben la kott és szin tén túl volt a ki lenc ve nen, ver -
seny ben van nak, ki él to vább. tu do má som sze rint
sán dor bá csi nyer te a ver senyt fél év vel... 

több kö tet nyi vis  sza em lé ke zést írt - csak úgy, az
író asz ta lá nak - gép pel. eze ket min dig oda ad ta ne -
kem el ol vas ni; na gyon ér de ke sek vol tak. az egyik -
ben le ír ja, ami kor elő ször nya ral tak a Ba la ton nál,
sze me sen és ott, ak ko ri szo kás sze rint üres há zat
bé rel tek, min den szük sé ges hol mit, - az ágy ne műt
is - veszp rém ből vit ték le sze ké ren. mi kor meg ér -
kez tek tihanyrévbe, a komp hoz, a ré vész meg kér -
dez te; “át akar men ni az úr? mert ak kor jelt adok,
hoz zák át a kom pot” - “mi vel ad jelt?” - “nap pal
füst osz lop pal, es te tűz osz lop pal” volt a vá lasz. -
“egy osz lop, sze mély akar át men ni, két osz lop, sze -
kér akar át men ni!” - “az tán mi ből gyújt tü zet, hi -
szen itt nincs fa?” jött a kö vet ke ző kér dés - “hát
ter mé sze te sen te hén trá gyá ból!”

a komp át jött a nyolc eve zős sel, mel let te hoz tak
egy na gyobb de reg lyét, a hin tó és a sze kér szá má ra,
te le uszadékfával, az apát ság ré szé re. “az úr akar
át men ni? ak kor csak meg ebé de lünk, az tán le rak juk
ezt a fát és már me he tünk is” sán dor bá csi nem
akart en  nyit vár ni, ezért meg je gyez te: - “pe dig én
azt gon dol tam, hogy a szántódi csár dá ban fog nak
meg ebé del ni, a mel lett az öt li ter bor mel lett, amit
én fi ze tek ma guk nak” - “Ja, ha az úr nak olyan sür -
gős, ak kor mind járt le do bál juk a fát, az tán me he -
tünk!”

Kü lön le ge sen ér de kes vis  sza em lé ke zés, amit
em lé ke im a cá ri orosz or szág ból cím mel írt. 1906
és 10 kö zött egy né met tu laj do nú fa ki ter me lő vál la -
lat nál dol go zott a Bal ti kum ban. eb ből idéz nék né -
hány sze mel vényt. ami kor a fa te lep re elő ször meg -
ér ke zett és min dent meg mu tat tak ne ki, meg kér dez -
ték, meg van-e elé ged ve? na gyon is, de két kér dé -
sem van. mi ért van re vol ver az éj je li szek rény fi ók -
já ban és hol van az a he lyi ség, aho vá a ki rály is gya -
log jár? a re vol ver a far ka sok el len van ott, a kér dé -
ses he lyi ség pe dig a te le pen nincs! - volt a vá lasz. a
desz ka ke rí tés mel lett akár hol le le het az ud va ron
gug gol ni, de az aj tó mel let ti do ron gok ból egyet ma -
gá val kell vin ni az em ber nek, mert a disz nók sza ba -
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don jár nak és föl fal ják, amit ön pro du kál...
sán dor bá csi né met or szág ból fény ké pe ző gé pet

vitt ma gá val. ezért be kel lett utaz nia vilnába, fény -
ké pe ző gép-vi se lé si en ge dé lyért a te rü le ti kor mány -
zó nagy her ceg hez! eh hez a bi zal mat lan ság hoz tud -
ni kell; azok ban az évek ben már for ra da lom zaj lott
orosz or szág ban, ami vel a vi lá gon so kan ro kon -
szen vez tek, ugyan ak kor gyil kos sá gok, bank rab lá -
sok kis ér ték a tör tén te ket, ami re a cá ri ud var hi he -
tet len ter ror ral vá la szolt. hogy mi lyen volt a biz -
ton sá gi hely zet, ar ra jel lem ző pél dát írt le sa nyi bá -
csi jegy ze te i ben: 

a cá ri csa lád éven te há rom szor uta zott szent pé -
ter vár ról a Krím be üdül ni. ilyen al kal mak kor a kö -
zel 2000 km-es úton a sí nek két ol da lán tíz mé te ren -
ként áll tak szu ronyt sze gez ve a ka to nák és há rom,
tel je sen egy for ma vo nat jött egy más után, le füg gö -
nyö zött ab la kok kal. nem le he tett tud ni, me lyik vo -
na ton és me lyik ko csi ban uta zik a cár és csa lád ja... 

