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1865-ben nagy sza bá sú ün nep ség re ké szü lő dött a fü -
re di für dő: ek kor avat ták fel a Ba la ton part ján hú zó dó
új sé tányt, a mai tagore-sétány előd jét. az el ső mo -
dern ér te lem ben vett fü re di úti könyv író ja, jalsovics
ala dár ben cés szer ze tes sza va it idéz ve: „a Ba la ton
le csa po lá sa ál tal nyert te rü let 1865–1866-ban de rűs
sé tán  nyá ala kít ta tott, [...] a ven dé gek leg ked ve sebb
sé ta he lye, kü lö nö sen az es ti órákban.”1 a sé tányt a
kor szak egyik leg is mer tebb – és ak kor ta lán leg nép -
sze rűbb – po li ti ku sá ról, az az nap fü red re ér ke ző De -
ák ferencről2 ne vez ték el ün ne pé lyes kül ső sé gek kö -
ze pet te.

a sé tány egé szen 1957. jú li us 22-ig vi sel te De ák
ne vét: ek kor a fü re di ta nács a két há bo rú kö zött a Ba -
la ton nál is meg for dult nagy hin du köl tő ről,
rabindranath tagoréról ke resz tel te azt el.3 az óta De -
ák fe renc nek nincs em lék he lye Ba la ton fü re den, pe -
dig, ahogy Zákonyi fe renc már 1988-ban le szö gez te:
„De ák fe renc […] meg ér de mel né, hogy fü red ne fe -
lejt se el végleg.”4 an nál is in kább, mert De ák épp úgy
Za la me gyei volt (söjtörön szü le tett, majd hos  szú
ide ig Kehidán élt), mint ahogy Za lá hoz tar to zott Ba -
la ton fü red is, ame lyet csu pán a má so dik vi lág há bo rút
kö ve tő en csa tol tak át a tel jes Balaton-felvidékkel
egye tem ben Veszp rém me gyé hez. pe dig a kér dés ma -
nap ság ak tu á li sabb mint va la ha: eb ben az év ben or -
szág szer te foly nak a meg em lé ke -
zé sek De ák fe renc ről, mi vel a
nagy po li ti kus ép pen két száz év -
vel ez előtt, 1803-ban lát ta meg a
nap vi lá got. az év for du ló kap csán
tán nem ér dek te len szám ba ven -
ni, hogy éle te so rán mi lyen szá -
lak kal kö tő dött De ák fe renc a
Ba la ton-part ne ves für dő hely -
éhez, és mi ként ér de mel te ki,
hogy a für dő újon nan lé te sí tett
sé tá nyá nak 1865-ben ép pen ő le -
gyen a név adó ja.

A fü re di für dő zés: ne me si ha -
gyo mány Za lá ban

De ák an tal (1789–1842) za lai al -
is pán, De ák fe renc idő sebb
bátyjáé,5 rend sze re sen meg for -
dult a für dőn: „… mert ha an tal
ott hon volt is, nya ran ként ren de -
sen el ment B[alaton].-füredre”6 –

ír ta De ák fe renc éle té nek egyik el ső mo nog rá fu sa,
ferenczy Zol tán a „ha za böl cse” báty já nak für dő re já -
rá sá ról. „… bá tyám fü red re megy négy hét re, s ed dig
a gaz da sá got én ve ze tem.” – e sza va kat ma ga De ák
fe renc ve tet te pa pír ra Kos suth la jos hoz Kehidán írt,
1840. jú ni us 27-én kelt levelében.7

nincs eb ben sem mi meg le pő: Za la me gye ne -
mes sé ge kü lö nö sen ked vel te a fü re di gyógy vi zet.
jól pél dáz za ezt, hogy 1840 nya ra egy aránt fü re den
ta lál ta a me gyé ből De ák an talt és azt a fo rin tos
györ gyöt is, aki fő sze re pet vitt a za lai li be rá lis kö -
vet uta sí tás meg buk ta tá sá ban 1843-ban s így ab ban
is, hogy De ák fe renc ak kor nem vál lal ta a
követséget8 az 1843–44-es or szág gyű lé sen. De jel -
lem ző Csány lászló9 ese te is: „tes ti kín ja i nak eny -
hí té sé re gyak ran ke res te fel a kor is mert gyógy für -
dő it. [...] a Ba la ton za lai part ján fek vő Ba la ton fü -
red sa va nyú vi zét éven ként meg lá to gat ta, itt is mer -
ke dett ös  sze az el len zék leg több veze tő jé vel.”10

De ák Fe renc a re form ko ri Fü re den
hogy De ák fe renc ma ga mi kor járt elő ször fü re den,
ezt pon to san nem le het meg ha tá roz ni. az 1830-as
évek ben azon ban már két ség te le nül törzs ven dég nek
szá mí tott a für dőn. 1836-ban pl. bá ró Wes se lé nyi
Miklóssal,11 a re form ko ri ma gyar po li ti kai el len zék
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egyik ve zér alak já val járt fü re den. részt vet tek az ak -
kor már hí res an na-bá lon is, majd pe dig, „… más nap
alig bír tak ki tér ni egy fák lyás ze ne elől.”12 De ák e fü -
re di tar tóz ko dá sá nak em lé ke az a für dőn da tált le ve -
le, ame lyet 1836. jú li us 30-án írt Kos suth la jos nak az
ak tu á lis po li ti kai kérdésekről.13

az 1836. évi für dő lá to ga tás so rán Wes se lé nyi és
De ák ha son ló an kön  nyed élet vi telt foly tat tak, mint
bár me lyik má sik für dő ven dég (már aki nek pénz tár cá -
ja meg en ged het te ezt). a ví zen va cso ráz tak nagy tár -
sa ság ban, mi köz ben a part ról röp pen tyű ket (tű zi já ték)
ere get tek tisz te le tük re, majd ami kor az es te kö ze le -
dett, a tár sa sá guk ban lé vő höl gye ket part ra tet ték, a
fér fi ak pe dig to vább pezs gőz tek. De ák ko moly sá gá -
ban is de rűs egyé ni sé gét kel lő képp jel lem zi egy ek -
kor meg ej tett tré fá ja, amely ről Wes se lé nyi az aláb bi -
a kat je gyez te fel nap ló já ban jú li us 27-én: „… ha jón
va cso rál tunk, a leg szebb hold vi lág nál evez vén a Ba -
la ton ezüst hul lá mai közt: má sod na pon as  szo nyi tár -
sa ság is el jött hí vá sunk ra. […] Mi u tán az as  szo nyo kat
part ra tet tük, vis  sza men tünk ha jónk ra s be a Ba la ton -
ba s a ví gan üritett pezs gő palaczkokat rend re repitők
a víz be. De ák irt czédulákat, me lye ket beléjök foj tot -
tak: a gya nú s fé le lem fe ke te se re gé nek va la mi hí ve
még tör ni fog ja fe jét értelmökön.”14

ez a szel le mes öt let meg vi lá gít ja De ák re form ko ri
fü re di idő zé se i nek két, ta lán fő szeg men sét: rész ben
azt, hogy ott idő ző po li ti kus tár sa i val (füg get le nül at -
tól, hogy fü red elő ze te sen meg be szélt ta lál ka hely
volt-e, vagy vé let le nül ta lál koz tak ott), a für dőn is
rend sze re sen foly tat tak po li ti kai tar tal mú meg be szé -
lé se ket, rész ben pe dig azt, hogy ezek a ta lál ko zá sok
és tár gya lá sok a csá szá ri ud var éber sze mű tit kos -
rend őre i nek fi gyel mét sem ke rül ték el – ami vel vi -
szont De ák ék vol tak tisz tá ban, mint azt a fen ti kis tör -
té net ki vá ló an pél dáz za.

tá bo ri Kor nél Tit kos Je len té sek Ba la ton fü red ről.
Ho gyan dol goz tak a ré gi ké mek? c. írá sá ban tár gyal -
ja rész le te seb ben, hogy a re form kor ban bi zony a bé -
csi ud var ké mei is sű rűn meg for dul tak fü re den a re -
form el len zék ott idő ző po li ti ku sai nyo má ban. több
konk rét pél dát is hoz er re, így pl. 1837-ből: „Meg hív -
ta au gusz tus 19-re De á kot, to váb bá eötvöst,15

Klauzált16 és má so kat is. fur csa ma gyar tün te tés volt
az üveg ház ban. széchenyiné Ber zse nyi [Dá ni el] ver -
se it sza val ta, a gyer me kek pe dig Baj za [jó zsef], Köl -
csey [fe renc] és Vö rös mar ty [Mi hály] stró fá it. [...]
Min de nütt ma gyar láz és oszt rák szidalom.”17

De ák egy év vel ké sőbb, 1837-ben is mét ta lál ko zott
Wes se lé nyi vel fü re den. szé che nyi ist ván gróf nap ló -
ja rög zí tet te, hogy a bá ró ki fe je zet ten a De ák kal és
má sok kal meg ej ten dő ta lál ko zó re mé nyé ben igye ke -

zett a für dő re: „Wes se lé nyi fü red re, hol De ák, Ma da -
rász és tár sai várják.”18

a szé che nyi ál tal em lí tett Ma da rász a 19. szá za di
Ma gyar or szág hos  szú éle tű po li ti kus test vér pár ja,
Ma da rász jó zsef (1814–1915) és lász ló (1811–1909)
kö zül az előb bi, aki sa ját be val lá sa sze rint tör té ne te -
sen épp fü re den is mer ke dett meg 1837. jú li us 30-án
a re form ko ri Za la vár me gye két ve zér alak já val, De ák
fe renc cel és Csány lász ló val: „egyik na pon a Ba la -
ton ta vá tól az ivó kút kö rü li sé ta hely re me gyek fel, s
lá tom, hogy a fák ár nyá ban ott ül egy helyt patay19

har mad ma gá val. a mint hozzájok kö zel gek, elé bem
si et, ka ron fog, az ülők höz ve zet, meg is mer tet ben -
nün ket. s íme, ott ült tár sa i nak egyi ke a vál la sabb,
vas ko sabb De ák ferencz, a má si k a ma ga sabb
soványos Csányi lászló.”20