Dr. KapoSSy BéLáné a peremartoni csa lád
ré gi ba rát ja:
peremartoni nagy sán dor ról na gyon sok ked ves em -
lé kem van. a mi kor 1947-ben Ba la ton fü red re köl töz -
tünk, a csa lá dot már is mer tem veszp rém ből és na -
gyon örül tem, hogy fü re den van olyan is me rős, aki
rög tön se gí tő kész volt az ál ta lá nos tá jé ko zó dás ban.
Ja vas la tá ra a fér jem be lé pett a ByC-be, így a gye re -
kek a klub alat tunk lé vő stég jé re jár hat tak für de ni,
ahol gyor san szert tet tek hely bé li paj tá sok ra. 

a foly ta tás már nem volt ilyen vi dám; fér je met
1948-ban nyug dí jaz ták, de ‘49-ben már meg is von -
ták a nyug dí jat, s mi vel sem mi lyen együtt mű kö dés -
re nem volt haj lan dó a ha ta lom mal, csa lád fenn tar -
tás ra csak a fi zi kai, az az al kal mi mun ka ma radt. 

eb ben nyúj tott ön zet len ba rá ti se gít sé get sán dor.
sző lő jé ben a met szés től kezd ve igye ke zett mun kát
ad ni fér jem nek, aki az ő pin cé jé ben sa já tí tot ta el a
vin cel lé ri gya kor la tot, így az tán más sző lők be is
szí ve sen hív ták dol goz ni arácson, Cso pa kon. gyü -
mölcs sze zon ban a gye re kek nek is ju tott fel adat,
pél dá ul a meggy sze dés. de leg szí ve seb ben médi
gyö nyö rű ró zsa kert jé ben se géd kez tek, vagy hall -
gat ták a szak sze rű ma gya rá za to kat a ró zsa faj ták ról.
von zó volt szá muk ra simaházy la ci bá csi sok ér -
de kes el be szé lé se is. ő peremartoniék ál lan dó ven -
dé ge volt, fü red ak ko ri schirillája és “ezo te ri ku sa”. 

a ne héz idők ben kecs két tar tot tunk mi is és sán -
dor is, mi vel így tud tunk csak tej hez jut ni. min den
új tu do má nyun kat ki cse rél tük a kecs ke fe jés és tar -
tás te rü le tén, né ha jó kat de rül ve a ma gu kat önál ló -
sí ta ni aka ró kecs kék trükk je in. 

sán dor rend kí vül ambíciózus és szor gal mas em -
ber volt, szin te fá rad ha tat lan, már túl volt a ki lenc -
ve nen, ami kor egy lá to ga tá som al kal má val azt
mond ta; an  nyi prog ram van előt tem, hogy száz évet
ké ne meg él jek, de nem tu dom, ar ra be fe jez ném-e...

BaróTI gé Za új ság író (ma gyar nem zet,
1978.december 28.) sán dor bá csi. nek ro lóg.
most kap tuk a hírt, hogy ba la ton fü re di ott ho ná ban
de cem ber 13-án el hunyt peremartoni nagy sán dor
vas dip lo más er dő mér nök, Ba la ton fü red fej lesz té sé -
nek fá rad ha tat lan har co sa. le gen dás lo kál pat ri ó ta
volt, a Balatonvidék örö kös dísz pol gá ra, bár e ki -
tün te tő cím mel so ha sen ki nem aján dé koz ta meg,
még is ő volt a ba la to ni tit kok tu dó ja és őri ző je, a
sze líd sza vú sző lős gaz da, aki nek ba rát sá gos ott ho -
na, ba rá ti pa ro lá ja min dig tár va volt min den ki szá -
má ra, aki a Ba la to nért, el ső sor ban fü re dért va la mit
ten ni haj lan dó volt. 

fi a tal ko rá tól fog va szol gál ta a Ba la tont, so ha -
sem mel lé ke sen, ha nem az er dő mér nö ki fő hi va tás -
sal egyen ran gú an, meg szál lott szen ve dél  lyel, ta lá -
lé kony ság gal és hű ség gel. ezen el hi va tott te vé -
keny sé ge köz ben ar ról is meg fe led ke zett, hogy
nyug díj jo go sult sá got sze rez zen ma gá nak, fü re di
ma tu zsá lem ként ab ból a da rab ka sző lő ből élt, ame -
lyet örö költ. nem gon dos ko dott öreg nap ja i ról,
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mert fü red ről és a Ba la ton ról kel lett gon dos kod nia.
mű vész ko ló ni át és vi tor lás klu bot ala pí tott, s bár lá -
tá sa az utób bi évek ben erő sen meg rom lott, min den -
ről tá jé ko zó dott, min de nért ag gó dott, ami a Ba la -
tont je len ti. s köz ben ez a gaz dag, küz dő élet olyan
sze rény volt, olyan halk és fi nom, mint egy vers egy
Kis fa ludy-kö tet ből. fü red nagy öre ge tá vo zott az
élők kö zül de cem ber de re kán. ham va it az arácsi te -
me tő ben he lye zik örök nyu ga lom ra.

Zá ró SZa vaK:
peremartoniék há zát 1952-ben ál la mo sí tot ták, köl -
töz nie kel lett a hét szo bás la kás ból, más fél szo bá ba,
a li li om épü le té be, aho vá to váb bi öt csa lá dot is be -
köl töz tet tek. emelt fő vel vet te tu do má sul eze ket a
sors csa pá so kat, pe dig idős ko rá ra tar ta lé kol ta va -
gyo nát, - mi vel nyug dí jas ál lá sa nem volt - ezért
nyug dí jat sem kap ha tott. aki me cé nás volt, az me -
cé nás is ma radt; mert ab ból, ami je meg ma radt, ab -
ból is a köz jó ra ál do zott ren ge te get. a ró la szó ló
vis  sza em lé ke zé sek ből is ki de rül, ho gyan se gí tett a
ná la még job ban rá szo ru ló kon, a rend szer ide sod ró -
dott szám ki ve tet te in. 

Ki lók ra rú gó sa ját írás gyűj te mé nyé nek do ku -
men tu mai, a vá zolt élet rajz és a meg em lé ke zők bő
kö re és őszin te hang ne me elénk va rá zsol ja egy tö -
ret len aka ra tú, iga zá ért vég le te kig har co ló fü re di lo -
kál pat ri ó ta - peremartoni nagy sán dor - arc él ét.
úgy ér zem nem ér dem te len, ha írá so mat egyik ked -
venc ver sé nek utol só vers sza ká val zá rom:

áprily la jos: sze ret az er dő    
( ... )

s ha majd mé lyebb re köl tö zöm,
ér zés te len rom má omol tan,
egy hang kö zel ről súg ja még:
én is az er dő fá ja vol tam. 

Ezútonköszönjükmegavisszaemlékezőktőlkapott
érzelmekbenésújdonságokbanisgazdaganyagot-
akikezzelmunkatársainkkáisváltak.

fel hasz nált iro da lom:
1 peremartoni nagy sán dor: élet utam leg fon to sabb ál lo má sai. (1883 - 1940)
[Kéz irat]  Bfüred: szer ző, 1973.
2 peremartoni nagy sán dor: Ba la to ni mű vész ko ló nia egye sü let. [Kéz irat]
Bfüred: szer ző, 1926. szep tem ber
3 peremartoni nagy sán dor: Ba la to ni mű vész ko ló nia egye sü let. [Kéz irat]
Bfüred: szer ző, 1926. szep tem ber
4 peremartoni nagy sán dor - Káldy fe renc: Balatonfüredfürdő fej lesz té sé nek
prob lé mái, kü lö nös te kin tet tel a ki kö tő és a vas út ál lo más el he lye zé sé re.
Bfüred:szerzők, 1936. 18 p.
5 peremartoni nagy sán dor: van-e jö vő je Ba la ton fü red nek? Kü lön le nyo mat
a Ba la to ni Ku rír ból] Bfüred: BiB,1935.12 p.
6 .peremartoni nagy sán dor: “40 év...” em lék al bum. Kéz irat  Bfüred