De nem csak Ma da rász jó zsef volt az, aki fü re den
ta lál ko zott elő ször sze mé lye sen De ák kal. idéz zük
rónay já cint (1814–1889), a tu dós győ ri ben cés szer -
ze tes nap ló ját: „el ső ál lo má sunk Ba la ton-fü red vala,
s azon né hány óra, me lye ket fü re den töl ték, min den -
kor ra él ni fog em lé ke ze tem ben; mert itt ta lál koz tam
elő ször Kis fa ludy sán dor ral, De ák fe renc cel és hor -
váth já nos püspökkel.21 ott ült a ne ve ze tes há rom fér -
fiú a sé tány egyik pad ján: Kis fa ludy ko mo lyan, De ák
de rül ten, hor váth elé gül ten. tisz te leg tünk, leo atya
be mu ta tott: „ön fi lo zó fus, mondá hor váth, mi cso da
auctort kö vet tek?” – én azt hivém, hogy a püs pök úr
azon gö rög vagy né met rend szert kér de zi, mely nek
hí vei valánk, s hűledezve már-már azt fe lel tem, hogy
socratest, mert a ré gi böl csek közt csak ezt tar tot tuk
jó ra va ló em ber nek: mi dőn De ák ki se gí tett a hí nár ból,
s azt jegyzé meg: ugye bár írás ból ta nul tak? – igen,
volt az én vá la szom, s ez meg men tett a ne vet sé ges
vá lasz tól, mely már aj ka mon lebegett.”22

az 1840-es évek ben De ák to vább ra is rend sze re -
sen meg for dult fü re den. 1845. jú ni us 29-én pl. szin -
tén fü re den tartózkodott.23 hogy ak kor nem ma radt
to vább, ab ban ta lán az is sze re pet ját szott, hogy nem
ta lál koz ha tott azok kal, akik nek tár sa sá gát meg szok ta
a für dőn. Wes se lé nyi Mik lós hoz Kehidáról, 1845. jú -
li us 13-án kelt le ve lé ben csak rö vi den em lé ke zett
meg ba la to ni tar tóz ko dá sá ról: „Két na pot fü re den
töl töt tem, hol ven dég igen ke vés volt.”24

egy év vel ké sőbb, 1846-ban vi szont jó val hosz -
 szabb időt töl tött el a Ba la ton nál, ez út tal azon ban
meg le he tő sen pró zai okok szó lí tot ták őt fü red re, s
ma rasz tot ták ott hos  szabb időn át. De ák a für dő
gyógy ere jét akar ta igény be ven ni, mert több fé le kel le -
met len be teg ség is gyö tör te, ame lyek mi att több or -
vos sal is kon zul tált, akik gyógy für dőt ja va sol tak ba jai
eny hí té sé re, konk ré tan épp fü re det. De ák Kehidáról
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még ta vasszal (áp ri lis 9-én) le vél ben ér te sí tet te
szán dé ká ról ál lan dó fü re di „nya ra ló tár sát”,
Wes se lé nyit: „fü re det ta ná csol ták va la meny -
 nyi en […], fo gad tam ta ná csu kat s a nyá ron egy
két he tet fü re den töl tök.”25 ez az „egy két hét”
az tán hos  szabb ra nyúlt, De ák 1846-ban jú ni us -
tól egész au gusz tus ele jé ig fü re den idő zött és
kú rál ta magát.26 e hos  szabb tar tóz ko dás so rán
pe dig ar ra is fu tot ta ide jé ből, hogy részt ve gyen
az ab ban az év ben át adott fü re di Ke rek temp lom
fölavatásán,27 amely re jú ni us 21-én ke rült sor a
fü re dért oly so kat té vő Bresztyenszky Béla28 ti -
ha nyi apát rész vé te lé vel (ő ál dot ta meg az új
templomot).29

Bresztenszky sze mé lye kap csán ér de mes kis
ki té rőt ten ni: ő mint ti ha nyi apát a für dő tu laj do -
nos ben cés rend pro mi nens kép vi se lő je volt.
fü red von ze re jé hez pe dig – ti. De ák fe renc szem szö -
gé ből – vél he tő en az is hoz zá tar to zott, hogy ré gi sze -
mé lyes is me ret ség, jó vi szony fűz te őt az apát hoz, aki
egy kor ta ná ra volt a győ ri jog aka dé mi án: el ső év ben
szám tant, majd pe dig má sod év ben hit tant és men  nyi -
ség tant ok ta tott az if jú De ák nak és diáktársainak.30 a
fi a tal De ák há rom íz ben még a Bresztyenszky ál tal a
sze gény ta nu lók se gély alap ja ja vá ra ren de zett szín já -
ték ok ban is szereplt: ez az át la gos nál szo ro sabb ta nár-
di ák kap cso lat lé tét sejteti.31

De ák 1846. évi hos  szas fü re di idő zé se azon ban
nem hoz ta meg a várt ered ményt. Vagy or vo sai ad tak
ne ki rossz ta ná csot, vagy a fü re di sa va nyú víz gyógy -
ere jé ben hibádzott va la mi ab ban az év ben, mert De ák
egy ál ta lán nem ta lál ta meg a kí vánt eny hü lést ked velt
für dő he lyén. nem sok kal ha za té ré se után már így írt
Kehidáról 1846. au gusz tus 17-én Kos suth la jos nak
für dői idő töl té sé ről „fü red né kem sem mit nem
használt.”32 nem sok kal ké sőbb, szep tem ber 12-én
Wes se lé nyit is le vél ben ke res te meg és ne ki is el pa na -
szol ta ba lul si ke rült kú rá ja ered mé nyét (pon to sab ban
ered mény te len sé gét): „au gusz tus ele jén jöt tem meg
fü red ről, hol egész sé gem sem mit nem javúlt. Két le -
ve le det ak kor egy szer re ad ták ke zem be, mert em be -
re im itt hon nem tud ták, mi kor jö vök fü red ről ha za, s
nem kül dött ék utá nam a leveleket.”33

De ák azon ban nem lett hűt len fü red hez a ba lul si -
ke rült für dő lá to ga tás el le né re sem. hogy men  nyi re
ma gé nak érez te a für dő he lyet, az ki de rül ab ból is,
hogy – ja ví tó szán dék kal – ma ga is ja vas lat tal élt an -
nak fej lesz té se kap csán. a fü re di für dő tu laj do no sa, a
ben cés rend az 1830-as évek vé gén nyi tot ta meg az
ún. Pa na szok, ja ví tá sok, szé pí té sek, ja vas la tok jegy -
ző könyv ét. ez nagy já ból a ma is hasz ná la tos pa nasz -
köny vek nek meg fe le lő fü zet volt, aho va azon ban a

ven dé gek pa na sza ik mel lett job bí tó szán dé kú ja vas la -
ta i kat is be je gyez het ték. a „pa nasz könyv” ere de ti je
az 1950-es évek so rán is me ret len hely re ke rült, tar tal -
má nak re konst ru á lá sa az azt meg elő ző idők ben ké -
szült ta nul má nyok ré vén lehetséges.34 Így pl. egy he -
ge dűs Zsig mond ne vű ven dég az aláb bi a kat je gyez te
fel: „Kí ván nám, hogy a fő idény elmulván tüs tént az
itt volt ven dé gek nek szá ma ujságok ál tal nyil vá nos -
ság ra té tet nék, sőt az itt volt ven dé gek nek ne ve is ki
is nyom tat va meg sze rez he tők volnának.”35 e „pa -
nasz könyv ben” volt meg ta lál ha tó va la mi kor De ák
fe renc – má sok kal, így Wes se lé nyi vel együtt alá írt –
be jegy zé se is: a für dő ház előtt lé vő bol tok csak ugy
vol ná nak czélirányuak, ha azok hoz a sé ta tér ről egye -
ne sen be le het ne men ni, mert ab la kon ke resz tül vizs -
gál ni a por té ká kat és al kud ni azok ra leg fellyebb csak
zsem lé nél és kén gyer tyá nál le het – ohajtanánk te hát:
hogy ezen bol tok nak mé szár szék for ma ab la kai aj tók -
ká vál toz tas sa nak ál tal. aug[usztus]. 12. nap ján –
[1]836.”36

De ák egy íz ben még 1849 ne héz esz ten de jé ben is
fel buk kant fü re den. ak kor, ami kor noszlopy gás pár
(1821–1853) so mogy me gyei kor mány biz tos, a Ba -
la ton észa ki part já ra át kel ve so mogy ból, fü re den
ütöt te fel fő ha di szál lá sát au gusz tus elején.37

noszlopy  hoz fü re den csat la ko zott előbb fej ér vár -
me gye al is pán ja öt száz ka to ná val, majd a Kis fa ludy
gő zös fe dél ze tén fej ér és tol na vár me gyé ből ér ke zett
újon cok jöt tek füredre.38 Más nap, 10-én noszlopy
fü red re hív ta ös  sze a Za la me gyei bi zott má nyi ülést,
hogy anya gi se gít sé get és to váb bi újon co kat kér jen,
ám hi á ba, eze ket nem kap ta meg.39 is mert, hogy az -
nap töb ben Keszt hely ről a Kis fa ludy fe dél ze tén ér -
kez tek fü red re e ta nács ko zás ra és a ha jó fe dél ze tén
ott volt De ák fe renc is.40

L. Rohbock metszete, 1855 (Helytörténeti Gyűjtemény)
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A sza bad ság harc után:
a Kis fa ludy-szo bor fel ál lí tá sa Ba la ton fü re den

az oly sok min den ben víz vá lasz tó nak bi zo nyu ló
1848–49. évi for ra da lom és sza bad ság harc, va la mint
en nek le ve ré se – amint az köz tu dott – De ák fe renc
éle té ben is dön tő vál to zá so kat ho zott. De ák el ad ta a
csa lád kehidai bir to kát és pest re köl tö zött, ahol fi gyel -
mét szá mos kü lön bö ző irá nyult sá gú do log kö töt te le,
így pl. az 1855-ben el hunyt Vö rös mar ty Mi hály le á -
nyán, ilo nán – ké sőbb széll Kál mán (1845–1915),41

az 1899–1903 kö zöt ti kor mány mi nisz ter el nök ének
fe le sé ge – an nak gyám ap ja ként pró bált se gí te ni: té -
mánk szem pont já ból e kap cso lat ér de kes sé ge, hogy
De ák Vö rös mar ty ilo ná val is meg for dult füreden.42

el ső sor ban azon ban 1848–49 után is po li ti kai szí ne ze -
tű köz éle ti sze rep vál la lá sá val tűnt ki a für dő he lyen.
Kü lö nö sen fon tos sze re pet ját szott ab ban, hogy 1860-
ban Kis fa ludy sán dor nak szob rot ál lít sa nak füre -
den.43 a kez de mé nye zés Za la me gyé ből in dult és
1857-ben már or szág szer te folyt a gyűj tés, hogy az
1844-ben el hunyt köl tő nek szob rot ál lít sa nak ked velt
für dő he lyén. a szo bor bi zott ság el ső ülé se 1857. feb ru -
ár 9-én volt,44 en nek el nö ke De ák fe renc só go ra,
oszterhueber jó zsef lett, aki en ge délyt kért a gyűj tés -
re és a szo bor fel ál lí tá sá ra. az el ső ado mány a Za la
Me gyei ne me si ala pít vány ból szár ma zott: ez jó részt
De ák fe renc köz ben já rá sá nak volt kö szön hető. 45

Ma ga De ák nem vál lal ko zott ugyan ar ra, hogy
részt ve gyen a szo bor fel ál lí tá sá hoz szük sé ges pénz
gyűj té sé ben, de vé gül még is fon tos sze rep ju tott ne ki:
a szo bor fel ál lí tá sá hoz szük sé ges tech ni kai fel té te lek
meg is me ré se mel lett (ez a költ ség ve tés hez volt nél -
kü löz he tet len) a konk rét pénz ügyek kel is ne ki kel lett
fog lal koz nia, sőt vég ső so ron még a szob rász sze mé -
lyé nek ki vá lasz tá sa is rá ma radt. Mi több, még a ki -
vá lasz tott mű vés  szel alá írt szer ző dést is ő szig nál ta
„mint a Kis fa ludy sán dor em lék szob rá nak fel
állitására egye sült tarsulas megbizottja”.46

a szob rot vé gül Züllich (Célkuti) ru dolf
(1813–1890) szob rász ké szí tet te el, aki vel De ák
rend sze re sen tar tot ta a kap cso la tot. só go rá nak pl. így
írt pest ről 1858. má jus 15-én: „Me gyek pe dig, ha
Züllich tud biz to sí tást ven ni, ve le fü red fe lé, hogy ő
is meg néz hes se a szobrot.”47 el is ment Züllichhel
fü red re: „a szo bor fel ál lí tá sá ra ki je lölt he lyet Züllich
szob rás  szal a m[ájus]. hó 24-én oda ér ke zett De ák
ferencz is megszemlélte.”48

De ák 1859. szep tem ber 22-én pusztaszentlászlóról
ugyan csak a szo bor ügyé ben írt Kop pány fe renc fő -
adó sze dő nek, Za la ké sőb bi el ső al is pán já nak:
„hertelendy Károly49 azt irta só go rom nak, hogy a
Kis fa ludy szo bor már fü re den van, s még e hó nap ban

fel fog állittatni. hogy te hát a szer ző dés nek, me lyet
Züllich nem pon to san tar tott meg leg alább a ki kö tött
ha tár idő re néz ve, ti részetekröl szo ro san ele get
tehetessetek, és Züllich a ki al ku dott öszvegnek utol -
só har ma dát a szo bor felállitásakor megkaphassa.”50

a szobrot51 vé gül – az idő pont ról De ák fe renc ér -
te sí tet te toldy fe ren cet pes ten, 1860. má jus 17-én írt
levelében52 – jú ni us 11-én ad ták át, ha tal mas tö meg
rész vé te lé vel eöt vös jó zsef, toldy fe renc, thaly
Kál mán, podmaniczky fri gyes stb. je len lét ében. a je -
len nem lé vő De á kot pe dig a 400 fős dísz ebé den
hosszú tósz tok kí sé re té ben ter mé sze te sen meg él je -
nez ték Za la me gye rend je i vel, az eg ri ér sek kel, az
aka dé mi á val, bá rót eöt vös jó zsef fel stb. egye tem -
ben. a De á kot él te tő tósz tot tóth lő rinc mondta.53

Po li ti kai üze net:
a De ák Fe renc-sé tány el ne ve zé sé nek hát te re

De ák or szá gos nép sze rű sé ge az 1861-ben új ra ösz -
 sze hí vott or szág gyű lés fel osz la tá sa után nem hogy
nem csök kent, ha nem to vább nö ve ke dett. ha mind -
ezen té nyek is me re té ben tes  szük fel is mét a vá lasz ra
vá ró kér dést, hogy a fü re den törzs ven dég nek szá mí -
tó hí res sé gek kö zül va jon mi ért ép pen De ák fe renc
lett az 1865-ben újon nan lét re ho zott sé tány név adó ja,
ak kor alig ha túl zás azt mon da ni, hogy eb ben bi zony
a na pi po li ti ka fő sze re pet ját szott. a for ron gó po li ti kai
köz élet vi ha rai kö zött ad va van egy hig gadt és tisz tes -
sé ges po li ti kus, aki re az or szág al kot má nyos sá gá nak
vis  sza ál lí tá sát kí vá nó, gon dol ko dó több ség szel le mi
ve zé re ként te kint és si ke rei, va la mint de rűs egyé ni sé -
ge okán or szá gos nép sze rű sé ge so ha nem lá tott mé re -
te ket öl tött. Mind amel lett pe dig Za la me gyé ben szü -
le tett, so ká ig ott élt, za lai gyö ke re it nem hogy nem ta -
gad ta/ta gad ja meg, ha nem ar ra ki fe je zet ten büsz ke, a
fü re di für dő nek pe dig – Za la vár me gye el ső für dő jé -
nek – hos  szú év ti ze dek óta vis  sza té rő ven dé ge. nem
két sé ges, hogy De ák nem ér dem te le nül lett név adó ja
az új fü re di sé tány nak, de ugyan úgy nem két sé ges az
sem, hogy mind ez po li ti kai üze net is volt, s azt sem
ír hat juk a vé let len szám lá já ra, hogy De ák meg je lent a
név adó ün nep sé gen, ho lott ko ránt sem von zó dott a hi -
va ta los ce re mó ni ák hoz. 

Ös  szeg zés
ne héz len ne ta gad ni, hogy a sé tányt nem „csak ” De -
ák ról, ha nem ki fe je zet ten a po li ti kus De ák ról ne vez -
ték el, mint ahogy a sé tány ava tá sán sem el ső sor ban a
ma gán em ber De ák, ha nem in kább a po li ti kus De ák
je lent meg. úgy is fo gal maz hat nánk: an nak, hogy a
sé tány De ák ne vét kap ta, kulcs sze re pe volt an nak a
tény nek, hogy azt ép pen 1865-ben ad ták át (tán nem
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vé let len, hogy még 1866-ban és 1867-ben is foly tak
mun ká la tok a sé tá nyon, de az ava tás és ke resz te lés
már 1865-ben meg tör tént). a sé tány ne vé nek ki vá -
lasz tá sa nem egy „ön ma gát túl élt”, le ha nyat lott egy -
ko ri nagy ság előt ti tisz tel gés, va la mi fé le múlt ba ré ve -
dő ud va ri as gesz tus volt, ha nem az ere je tel jé ben lé -
vő, si ke res po li ti kus – és az ál ta la kép vi selt po li ti kai
irány vo nal – lát vá nyos di a da la. hogy ez men  nyi re
így van, azt alá tá maszt ja az is, hogy mit je gyez tek fel
ugyan azon év au gusz tu sá ban De ák ak ko ri fü re di tar -
tóz ko dá sá ról: „eb ben az év ben sok ér dek lő dő szem
te kint fü red fe lé. De ák fe renc ki nek tisz te le té re ne -
vez ték el a Ba la ton part ján el hú zó dó új sé tányt, mint

a für dő nek év ti ze dek óta ál lan dó ven dé ge, 1865 au -
gusz tus ha vá ban szo kás sze rint is mét fü re den tar tóz -
ko dott. itt lá to gat ta meg az új kan cel lár, Majláth
györgy54 és sennyei pál55 bá ró fő tár nok mes ter meg -
bí zá sá ból Wenckheim Béla56 bá ró, hogy a
schmerling57 bu ká sa után be ál lott vál to zá sok kö ze -
pet te vé le mé nyét kikérje.”58

Szer kesz tői meg jegy zés: Öröm mel szá mo lok be ar ról, hogy az
el ve szett nek hitt „pa nasz könyv” a Pan non hal mi Ben cés Fő -
apát ság le vél tá rá ból elő ke rült. Dr. Sóly mos Szil vesz ter OSB
ta nár úr szí ves fi gyel mes sé gé ből meg te kint het tem a kis köny -
vet, és De ák Fe renc be jegy zé sé ről má so la tot kap tam a Fü re di
His tó ria szá má ra.
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a Ba la ton ra éle tet, moz gást ho zó el ső gőz ha jó, a köl -
tő Kis fa ludy sán dor ról, a ba la ton fü re di ma gyar já ték -
szín lét re ho zó já ról el ne ve zett volt, és új len dü le tet
adott az ad dig Kos suth la jos tól holt-ten ger nek mon -
dott Ba la ton nak, s el in dí tot ta az ide gen for gal mat a tó
kö rül. érthető, hogy a köl tők egy más után je len tet ték
meg ver se i ket, ame lyek ben di csér ték a láng lel kű al ko -
tót, a leg na gyobb ma gyart: szé che nyi ist vánt és az ál -
ta la meg va ló sí tott nem ze ti büsz ke sé get, a Ba la ton el -
ső gőz ha jó ját.