új könyvek 
a 176. anna-bál megvalósítása / készítette: Kiss

renáta. - szombathely, 2002. [szakdolgozat]

a Balaton bibliográfiája 2002 / összeállította:
egerszegi zita, dr. tarján lászlóné. - siófok, 2002.

Balaton és vidéke / szerző: Kovács andrás
istván. Budapest, 2002. - (Bor.kul.túra)

Balatonfüred múltja, jelene és jövője a turizmus-
ban/ készítette: Kovács Krisztina. - veszprém,
2003. - [szakdolgozat]

a balatonfüredi gyerekek élete a két világháború
között / készítette: szücs zsuzsanna. - szekszárd,
2002. - [szakdolgozat]

Balatoni almanach/ szerkesztette: ács anna,
géczi János. - veszprém, 2001.

Balatoni térképek: avagy hogy örökítették meg a
Balatont a római kortól napjainkig a kartográfusok?
/ szerkesztette dr. Csongrádi Jenőné. -
Balatonfüred, 2002.- (nők a Balatonért egyesület
Kiskönyvtára, 4.)

Keresztury dezső és Balatonfüred / szerző:
matyikó sebestyén József. - Balatonfüred, 2002. -
(Balatonfüred városért Közalapítvány kiadványai,
7.)

lóczy lajos emlékezete: születésének 150.
évfordulóján / összeállította: nemerényi antal. -
Budapest – piliscsaba, 2000.

érsek adrienn 
könyvtáros

Hibajegyzék
az eddig megjelent számokban sajnálatos

módon néhány, pontosításra szoruló elírás jelent
meg. az alábbiakban a helyesbítéseket közöljük:

1. szám: 1. oldal: tóth-Bencze tamás
40. oldal: tóth-Baranyi antal

2. szám: 25. oldal: Csanádi györgy
36. oldal: simon zsigmond

3. szám: 19. oldal: a J 16/3-as sírjelnél
somogyi Julianna
született 1826. szeptember 7.



a kö zel múlt ban is me ret len ado má nyo zó tól ke rült
hoz zánk a fen ti kép az aláb bi –  rö vi dí tett le vél kí -
sé re té ben: „az itt kül dött ké pen lát ha tó mun ka -
csa pat, kb 1915-1920 kö zött mű kö dő par ko sí tó
bri gád volt. nincs szí vem el éget ni ezt a ha gya té -
kot, ké rem te gyék oda, ahol eset leg a je len ték te len
múlt nak is van mon dan dó ja (...) a ba la ton fü re di
múlt nak em lé kei kö zé. Kö szö net tel a ké pen lát ha -
tó mun ká sok egyi ké nek egy öreg le szár ma zott ja.”

Kérjük,hogyakifelvilágosítássaltudszolgálnia
képekenláthatószemélyekről,azjelezzegyűjtemé-
nyünkben.
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mun kán kat az egye sü let alap sza bály ban rög zí tett fel ada -
tok és a 2002. feb ru ár 19-én tar tott köz gyű lé sen el fo ga -
dott mun ka terv alap ján vé gez tük az aláb bi ak sze rint:

Szer ve ze ti élet:
az egye sü let mű kö dé sé nek el sőd le ges szín te re to vább -
ra is a hely tör té ne ti gyűj te mény épü le te volt, ahol biz -
to sí tot tak a szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek.

ha von ként, egy al ka lom mal (má so dik ked den) egye -
sü le ti nap ke re té ben ta lál koz tak tag ja ink és vet tek részt
kö tet len, vagy szer ve zett prog ra mo kon. el nök sé gi ülé -
se in ket is eze ken a na po kon tar tot tuk, szük ség sze rint. 