Mind er ről an  nyit ír tak már, hogy e hí rek, ada tok
több kö tet re rúg ná nak. rész le te sen is mer jük a ha jó
lét re ho zá sá nak min den moz za na tát, a ha jó test, a gé -
pek meg ren de lé sé nek, le szál lí tá sá nak, ös  sze ra ká sá nak
tör té ne tét és azt is, ho gyan in dult meg el ső pró ba út já -
ra szé che nyi szü le tés nap ján, 1846. szep tem ber 21-én,
tom bo ló lel ke se dés kö ze pet te. szé che nyi ugyan az el -
ső pró ba út ra csak a leg szű kebb kör nye ze tét, ba rá ta it
és a ha jó épí té sé ben részt vett szak em be re ket hív ta
meg, ne hogy ha va la mi baj mu tat koz na az el in du lás -
nál, a ha jó nem men ne úgy, amint ter vez ték, ak kor a
rész vé nye sek el ked vet le ned je nek, és ne foly jon be a
pénz, ami ne ki min dig a leg na gyobb gon dot je len tet te.
a kör nyék né pét azon ban nem le he tett meg aka dá lyoz -
ni ab ban, hogy szá zan és szá zan ne to long ja nak a par -
ton, ahol ak kor még nem le beg tek a zász lók, még nem
dí szí tet ték lomb fü zé rek kel a ha jó hi dat, mint ké sőbb az
ok tó ber 18-21. kö zöt ti, már né pes kö zön ség rész vé te -
lé vel vég re haj tott el ső tó kö rü li ha jó zá son.

a ha jó sok – és ezt szám ta lan tör té net bi zo nyít ja –
ba bo nás em be rek, akik egy-egy, ál ta luk rossz jel nek
tar tott ese mény be kö vet ke zé se kor el sem in dul nak a
ha jó juk kal, amíg csak ked ve zőbb je lek nem mu tat koz -
nak. ilyen volt a ha jó el ső ka pi tá nya, a hol land szár -
ma zá sú haetjens ka pi tány, de a töb bi ek is, a gé pész, a
fű tő, a kor má nyos, a mat ró zok, akik a ka pi tány tört
ma gyar ság gal el mon dott me sé i ből ér te sül tek a ten ge ri
ha jók ré mes tör té ne te i ről. ilyen pl.: hogy ha bal eset
tör té nik a ha jó víz re eresz té sé nél, az vé gig kí sé ri a ha -
jót egész éle tén. nos, ilyen tör tént a Kis fa ludy nál is,
csak ed dig nem ke rült elő a ha jó ról szó ló új ság hí rek -
ben, lajst ro mok ban, va la ho gyan si ke rült el fe led tet ni
szo mo rú ese tét.

úgy sze rez tem ró la tu do mást, hogy eőry Mik lós
cso pa ki ba rá tom fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy a
paloznaki ha lot ti anya könyv ben – ami kor elő de it ku -

tat ta – 1846-ból egy ér de kes be jegy zés re lett fi gyel -
mes. Ki men tem paloznakra és a rk. plé bá nia ha lot ti
anya könyv ében a kö vet ke ző szó sze rin ti be jegy zést
láttam.1„1846. szep tem ber 21-dikén meg halt Var ga
éva tóth já nos öz ve gye kath. val lá sú, 57 éves fü red."
a ha lál oka: „Ba la to ni 1-ső gő zö s e na pon eresz tet vén,
mo zsa rak dur ro gá si közt víz re, egy el sza kadt mo zsár
da rab ja ál tal, melly 135 lé pés tá vol ság ra agy ve le jé be
ha tolt, lett ha lál áldozatjává.”

úgy kép ze lem, ami kor az öz vegy as  szony el vá gó -
dott, a kö ze lé ben ál lók rög tön hív ták a me gyei
fürdőbiztost, aki min dig egy szol ga bí ró volt, és az –
ne hogy ri a dal mat kelt sen – azon nal el vi tet te a holt tes -
tet an nak há zá ba, ahol fel ra va ta loz ták. a ha jó köz ben
már úszott a ví zen, sen ki sem mert er ről je len tést ten -
ni, sőt bi zo nyos va gyok ab ban is, meg til tot ták, hogy
er ről szé che nyi ist ván és a ha jó ka pi tá nya ér te sül jön.
szé che nyit nem azért, mint ha ba bo nás lett vol na, ha -
nem, hogy el ne ked vet le nít se ez a szo mo rú ese mény
a to váb bi mun ká tól; a ka pi tányt pe dig, ne hogy rossz,
bal jós la tú je let lás son a ha lál eset ben. az új sá gok nem
ad tak hírt fe lő le, fel jegy zé sek nem tar tal maz zák az ak -
ko ri idő ből, hogy bi zony rossz elő jel kö zött in dult el
az el ső ha jó. sze ren cse, hogy még vé let le nül sem vált
be a rossz elő jel, és a ha jó egé szen ha lá lá ig, amíg csak
da ra bok ra nem vág ták, élt és ment, hoz zá já rul va a ba -
la to ni ide gen for ga lom ki fej lesz té sé hez.

tóth já nos öz ve gyé nek sír ját hi á ba ke res tem a fü re -
di te me tő ben, ré gen el tűn he tett az, mind sok má sé, és
csak az anya könyv so rai őr zik a ba la to ni gőz ha jó zás
el ső ál do za tá nak em lé két.
Szer kesz tői meg jegy zés: A cikk a Hon is me ret 1986. 1. szá má ban
(35 - 36. p.) megjelent írás szó sze rin ti má so la ta.
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a Vá ro si hely tör té ne ti gyűj te mény képes levelező -
lap má so la tai kö zött fel kel tet te fi gyel me met egy
lap, amely az 1879-ben át adott Kurszalon* nagy ter -
mét áb rá zol ja 1910-ből. ezen egy ha tal mas te rem
lát ha tó, olyan, amely a ré gi fő úri kas té lyok ban, pa -
lo ták ban volt. a mai szín ház te rem mel egye ző, de
sok kal ma ga sabb. eh hez ha son ló kép pel ta lál koz -
tam a Va sár na pi Új ság egyik szá má ban is (1912.
31. sz. 627. old.)

Zákonyi fe renc Ba la ton fü red cí mű mo nog rá fi á -
já ban is mer te ti az épü let tör té ne tét, köz li a
Kurszalon alap raj zát, amely ből ki tű nik, hogy ere -
de ti leg két szin tes nek épült, de a nagy ter met egy -
szin tes re ter vez ték, és úgy is épült. az épü let két ol -
da lán ki sebb he lyi sé gek és lép cső ház van mind két
szin ten, elöl tá gas fo lyo sók. az al só fo lyo só a
nagy ven dég lő ből a Klo tild ud va rig ve ze tő fe dett
sé ta fo lyo só ré sze, a fel ső pe dig, amely ről rá lá tás
nyílt a nagy te rem re, a gyógyterem tár sal gó ja volt,
és ös  sze kö töt te a két lép cső ház eme le ti he lyi sé ge it
(do hány zó, kár tya szo ba, könyv tár stb). a nagy te -
rem na gyobb kö zön ség be fo ga dá sá ra ké szült, ki ál -
lí tá sok, hang ver se nyek, ün ne pé lyek, bá lok meg tar -
tá sá ra, és ter mé sze te sen rossz idő ese tén a für dő -
hely kö zön sé gé nek be fo ga dá sá ra. ezt a célt ma is
az eme le ti szín ház te rem lát ja el, az utol só funk ció
ki vé te lé vel.

a nagy ter met te hát víz szin te sen ket té vá lasz tot ták
egy föld szin ti és egy eme le ti rész re. amint az előb -
bi ek ből ki tű nik, ez épí té sze ti leg nem oko zott kü lö -
nö sebb ne héz sé get, hi szen az épü let töb bi ré sze ere -
de ti leg is két szin tes volt.

Mi kor tör tént az át épí tés?
ami kor az em ber tu da to san ke res va la mit, ne he -

zen ta lál ja meg, a vé let len azon ban min dig se gít. a
Ba la ton cí mű lap 1912. évi 7. szá má ban kö zölt ké -
pen lát ha tó, hogy a gyógyteremben jó té kony cé lú
hang ver senyt tar tot tak jú li us 17-én. a te rem ak kor
még nem volt át épít ve.

ter mé sze te sen ar ra gon dol tam, hogy az át épí tés
az 1913. évi nagy épít ke zé sek hez kap cso ló dott; ez
ké sőbb be is bi zo nyo so dott. a für dő igaz ga tó ság
1914-ben is mer te tő fü ze tet adott ki Ba la ton fü red
gyógy- és ten ger für dő sza na tó ri um cím mel. az ok
nyil ván va ló an az volt, hogy az új és át épí tett épü le -

te ket (ti bor für dő, er zsé bet sza na tó ri um stb.) és az
ak ko ri für dő te le pet be mu tas sák. a fü zet 42. ol da lán
a gyógyterem ven dég lő jé ről ír ják: „a gyógyterem
épü le te 1913-ban ak ként lett ven dég lő vé át ala kít va,
hogy föld szint jét pa za rul be ren de zett és mé re te i ben
is rit ka ság szám ba me nő nagy ét te rem, két in tim ét -
ke ző fog lal ja el, előt te a gyógytér fe lé s mö göt te a
feny ves park fe lé eső ré szén egy nagy sza bá sú ve -
ran dá val. az eh hez tar to zó kony ha és ki szol gá ló he -
lyi sé gek ve le ös  sze köt te tés ben, de kü lön épü let ben,
to váb bá a terraszos ká vé ház és cuk rász da is a
grand-hotel föld szint jén van nak el he lyez ve. az
elő ke lő nya ra ló kö zön ség ta lál ko zó he lye. ös  sze -
köt te tés ben a grand-hotellal, az er zsé bet-ud var ral,
a fö dött sé tán  nyal, te hát esős idő ben is kön  nyen
meg kö ze lít he tő, hol a ke res ke dé sek egész so ra so -
ra ko zik egy más után. ugyan csak itt van a fér fi- és
női fod rász-üz let is.”

ek kor bő ví tet ték ugyan is a sé ta fo lyo sót úgy,
hogy a gyógyterem előt ti ár ká dos fo lyo só elé egy
bá dog te tős nyi tott fo lyo sót épí tet tek az épü let tel jes
hos  szá ban és csat la koz tat ták a már két ol dalt meg -
lé vő, ha son ló stí lu sú fo lyo só ré szek hez. a ke le ti ol -
dal fo lyo só ja mö gé an nak tel jes hos  szá ban egy kes -
keny épü le tet emel tek, ezek be te le pí tet ték át a le -
bon tott Klo tild ud var ból a ba zá ro kat és a két fod -
rászüz le tet.

az is mer te tő fü zet 45. ol da lán be mu tat ják a víz -
szin te sen el vá lasz tott nagy te rem eme le ti ré szét, ami
– ma gas ság ban – azo nos a mai bál te rem mel. a hoz -
zá írt szö veg egy ré sze a szó ra ko zás ról szól, de ér de -
mes idéz ni: „Vál toz tak az idők. ami a ré gi e ket szó -
ra koz tat ta, ma már egy han gú una lom, s bár min dig
vis  sza kí ván juk a ré gi jó idő ket, vis  sza va rá zsol ni
nincs mó dunk ban. só haj tás száll a hí res an na-bá -
lok után, vis  sza hív nók a nem ze ti élet éb ren tar tás ára
hi va tott szín pa dot, hol a leg el ső szín mű vé szek kö -
zött is el ső, a nem zet csa lo gá nya ra gad ta taps ra lel -
ke sült bá mu ló it. De az an na-bá lok ide jén egy né -
gyes fo gat se gör dül a grand ho tel elé s thália
temp lo ma be zár va, né mán, el ha gya tot tan vár ja jö -
ven dő sor sát. le tűnt idők! át ad juk a há lás em lé ke -
zés nek. he lyük be a mű vész-es tély, ka ba ré,
reunion** és mo zi lé pett. a für dő kö zön ség eb bé li és
na pi szó ra ko zá sai he lyé ül szol gál az im po záns
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gyógyterem.” (a hi vat ko zott thália temp lo ma az
ak kor még meg lé vő nyá ri szín ház volt igen rossz ál -
la pot ban.)

Ku ta tá sa im so rán a hely tör té ne ti gvűjteményben
ré gi új sá go kat la poz tam át. a „Ba la to ni Kurir” cí mű
lap 1947. szept. 4-i szá má nak 3. ol da lán „fü red ről”
cím mel a tu dó sí tó töb bek kö zött je len ti: „fü red új -
já épí té sé vel kap cso la to san be szél nek ar ról is, hogy
a Kursalon le égett épü le tét rendbehozzák. sze rény
vé le mé nyünk sze rint – és his  szük, hogy ez zel köz -
óhajt is fe je zünk ki – he lyes vol na, ha ez az a va la -
mi kor szép sé ges épü let, mely nek pár ja mes  sze föl -
dön nem volt, és me lyet egy ho ri zon tá lis vá lasz fal -
lal a huszas évek ben el csú fí tot tak, el ron tot tak -
vissza ál lít tat nék ab ba a for má ba, amely ben va la mi -
kor a hí res an na-bá lok szín he lye volt: egy egyet len
ha tal mas te rem im po ná ló fog la la tá vá. a Kursalon
ere de ti ter ve zői a jö vő be néz tek, a fej lő dés re szá -
mít va. ezt kell ten ni az új já é pí tők nek is. Ki csi nyes,

el hi bá zott, rö vid lá tó terv vol na a múl tat fe led ve, s a
jö vő re nem gon dol va, ét ter met, szál lo dát konst ru ál -
ni a most pusz tán me re de ző fa lak kö zé (er ről tud ni -
il lik be szél nek). a di a dém ra gyo gó gyé mánt ja it
szét zúz ni és be lő le ab lak üveg vá gó ipa ri szer szá mot
csi nál ni le het prak ti kus – de sem mi kép pen sem
nagy vo na lú, bölcs cse le ke det.”

a le ve le ző Bodó jó zsef az ipar tes tü let jegy ző je
volt, aki hi va tal ból is jól is mer te Ba la ton fü re det. az
át ala kí tás idő pont ját azon ban nem jól tud ta.

ös  sze fog lal va te hát meg ál la pít hat juk, hogy a
Kurszalon nagy ter me az 1913-as át épí tés előtt egy
nagy, egy sé ges lég te rű te rem volt, amit víz szin te sen
ket té vá lasz tot tak, és ez így ma radt a má so dik vi lág -
há bo rút kö ve tő hely re ál lí tás után is, egé szen nap ja -
in kig.

*Kurszalon: für dő he lyi, gyógy he lyi tár sal gó, te rem (ném.)

**reunio: itt tánc mu lat ság (lat.)
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az arácsi Koloska-völgy ma gas szik la fa lán ta lál ha tó
egy ne he zen meg kö ze lít he tő kis nyí lás; a Millei-
barlang. ne vét a ha gyo mány sze rint egy itt rej tőz kö dő
be tyár ról kap ta.

„Millei jó zsef, akit az arácsiak Mülleinek is mon da -
nak és az utol só be tyár ként em le get nek, nem volt iga -
zi be tyár. Csak egy sik kasz tó er dész a szá zad for du lón,
aki nek né hány na pig si ke rült a kör nyé ken, a ná das ban
buj dos va a bot rányt el ke rül ni. az arácsiak úgy tud ják,
el me za va rá ban halt meg, má sok pe dig azt mond ják,
hogy le ug rott a szik lá ról, és így lett ön gyil kos. fog lal -
koz tat ja még min dig a kép ze le tet a bör tön ben meg halt
er dei buj do só sor sa.” – ír ja Zákonyi fe renc 1988-ban
ki adott Ba la ton fü red mo nog rá fi á já ban.

a láb jegy zet ben hi vat ko zik a Ba la to ni Hír lap 1898.
ok tó ber 27-i szá má ban meg je lent a ná das re me té je cí -
mű tu dó sí tás ra. a lap ban azon ban nem az er dész ről,
ha nem egy tol vaj „be tyár ról” ta lál tam hír adást:

„(a ná das re me té je.) a ba la ton fü re di csend őr ség
már ré geb ben nyo mo zott egy em bert, a ki a nyár óta
ap róbb-na gyobb tol vaj lá so kat vitt vég hez az arácsi és
fü re di sző lő he gyek ben. a mult hé ten egy éj jel is mét
be akart tör ni va la ho va, de ek kor a csend őrök ész re -
vet ték. a tol vaj el tűnt ugyan az éj sö tét jé ben, de a
csend őrök a nyo mát ül döz ték egé szen a fü re di ná da -
sig. itt nyo ma ve szett, azért a csend őrök kö rül vet ték a
ná dast és két na pig ost rom alatt tar tot ták. har mad nap
reg gel a veszp ré mi tör vény szék nél je lent ke zett egy
em ber, aki el mond ta, hogy őt Millei jó zsef nek hív ják,
ő kö vet te el a lo pá so kat a sző lő he gyek ben és most
azért je lent ke zik a bí ró ság nál, mert ta nyá ját kö rül vet -
ték a csend őrök, akik nek ugy is a ke zé be ke rül ne. Ki -
hall ga tá sa so rán be val lot ta, hogy jú li us óta la kik a fü -
re di ná das ban, egy pony vá val fe dett la dik ban. Mi kor
lát ta, hogy ta nyá ját fel fog ják fe dez ni, a csó nak kal el -
eve zett Cso pak alá, ott ki szállt és gya log jött be Veszp -
rém be, hogy je lent kez zék a tör vény szék nél.”

ha vas er zsé bet 86 éves ba la ton fü re di nyug dí jas pe -
da gó gus pa pír ra ve tett vis  sza em lé ke zé se sze rint is kö -
zön sé ges tol vaj volt a „Mühley” ne vű be tö rő, aki az
1890-1900-as évek ben a Koloska-völgy bar lang já ban
rej tőz kö dött.

ő gyer mek ko rá ban hal lott ró la: nagy any ja és édes -
any ja sok szor me sélt az ak ko ri ban fü re den rit ka ese -
mény nek szá mí tó be tö ré sek ről, ame lyek so ká ig fé le -
lem ben és ret te gés ben tar tot ták csa lád ját.

nagy szü le i nek, Koller Károlyéknak ugyan is az
1870-es évek től a für dő te le pen – az ak ko ri temp lom

ut cá ban (ma Blaha ut ca) – a „sa va nyú víz” úri kö zön -
sé gé nek igé nye it ki elé gí tő, fi nom áruk kal jól el lá tott,
nagy fű szer-, csemege és bor ke res ke dé se volt. 

„a be tyár ide tört be há rom al ka lom mal is. a sok
élel met, italt a ná das ban rej tet te el, csak las san ként
hord ta fel éj jel a bar lang hoz. a töb bi élel met is így
lop ta el a la kos ság tól. évek tel tek el, va ló szí nű leg be -
teg lett és nem bír ta ezt az éle tet foly tat ni. a ná das ba,
egy csó nak ra köl tö zött, s egy na pon ön ként fel ad ta
ma gát a csend őrök nek. ek kor tud ták meg, hogy ott a
Koloska-völgy szik lá já nál van egy bar lang, ami ben
la kott, és ró la ne vez ték el Mühley bar lang nak.” – em -
lé ke zett ha vas er zsé bet. 

lóczy la jos 1920-ban meg je lent A Ba la ton föld raj -
zi és tár sa dal mi ál la po tá nak le írá sa cí mű mű vé ben
buk kan tam a ti tok za tos „be tyár” tör té ne té nek egy
rész le te sebb vál to za tá ra.

a nagy tu dós sze mé lyes em lé ke i nek fel idé zé sé vel
ki egé szí ti, és rész ben alá tá maszt ja az új ság ban és a
vis  sza em lé ke zés ben kö zölt in for má ci ó kat. 

lóczy azon ban az ese mé nye ket az új ság hír adá sá -
nál négy év vel ko rább ra te szi!
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(a Ba la ton ki vá ló ku ta tó ja 1892-ben vá sá rolt nya ra -
lót arács ha tá rá ban, a Kerekedi-öböl fe let ti dom bon.
a cso pa ki lóczy la jos út 9. sz. alat ti, em lék táb lá val
meg je lölt épü let ma ma gán tu laj don.)

lóczy így örö kí tet te meg a tör té ne tet:
„a fa lu si nép kö zött is nem rit kán akad ka lan dos

ter mé sze tű kuj tor gó le gény. ilyen volt 1894-ben
Müllei jó zsi, a Ba kony utol só – tal mi – ha ra mi á ja, aki
az én há zam tá ja kö rül több ször ka lan do zott, ar ra járt
le a sző lők kö zött ba la to ni für dő há zunk kö ze lé ben, a
Ke re ked-öböl nád bo zót já ban ütött ta nyá já hoz.