tag lét szám: 2002. ja nu ár 1.: 37 fő
2002. de cem ber 31.: 48 fő
új tag: 11 fő

új ta gok be vo ná sa egye sü le tünk mun ká já ban ered -
mé nyes volt, if jú sá gi ta go zat lét re ho zá sa szük ség te len -
né vált, mi vel a rad nó ti mik lós ál ta lá nos is ko la mel lett
a Bem Jó zsef ál ta lá nos is ko lá ban is be in dult egy hely -
tör té ne ti szak kör.

egye sü le tünk kép vi se le té ben elek mik lós tit kár
vett részt a xxx. hon is me re ti aka dé mi án, sá tor al ja -
új he lyen. 

a nyár fo lya mán köz gyű lést hív tunk össze,amely
mó do sí tot ta az alap sza bályt: a jö vő ben az el nök mel lett
a tit kár is kép vi sel he ti az egye sü le tet.

a veszp rém me gyei hon is me re ti egye sü let de cem -
be ri köz gyű lé sén a tit kárt be vá lasz tot ták a ve ze tő ség be.

több he lyen is meg kö szön tük  és ez úton is kö szö ne -
tün ket nyil vá nít juk mind azok nak, akik a 2001. évi adó -
juk 1%-át egye sü le tünk nek aján lot ták fel.

Kö szö net il le ti egye sü le tünk tag sá gát ak ti vi tá sá ért,
sze rep vál la lá sa i kért ren dez vé nye in ken va ló meg  je le né -
sé ért, a pub li ká ci ó kért. 

ez úton kö szön jük meg az arany híd Kul tu rá lis szol -
gál ta tó in té zet nek, hogy az egye sü let fo lya ma tos mű kö -
dé sé hez min den se gít sé get meg adott.
Kap cso la ta ink:
vál to zat la nul élő és szo ros a kap cso lat a szé che nyi tár -
sa ság gal, az arácsi pol gá ri egy let tel, a veszp rém me -
gyei hon is me re ti egye sü let tel, a rév fü lö pi hon is me re -
ti egye sü let tel és a laczkó de zső mú ze um mal. 

fo lya ma to san jó az együtt mű kö dés a Ba la ton fü re di
nap ló és a fü red tv mun ka tár sa i val is.
pá lyá za tok:
ered mé nyes volt a veszp rém me gye Kul tú rá já ért Köz -
ala pít vány hoz be nyúj tott pá lyá za tunk a “ fü re di his tó -
ria “ cí mű hely tör té ne ti fo lyó irat ki adá sá hoz. a pá lyá za -
ti ös  szeg ről az el szá mo lás meg tör tént!

anya gi tá mo ga tást kér tünk és kap tunk pálfy sán dor
pol gár mes ter úr tól, ami ért ez úton  is  kö szö ne tet mon -
dunk.
Ki ad vány ok:
meg je lent a “ fü re di his tó ria” má so dik és har ma dik
szá ma 400-400 pél dány ban (szep tem ber, de cem ber). a
fo lyó irat ezen szá mai is mét ked ve ző fo gad ta tás ra ta lál -
tak az ol va sók kö ré ben.   az 1. és 2. szám tel je sen el fo -
gyott, a 3. szám ból is csak né hány pél dány kap ha tó az
áru sí tó he lye ken. rend kí vü li le he tő ség és tá mo ga tás,
amit a bu da pes ti Cso ko nai mű ve lő dé si Köz pont biz to -
sí tott szá munk ra (ön költ sé gi áron ál lít ják elő a la pot).
nél kü lük a la pot nem tud nánk a ter ve zett rend sze res -
ség gel meg je len tet ni! (áp ri lis, jú li us, de cem ber) Kö szö -
ne tün ket fe jez zük ki tóth la jos igaz ga tó úr nak és mun -
ka tár sa i nak.

a ked ve ző fel té te lek mi att az el nök ség meg vál toz -
tat ta azt a ko ráb bi ha tá ro za tát, hogy a ki ad ványt az
iglói nyom dá ban ál lít suk elő. dön té sün ket iglói Já nos
tag tár sunk nagy vo na lú ba rá ti meg ér tés sel fo gad ta, és
en nek ta nú bi zony sá gá ul a de cem be ri szá mot in gyen
vág ta és fűz te.