Müllei csak nem félesztendeig ré mít get te Ba la ton -
fü red für dő kör nyé két. áb rán dos, ro man ti ká ra haj ló,
kép ze lő dő, be te ges ideg ze tű, véz na le gény ke volt.
egy szer el ol vas ta rinaldó rinaldini his tó ri á ját, ez
annyi ra meg za var ta agyát, hogy fel csa pott be tyár nak.
a péterhegy ol da lán „hegy be”, va gyis lösz be vájt szü -
lői ház ból egy szép na pon eltünt; a ste fá nia yacht-
Clubból el ho zott egy csó na kot, azon ta nyá zott ok tó be -
rig a ke re ke di ná das ban, on nét el lá to ga tott szepezdig.
szer zett ma gá nak egyik szom szé dunk nya ra ló já ban
duplacsövü va dász fegy vert és tá bo ri lá tó csö vet. el lá -
to ga tott a fü re di ke res ke dő Koller Kár oly uram jól fel -
sze relt bolt já ba, el lát ta ma gát ab ból lő sze rek kel, fi nom
ha van na szi va rok kal és pezs gő vel. Mind ezt az ott lé vő
csend őr nek csak nem sze me lát tá ra, ami kor az a sza -
kács né nak ud va rol ga tott. Vad dal, hal lal bő ven el volt
lát va, édes any ja sü tött, mo sott reá, nem tud va élet -
mód já ról. ne hogy ta nyá já nak a ná das ból fel szál ló
füst je el árul ja ott lét ét, vas le mez zel föd te el tü ze lő he -
lyét.

egy szer a Bo gyó-fé le vil lá ból úri ru há kat ra bolt és
azok ba öl töz ve sé tált a fü re di par ti sé tá nyon; sen ki
sem is mer te föl, mert idő köz ben szak állt is nö vesz tett,
hogy mél tóbb le gyen rinaldóhoz. Ké sőbb Városlőd
kö rül meg tá ma dott egy em bert, aki a veszp ré mi vá sár -
ról ha za fe lé tar tott. Bi rok ra kel tek s az em ber le te per -
te a véz na kis be tyárt, aki er re alul ról le lőt te le gyű rő -
jét. eköz ben oda ér kez tek a meg tá ma dott nak tár sai,
városlődi svá bok s Mülleit el fog ták, meg kö töz ték s
nagy büsz kén sze ke rü kön Veszp rém be akar ták be vin -
ni. a be tyár azon ban az er dő ben meg ug rott a sze kér -
ről és ös  sze kö tö zött kéz zel el me ne kült. a vá mo si er -
dő ben a ka nász ol dot ta föl kö te lé ke it.

Vis  sza tért ke re ke di ta nyá já ra, ek kor azon ban nagy
haj sza in dult meg utá na, éj jel-nap pal jár tak er dő ink -
ben a csendőr-patrullok. Müllei a péterhegy szik lá i ról
táv csö vén át les te mer re jár nak és kön  nyű szer rel me -
ne kült elő lük.

ami kor azu tán az ok tó be ri hű vös éj sza kák és haj na -
lok be kö vet kez tek, meg elé gel te jó zsi ba rá tunk
rinaldó di cső sé gét. a táv csö vet és a va dász fegy vert

vis  sza vit te jo gos tu laj do no sá nak és oda tá masz tot ta be -
já ró aj ta ja mel lé, a jacht-Club csó nak ját min den fé le
viczik-vaczakkal, rossz ru há val, ele ség-és kon zerv ma -
ra dék kal oda kö töt te a mi für dő há zunk hoz, ahol min -
den kor ra partraszállott és el bú csú zott bol dog nya ra lá -
sá tól. Vas já nos de rék ha jó ve ze tőm fel vont ra va szú
fegy ver rel kö ze lí tet te meg a csolnakot, azt gon dol va,
hogy Müllei jó zsi is ben ne van. De az ak kor már a
veszp ré mi úton járt, hogy a tör vény szé ken föl je lent se
ma gát. út köz ben akadt a csend őrök be, akik vis  sza -
hoz ták, meg kö töz ve az én is tál lóm hoz, amíg fu var ra
szert tet tek. a veszp ré mi ki rá lyi tör vény szék 1895-ben
élet fogy tig la ni fegy ház ra ítél te Mülleit. egy da ra big
illaván volt, ahol igen jól vi sel te ma gát, de nem so ká ra
meg őrült és Kos suth la jos nak kép zel te ma gát, a
lipótmezőn 1917-ben halt meg.

az én házamtáját nem mo lesz tál ta, pe dig, amint
mond ták em be re im a szom szé dos ame ri kai vad -
vessző-te lep sű rű sé gé ben több ször buj kált; okát is ad -
ták, mond ván: „a gö rény sem ra bol ja és pusz tít ja a
vaczka kö rül a ba rom fit”.

a fen ti le írá sok bi zo nyít ják, hogy az arácsi „be tyár”
sze mé lye és múlt ba ve sző, 19. szá zad vé gi tör té ne te
so ká ig fog lal koz tat hat ta az itt élők kép ze le tét; ne ve,
tet te i nek idő pont ja és tar ta ma – több vál to zat ban
ugyan – még év ti ze dek kel ké sőbb is is mert.

ezt az is bi zo nyít ja, hogy az 1930-as évek ben a
Koloska-völgy ma gas szik lá it be mu ta tó ké pes lap
„Müllei bar lan gok” fel irat tal je lent meg.

a völgy nek ez a ré sze süle sán dor 1980-as évek ben
vég zett gyűj té se alap ján így sze re pel a 2000-ben meg -
je lent Veszp rém me gye föld raj zi ne vei cí mű gyűj te -
mény ben: „Millei-barlang: itt rej tőz kö dött a szá zad el -
ső éve i ben egy Millei ne vű be tyár.”

te hát a bar lang nak nem ne vez he tő, hu za mo sabb
tar tóz ko dás ra al kal mat lan kis szik la nyí lás ne ve - az
ese mé nyek után száz év vel - im már el vá laszt ha tat la -
nul ös  sze fo nó dott a há nya tott sor sú arácsi „be tyá ré -
val”.

el kép zel he tő, hogy Zákonyi fe renc adat köz lő i nek
em lé ke ze té ben a szik lá ról le ug ró ön gyil kos er dész tör -
té ne te egy be mo só dott egy má sik, idő ben sok kal ké -
sőb bi tra gi kus ese mén  nyel.

1947 má ju sá ban a fü re di Var ga ist ván, a pol gá ri is -
ko la 14 éves ta nu ló ja egye dül ke res te fel ked venc he -
lyét, a Koloska szik lá it. le zu hant, s a ke re sé sé re in dult
fü re di ek már csak holt test ét ta lál ták. a szor gal mas,
okos gyer mek sír ja a fü re di ka to li kus te me tő ben van.

a Koloska-völgy 1954 óta ter mé szet vé del mi te -
rü let, ked velt ki rán du ló hely: a me re dek szik lák hoz
tu ris ta út ve zet, de a nyí lás meg kö ze lí té se ma is élet -
ve szé lyes.
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AZ uTA ZÁS, MiNT Mo DERN Mí ToSZ
ADy NÁL

ady end re rö vid re mért föl di éle té ben az uta zá sok
sza bad sá got, me ne dé ket majd a gyógy ulás re mé -
nyét ad ták. a köl tő so ha sem tar to zott a ti pi kus,
amo lyan be dek ke res tu ris ták kö zé. uta zá sai so rán
in tel lek tu sá nak fi nom ér zé keny sé gé vel „ezer ap ró -
ság, mil lió se re ge a pa rá nyi nak” ér de kel te, mind az,
ami a kul tú rát je len tet te. 

ami kor nagy vá rad ról Bé csen ke resz tül vég re el -
jut Ve len cé be, már 26 éves. az tán a vi lág eu ró pa
egy szeg le tén ke resz tül hir te len ki nyí lik szá má ra.
1904 feb ru ár já ban a „Kö rös-par ti párizsból” a fény
vá ro sá ba uta zik. Dol goz ni és ámul ni: „Min de nek -
előtt pe dig sze ret ném s akar nám, hogy egy új vi lág -
ban s tar tal ma sabb élet ben az ön ma gam hoz va ló
ked ve met és hi te met vis  sza nyer jem, s ta lán, hogy
künn egy ki csit meg sze res sem azt, amit itt hon ha -
gyok s ami ben ez idő sze rint na gyon ke vés sze ret ni-
és ösz tö nöz ni va lót lá tok” – fogalmazott a bu da pes -
ti la pok pá ri zsi le ve le ző je ként. 

az ak ko ri vi lág fő vá ro sá nak tar tott pá rizs fel fe -
de zé sé ben, az él mé nyek meg szer zé sé ben – mint ál -
ta lá ban ké sőb bi út ja in is – egy as  szony se gí tet te. a
„kön  nyek as  szo nyá val”, lé dá val uta zott in nen a ri -
vi é rá ra, olasz or szág ba, svájc ba. sze rel mi má mor -
ban, rej tek he lyet ke res ve, s hogy köl té sze te ki tel je -
sed hes sen. eg zisz ten ci á lis gond jai kö ze pet te, be -
teg sé ge el ha tal ma so dá sá val kül föl di út jai Ba jor or -
szág ban, auszt ri á ban, olasz or szág ban s a dal mát
par tok nál már in kább gyógy ke ze lé sek. „a ten ger hű
és jó ma radt hoz zám, már is job ban va gyok” – írta
1914 már ci u sá ban fiumében. 

az i. vi lág há bo rú ide jén  ér mind szentre majd
1915. március 28-i há zas ság kö té se után Csucsára
hú zó dott vis  sza a vi dé ki föl des úr at ti tűd jé vel. nem
en ged te so dor tat ni ma gát az ár ral, meg ma radt hu -
ma nis tá nak. 1917 ja nu ár já ban e so ro kat küld te öcs -
csé nek, la jos nak: „no, szen ve dek, de még is hi szek
ab ban, hogy ki kell bír nom ezt a pok lot, át kell re -
pül nöm. Be le kell még szól nom az új és fur csa vi -
lág zsib badt meg in du lá sá ba. Ko por só sze gés nél s
ko por só nyi tás nál ott aka rok len ni s ott le szek. éle -
tem: ez-ez a re mény, meg a nya valy gá som.” adyt a
há bo rú okoz ta né ma ság vet te kö rül Csu csán, döb be -
ne tes ma gány, ami ről a hatvany la jos hoz írt le ve -
le i ben val lott. há zas sá gá ban az ös  sze bú vó fé le lem

órá it él te. Va ló ság gal ver gő dött a há bo rú hét köz nap -
ja i ban, rá adá sul élet erői is vé sze sen fo gyat koz ni
kezd tek. Kül föl di kó bor lá sa i nak vé get ve tet tek a
há bo rús kö rül mé nyek, meg rom lott egész sége és ne -
he zü lő anya gi hely ze tük.

A KÖL Tő BA LA ToN Fü RE DEN
1917 ja nu ár já ban azon ban nagy vál to zás állt be
adyék sor sá ban: Csinsz ka szá mot te vő va gyont örö -
költ ap já tól. Bár a ha gya té ki tár gya lá sok el hú zód tak
őszig, még is pénz hez ju tot tak. ady is ak kor ha tá -
roz ta el, hogy el ad ja ki adá sa örök jo gát az
athenaeum nak s meg in dul tak a tár gya lá sok. azon -
ban a vég le ges szer ző dés alá írá sa előtt a be teg ség
alá ás ta min den ere jét. Bár 1916 te lén a sza na tó ri u -
mi kú ra so kat ja ví tott ál la po tán, rá egy év re hús vét
tá ján sú lyos inf lu en zá ba esett. or vo sa sza bá lyo san
rá pa ran csolt: min den gond ját te gye fél re, ne akar jon
mást, csak él ni. a há bo rú okoz ta el zárt ság mi att az
or vos ten ger hí ján a Ba la tont, Ba la ton fü re det aján -
lot ta ne ki. ady ak kor még meg fo gad ta or vo sa ta ná -
csát, pa ran csát. a ne he zen lá ba do zó be teg ki tö rő
öröm mel ké szült az uta zás ra. 

az „uta zá sok ré gi sze rel me se”-ként jel le mez te
adyt Dé nes Zsó fia. szin te láz álom ban töl töt te az
úti elő ké szü le te ket. ami kor elő vet ték az úti lá dá kat,
meg kí sér tet te az egy ko ri riviérás ta va szok em lé ke.
Ké szü lő dés ta va szi uta zás ra cí mű ver se fel fo ko zott
lel ki ál la po tot s szin te gyer me ki örö möt, ugyan ak -
kor szo ron gást tük röz;„ élek-e én? él tem-e én?/ ta -
vasz jön, nagy út ra kelek,/ Most min den ár el söp ri
gát ját, / Ké szít sé tek az uti lá dát...” De a vers ből már
a má sok, a gaz da gok örö me tük rö ző dik, ami ből
még ma ga is részt kér ne si et ve, ha tár ta lan iz ga lom -
mal. ha lál előt ti si et ség gel ké szül Ba la ton fü red re s
nagy-nagy bi za ko dás sal: „ha baj van is, se gít a jó
nap,/ jó szó, szép hit, szánt akarat,/ s ré gi baj tár -
sunk, a remény./ Csa tan gol nak gyö nyö rű dámák,/
Ké szít sé tek az uti ládát,/ ta vasz jön, nagy út ra
kelek,/ élek-e én? él tem-e én?”

Csucsáról in dult if jú fe le sé gé vel a „nagy út ra”.
i917. május 10-én tet ték a ko csi ra az útilá dát. Még be -
tér tek ér mind szen ten az édes hez, s a fő vá rost érint ve
má jus 13-án már sió fo kon pi hen tek meg. in nen ady
rög tön le ve let írt fi vér ének. Bi zo nyos köny vek kel
kap cso la tos ügyek el in té zé sét bíz ta rá és fe le sé gé vel
együtt meg hív ta pün kösd re. egész sé gi ál la po tá ról így
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szá molt be: „Min den kép pen jól vol nék,
de ek cé mám egye ter je dőbb és kín zóbb.”
ha jó val kel het tek át fü red re még az nap
vagy más nap. Má jus 14-én bi zo nyo san a
für dő he lyen vol tak, er re ta nú ság ady la -
jos hoz szó ló újabb le ve le. 

ady end rét és Csinsz kát nem vár ta
üd vöz lő tö meg a mó ló nál. Ma gán em -
ber ként ér kez tek, ta lán hí re sem kelt fü -
re di tar tóz ko dá suk nak. nem ün ne pelt
köl tő ként, ha nem be teg em ber ként
szállt part ra s nem elő ször fü re den.
Kovalovszky Mik lós, ady éle té nek ki -
vá ló is me rő je sze rint 1901-ben már
meg for dult itt a váradi szí né szek kel.
Bi zo nyá ra rö vid időt töl tött ek kor fü re -
den, mert az ady élet rajz ok ban nyo ma
sincs en nek az út nak. több, mint tíz
esz ten dő nek kel lett el tel nie, mi re új ra
el ju tott a Ba la ton hoz, pon to sab ban fü -
red re. 1912-ben jú ni us vé gén sem a für -
dői él ve ze tek, a ká vé há zak vagy a hí res
ze ne kar ok csá bí tot ták a für dő hely re.
azt sem ál lít hat juk, hogy köl tői est re,
ne tán nyu gat-ma ti né ra hív ták vol na
meg adyt. a ko ra be li fü re di pol gár ság
köz íz lé sé től tá vol állt ady köl té sze te,
de bá tor és me rész pub li cisz ti ká ja is. az
élet mód já ról ter jesz tett in for má ci ók pe -
dig egye ne sen ta szít hat ták et től az iro -
da lom iránt egyéb ként ér dek lő dést mu -
ta tó ré teg től. a fő vá ros ból ba rát ját,
schmidt fe ren cet kí sér te le fü red re.
ady 1910-ben ta lál ko zott elő ször dr. schmidt
ferenccel. a vá ros ma jo ri sza na tó ri um or vo sa ként
is mer te meg. ady egy dél előtt be ko pog ta tott hoz zá
és el mond ta, hogy rab ja az al ko hol nak. Kér te az if -
jú or vost, vál lal ja el ke ze lé sét. schmidt fe renc
vissza em lé ke zé se sze rint egyet len fel té tel lel vál lal -
ta vol na a gyó gyí tást: kü lön szo bá ba zár ta vol na a
köl tőt s en ge del me nél kül sen ki sem lép he tett vol na
be oda. ady, hos  szas gon dol ko zás után ne met mon -
dott és ma gá ra hagy ta az or vost. egy hét múl va
azon ban új ra fel ke res te az zal, hogy vál lal ja a ke ze -
lés sel já ró szi go rí tást. schmidt dok tor más fél hó nap
után en ged te fel a szo ba zár la tot. ady sza ba don jár -
ha tott a sza na tó ri um te rü le tén, ta lál koz ha tott a töb -
bi be teg gel és is me rő se i vel. há rom hó na pig sem mi -
fé le al ko holt nem fo gyasz tott. ami kor azon ban el -
hagy ta a sza na tó ri u mot, is mét a po hár után nyúlt. a
ka pu nál ba rá tai vár ták és az es tét ve lük töl töt te

nagy end re ka ba ré já ban majd egy andrássy úti ká -
vé ház ban nagy pezs gő zés kö ze pet te. Meg sze gett
ígé re te el le né re schmidt fe renc cel va ló ba rát sá ga
fenn ma radt, sőt to vább erő sö dött. ami kor a fi a tal
or vost a fő apát ság meg hív ta a fü re di sza na tó ri um
igaz ga tó fő or vo sá nak, ady kí sé rő jé ül sze gő dött.
schmidt em lé ke ze te sze rint a köl tő a sza na tó ri um
ren de lő jé ben, ba rát ja író asz ta lá nál dol go zott. amint
az or vos el ső pá ci en se tá vo zott és öt ven ko ro na ho -
no rá ri u mot tett le az asz tal ra, ady le csa pott a pénz -
re. „ez az enyém! ugye? hi szen az „én” asz ta lom -
ra tet ték!” - kiáltotta ne vet ve. hogy az el ső tisz te -
let dí jat együtt köl töt ték-e el va la me lyik ká vé ház -
ban, eset leg meg ju tal maz va ve le a prí mást, er ről
már nem szól a vis  sza em lé ke zés. ady ek kor né hány
he tet töl tött a fü re di sza na tó ri um ban, s meg ked vel -
te a für dő he lyet. az ady „bio grá fia” ugyan nem
em lí ti to váb bi fü re di tar tóz ko dá sa it egé szen 1917-
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ig, még sem il lik ké tel ked nünk a ba rát dr. schmidt
fe renc em lé ke ze té nek hi te les sé gé ben, mi sze rint
min den év ben töl tött itt he te ket, sőt né hány al ka -
lom mal egy-két hó na pot. to váb bi ku ta tá sok fel ada -
ta fel tár ni az er re vo nat ko zó té nye ket és meg fe le lő
for rás kri ti ka alá von ni. 

schmidt fe renc sza bad ide jé nek egy ré szét ady -
val töl töt te fü re den. „es tén ként so kat sé tál tak a Ba -
la ton part ján. a köl tő olyan kor ki ön töt te az or vos
előtt a lel két” – örö kí tet te meg schmidt el be szé lé se
alap ján thiery ár pád iró, új ság író. „Meg ha tód va
em lék szem vis  sza, ho gyan ke ser gett, ami kor több
író tár sa ne he zen, vagy egyál ta lá ban nem ér tet te
meg. pa nasz ko dott, és na gyon fájt ne ki, hogy ver -
se i ből pa ró di á kat ír tak. ér zé keny em ber volt. em lé -
ke zem vi szont, hogy egy al ka lom mal ké ré sem re
Vaszary er nő, ak ko ri für dő igaz ga tó gyer me kei, ba -
rá ti kör ben ady ver se it sza val ták a köl tő je len lé -
tében. ady kön  nyez ve ölel te ma gá hoz a gyer me ke -
ket , és jól em lék szem, hogy ak kor mond ta: „őt
majd csak a ké sőb bi nem ze dék fog ja meg ér te ni”-
idéz te a ba rát sza va it a Kö zépdu nán tú li nap ló új -
ság író ja. Vaszary er nőt schmidt fe renc cel egy -
időben ne vez te ki a ti ha nyi apát. 1912. július 24-én
mu tat ta be a gyógy für dő ve ze té sé vel meg bí zott un.
di rek tó ri um nak. Még 1917-ben is ő töl töt te be a
für dő igaz ga tói stá tuszt. a fen ti ek ben idé zett je le net
te hát 1912-17 kö zött bár me lyik esz ten dő ben le ját -
szód ha tott. 