Kö szön jük geipl mik lós úr nak, Cson ka end re tag tár -
sunk nak, a szer kesz tő bi zott ság tag ja i nak és a hely tör té -
ne ti gyűj te mény mun ka tár sa i nak   ön zet len fá ra do zá sát
és se gít sé gét.

tag ja ink az új szá mo kat is meg kap ták tag il let mény -
ként. 
rendezvények, megemlékezések, köz re mű kö dé sek:
- a re form ko ri fü red /fiatal ku ta tók elő adá sai. (ja nu ár)
- ránzay ágostonné, adi né ni ha lá lá nak 25. év for du ló -
ja al kal má ból kamarakiállítás, te me tői ko szo rú zás.
(feb ru ár)
- eöt vös Kár oly szü le té sé nek 160. év for du ló ján meg -
em lé ke zés és ko szo rú zás (már ci us) 
- a hely tör té ne ti gyűj te mény 2001. évi gya ra po dá sa,
be mu ta tá sa / előadás.(március)
- pap gá bor köl tő, re for má tus püs pök szü le té sé nek
175. év for du ló ja al kal má ból em lék ki ál lí tás, és meg em -
lé ke zés. (szep tem ber)
- vaszary gá bor ha lá lá nak 50. év for du ló ja al kal má ból
em lé ke zés és ko szo rú zás em lék táb lá já nál. (ok tó ber)
- f. s. Beudant fran cia geo ló gus ha lá lá nak 150. év for -
du ló ján meg em lé ke zés és ko szo rú zás em lék táb lá já nál.
(de cem ber) 
el ma radt:
- a ré gi tűz ol tó szer tár fa lá ról el tá vo lí tott em lék táb la
vissza he lye zé se (má jus)

27

BeSZámoLó a BaLaTonFüreDI HeLyTörTéneTI
egyeSüLeT 2002. évI TevéKenySégérőL



füredi história – iii. évfolyam 1. sz. 2003. április      

- em lék fa ül te té se si mon zsig mond ti ha nyi apát tisz te -
le té re a Kis er dő ben (no vem ber)
Köz re mű kö dő ként, ja vas lat te vő ként vet tünk részt,
az aláb bi ren dez vé nye ken:
- szendrey-Karper lász ló em lék táb la (ja nu ár)
- Berda Jó zsef köl tő szü le té sé nek 100. év for du ló ja.
(ja nu ár)
- pi ros temp lom fel szen te lé sé nek 75. év for du ló ja,
luttor fe renc em lék táb la. (szep tem ber)
- il  lyés gyu la köl tő szü le té sé nek 100. év for du ló ja. (no -
vem ber)
- ady end re köl tő szü le té sé nek 125. év for du ló ja. (no -
vem ber)

a mű ve lő dé si osz tály nak új ut ca ne vek re tet tünk kö -
zös ja vas la tot a szé che nyi tár sa ság gal, és az arácsi
pol gá ri egy let tel: Bata fe renc, Csép lő er nő, Jalsovits
ala dár, lonkay an tal, pap gá bor, luttor fe renc, pere -
mar toni nagy sán dor, Keresztury de zső. a Komáromy,
őry, fe jes csa lá dok ne vé nek arácsi meg örö kí té se, pl.:
„fe jes-köz”, stb. 

a mű ve lő dé si osz tály ja vas la ta in kat a jö vő ben fi -
gye lem be ve szi.

a telefonkönyvkiadó tár sa ság nak je lez tük a hi bás
fü re di ut ca ne ve ket: so mo gyi, Csók, Kétly, Kun Bé la.
Ku ta tás, anyag gyűj tés:
a meg kez dett ku ta tá sok foly ta tá sa, újak kez dé se:
protiwinsky fe renc, var ga csa lád, a fü re di ven dég  lá -
tás, a ii. vi lág há bo rú fü re di ál do za tai, so mo gyi csa lád,
fü red nu miz ma ti kai em lé kei, sinkó and rás, len gyel
sa mu, be tyár tör té net, Cholnoky Je nő, pere mar toni
nagy sán dor, új he lyi Kár oly, ha jó gyár tör té ne te, eöt -
vös szo bor.
Tag ja ink pub li ká lá sai: 
- tag ja ink kö zül a fü re di his tó ri á ban pub li kál tak: Baán
Be á ta, dr. dibusz lász ló, elek mik lós, fa ze kas mik lós,
dr. hor váth mi hály, Ka to na Csa ba, dr. rácz Já nos, so -
mo gyi zsig mond, tóth at ti la, var ga lászlóné, z.
Karkovány Ju dit.
- a Ba la ton fü re di nap ló ban: dr. dibusz lász ló, elek
mik lós. 

- új ho ri zont ban: dr. hor váth mi hály
- önál ló kö tet: dr. hor váth mi hály, szenfnerné var ga
ani kó 
- egyéb fo lyó irat ok ban: Ka to na Csa ba, dr. rácz Já nos

tag ja ink in for má ci ó ik kal, em lé ke zé sük kel, könyv tá -
ruk kal  rend sze re sen nyúj tot tak se gít sé get a hely tör té ne ti
gyűj te mény nek (ha vas er zsé bet, lász ló zol tán, né meth
ákosné, peremartoni nagy sán dor, tóth at ti la stb.)

a vá ro si hely tör té ne ti gyűj te mény nek do ku men tu -
mo kat ado má nyo zó tag tár sa ink ne ve a de cem be ri fü re -
di his tó ri á ban ol vas ha tó.
2002. évi pénz ügyi be szá mo ló
Be vé te lek:
át ho zat 2001-ről 45.672.-
ön kor mány za ti tá mo ga tás 50.000.-
pá lyá za ti tá mo ga tás 50.000.-
tag dí jak 13.500.-
ta gi hoz zá já ru lás (dr. dibusz lász ló) 10.000.-
Ka ma tok 1.405.-
Ki ad vány ok áru sí tá sa 62.328.- 
szJa 1%-a 33.517.-
ös  szes be vé tel: 266.422.-
Ki adá sok:   
Bank költ ség 25.190.-
pos ta költ ség 2.622.-
tag díj (vmhe) 1.000.-
Köz hasz nú hir de tés 3.812.-
mű kö dé si költ ség (zárjav.) 700.-
pá lyá za ti díj 2.000.-
Ko szo rú 1.450.-
nyom tat vány 332.-
nyom da költ ség (fh 2., 3. szá ma) 85.800.-
ös  szes ki adás: 122.906.-                                             
át vi tel 2003-ra: 2.248.-
há zi pénz tá ri: 141.268.-
bank: 143.516.-

Ba la ton fü red, 2003. feb ru ár 20.
prof.dr. hor váth mi hály el nök s.k.
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· a Ba la ton fü re di hely tör té ne ti egye sü let 2003.
feb ru ár 20-án tar tot ta be szá mo ló és tiszt újí tó köz -
gyű lés ét.
· a köz gyű lé sen az el nö ki tiszt ről le kö szö nő
prof. dr. hor váth mi hályt a tag ság me leg han gon
bú csúz tat ta. az egye sü let élén vég zett te vé keny -
sé gét jegy ző köny vi leg is mer ték el és örö kí tet ték
meg a köz gyű lé sen. a veszp rém me gyei hon is -

me re ti egye sü let em lék érem mel tün tet te ki volt
el nö kün ket.
· a köz gyű lés meg vá lasz tot ta az egye sü let új ve -
ze tő sé gét:
szenfnerné var ga ani kó – el nök, elek mik lós –
tit kár, dr. dibusz lász ló – el nök sé gi tag, Ka ri ka
erzsébet – el nök sé gi tag, tóth at ti la – el nök sé gi
tag sze mé lyé ben.
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