1917-ben is mét schmidt fe renc volt ady sza na tó -
ri u mi ke ze lő or vo sa fü re den. az inf lu en zá ból lá ba -
do zó köl tőt ki úju ló, „fu run ku lu sok kal dí szí tett” ek -
cé má ja is gyö tör te. er ről – elő ző nap sió fo kon kelt
leveléhez hasonlóan – ismét panaszkodott öc  csé hez
írt soraival, már az el ső fü re di na -
pon, má jus 14-én. sür ge tő en tu -
da kol ta, „mi új ság és mi új ság
ér mind szen ten? Mi kor jöt tök?”
a sza na tó ri um ban száll tak meg.
Csinsz ka, a 23 éves as  szony
mély gyász ban, ady el len ben,
mi vel ő ha rag ban élt apó sá val,
víz part ra il lő vi lá gos öl tö zet ben
járt s kelt a für dő he lyen. az if jú
as  szony „ta va szi pezs dü lés ben”
élt, míg a negy ve ne dik évé be for -
dult fér je a be teg ség től meg rok -
kant ság je gye it mu tat ta. Csu pa
élet, terv és tem pe ra men tum az
egyik nél, míg a má sik nál hall ga -
tag ság, el ko mo rult te kin tet. fü -

red nek azon ban mind  ket ten örül tek a ma guk mód -
ján. ady így írt sze re tett test vér ének: „gyö nyö rű itt,
jó is…”a há bo rú el le né re so kan für dőz tek fü re den,
él vez ték az élet örö me it a Ba la ton mel lett. Vaszary
er nő für dő igaz ga tó a zsú folt ság ról volt kény te len
je len tést ten ni az idény ben. fő leg a jobb mó dú kö -
zön ség nek tel lett a nya ra lás ra, az él ve ze tek haj szo -
lá sá ra. Bár a für dő te lep szin te tel jes egé szé ben ka to -
na kór ház volt, a há bo rú sze le alig érin tet te fü re det.
ady ugyan itt is szem be sült az el hú zó dó há bo rú bor -
zal ma i val, hi szen a Ba la ton part ján ha lad tak vé gig a
ka to na vo nat ok és ta lál ko zott se be sült ka to nák kal,
még is ki kap cso ló dott, pi hent, ha jó ká zott. a le ve gő
íze ha nem is volt sós, mint a ten ger nél, sze re tett ha -
jó ra száll ni vagy ül dö gél ni a víz par ton a fák ár nyé -
ká ban és hos  szan néz ni a Ba la ton víz tük ré nek fény -
já té kát, szín folt ja it, élő rez dü lé se it, el om ló ked vét és
vad ha rag ja it. Csinsz ká nak, a ra gyo gó fi a tal nő nek,
aki nek még a gyász is jól állt, ez a nyu ga lom ke ve -
set je len tett. inkább sé tált, na po zott, a nap tól va ló -
ság gal ki sző kült a ha ja. ady nem vi tat ko zott fe le sé -
gé vel, negy ven esz ten de jének fér fi úi böl cses sé gé vel
in kább hagy ta, hadd szó ra koz zon. Csinsz ka ked vel -
te a vi dám, gond ta lan em be rek tár sa sá gát. ha mar új
ba rát nő re is lelt. itt is mer ke dett meg egy szol ga bí ró
fa cér ne jé vel, a ké sőb bi hí res szí nész nő putty liá -
val, aki hin du nők re em lé kez te tő bar na sá gá val tö ké -
le tes el len té te volt ady ne jé nek. nap hosszat együtt
jár kál tak a sé tá nyo kon, fel tű nést kelt ve a für dő ven -
dé gek, fő leg a fér fi ak kö ré ben. 

ady pe dig sze ret te, ha ma gá ra ma rad ha tott a
min den na pi ke ze lé sek után. gyak ran te le pe dett le a
sza na tó ri um mal szem ben, a kút sé tány ra ki kö nyök -
lő ré gi ven dég lő ár nyas fái alá a ven dég lős szán tó
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bá csi ol tal má ban. ez a „zöld ven dég lői tá bo ro zás”
ha mar vált ady fü re di nap ja i nak fő prog ram já vá.
Dé nes Zsó fia, a köl tő egy ko ri meny as  szo nya még a
szo ká sos ét rend jé ről is „tu dó sí tott”: ebéd re rend -
sze rint spár gát evett az tán tú rós pa la csin tát fo gyasz -
tott. es té re ugyan csak spár gát min dig hús nél kül. a
fü re di bor friss, csí pős ízé vel, arany sár ga szí né vel
és kris tály tisz ta sá gá val ha tott rá.

az 1917. év für dő idény ét pél dát lan szá raz ság és
tűr he tet len hő ség jel le mez te. Má jus kö ze pén ha tal -
mas or kán ér te el fü re det. Más fél na pig gyö tör te a
für dő hely ven dé ge it. eső nem kö vet te, szá raz for ró -
ság vett erőt a tá jon. adyt az át élt kü lö nös él mény
vers írás ra kész tet te. Nagy szá raz ság ide jén cí mű
köl te mé nyén kö vet he tő a köl tői te rem tés fo lya ma ta.
a köz vet len ih le tés más ver sei ese té ben is té nyek -
kel iga zol ha tó. az 1911-ben írt Új ma gyar bukolika
cí mű ver se ugyan csak konk rét él mény ből fa kadt. a
rossz ter mé sű nyár, az ész lelt for ró ság al kal mat
adott ar ra ady nak, hogy a ma ga lé te zé si tá ját új ból
fel mér je és a va lós táj ra fes se rá. amint a pusz tu lás
ver se az Új ma gyar bukolika, az zá vált a Nagy szá -
raz ság ide jén is. a táj fe lett a rom lás, a ha lál jár, az
egyé ni, a ma gyar sá got jel lem ző és ál ta lá ban az
egye te mes ér té kek mind vesz ni lát sza nak a köl tő
szá má ra. a szá raz, mint ál lan dó jel ző al kal ma zá sa a
pusz tu lás ér ze tét vi lág nyi ra nö ve li. a fe nye ge tett
em ber ség, em be ri ség te rem tett lí rai szi tu á ci ó ja a
vers, köz ve tett uta lás sal a há bo rú ra. Míg az Új ma -
gyar bukolika cí mű ver sé ben fel vil lan tot ta a re -
ményt a pusz tu lás el le né re, hat év múl va már a tel -
jes re mény vesz tést su gall ják köl tői ké pei. ady hát -
tér be hú zó dik, szub jek ti vi tá sát mint egy hát tér be
szo rít ja, hogy ob jek ti vi tá sá val hat has son.

Vé res re zú zott hom lok kal cí mű ver se szin tén fü -
re den fo gant fel te he tő leg már für dő he lyi tar tóz ko -
dá suk el ső he té ben. az én-ver sek kö zé tar to zik a
szub jek tum erő tel jes meg nyil vá nu lá sá val. so rol -
hat juk a szám adó ver sek so rá ba is, ér tel mez het jük
el szá mo lás ként sa ját éle té vel. a negy ven esz ten dős,
ám meg fá radt em ber „vé res re zú zott hom lok kal”,
meg tör ve az élet től szá mot vet múlt já val és ri asz tó
je le né vel: meg fo gyott hi té vel, „ke ve sebb” sza vá -
val, köl tői ere je ha nyat lá sá val. a „Drá ga teg nap”-
hoz, a ré gi ek hez tar tók hoz fű zi ma gát a har cok tól
ter hes vi lág ban. a „mai Mát” ta gad ja, a jö vőt el -
dob ja ma gá tól. Csak a múlt ma rad szá má ra a „se -
bet len hom lok” s en nek ér té kei tu da tá ban fa kad ki
só ha ja: „hajh, na gyon sze res se tek, / na gyon sze -
ress, él tem le élt je, / hát ha még is baj van a föl dön /
és iga zak a se bek / s min den le en dő ös  sze om lott.” 

e két, Ba la ton fü re den írt ver sét má jus 20-án, a
Ze ne aka dé mi án ren de zett nyu gat-elő adá son ma ga
ol vas ta fel. er re a nap ra meg sza kí tot ták ba la to ni pi -
he né sü ket, de rö vi de sen vis  sza is tér tek a fő vá ros -
ból. Má jus 22-én ady fü red ről ér te sí tet te test vér ét,
la jost meg ér ke zé sük ről, el osz lat ta ag go dal mát:
„tűr he tő ál la pot ban meg ér kez tünk. jól is vol nék, ha
az át ko zott ek cé ma nem gyö tör ne – alig al szom mi -
at ta.” az ek cé má já ra ka pott gyógy sze rek a szí vét
gyön gí tet ték, pe dig, mint ír ta: „már mó dom vol na
gyógy ul ni.” az nap egy új kú rát kez dett, an nak se -
gít sé gé ben bí zott. a nyu gat-elő adás ról nyil ván
azért nem írt, mert azon részt ve he tett ady la jos is.
Vi szont há rom mon dat tal be szá molt a „nagy or kán -
ról” és az azt kö ve tő szá raz for ró ság ról. „úgy lát -
szik, még a fák is ki fog nak szá rad ni” jel le mez te a
hely ze tet. 

a ra gasz ko dó test vér, la jos és fe le sé ge, a meg ér -
tő jó sá gú an na vé gül ele get tet tek adyék meg hí vá -
sá nak. le utaz tak fü red re, ta lán ép pen a pün kös döt
töl töt ték együtt. ady lajosnénak nem ma radt jó
em lé ke ezek ről a na pok ról. a köl tőt ke se rű han gu -
lat ban ta lál ták, az ek cé má ja mi att volt ked vet len, no
meg fe le sé gé vel va ló „egye net len ke dé se” mi att.
ady nem kí vánt moz gást, tár sa sá got sem, leg szí ve -
seb ben min dig ha jón ül dö gélt vol na. Csinsz ka élet -
vá gya vi szont lá zadt, meg mu tat koz tak aka ra tos sze -
szé lyei, szer te len sé ge. ek kor ké szült ró luk az a fo -
tó (Dé nes Zsó fia sze rint jú ni us 8-án) ame lyet az óta
sok he lyütt pub li kál tak. szán tó bá csi ven dég lő jé ben
egy fris sen el köl tött ebéd után kap ta len cse vég re
őket egy he lyi fény ké pész. a fo tón elő tér ben ady és
Csinsz ka lát ha tó, ady mö gött test vé re, ady la jos
és fe le sé ge, an na mel lett „egy köl tő ra jon gás sal
hoz zá juk csa pó dott kis had nagy”, Csinsz ka mö gött
ady ke ze lő or vos nő je és ady kí ván sá gá ra mö gé jük
állt szán tó bá csi, a ven dég lős. Bár oblatt sán dor
vis  sza em lé ke zé se sze rint Zákonyi fe renc úgy tud ta,
löbl la jos az ál ló fér fiú, aki előtt a fe le sé ge, ol da -
lán pe dig a lá nya ül, Dé nes Zsó fia s pon to sab ban
ady lajosné ada ta it sem sza bad el vet nünk. saj nos,
ma már el len őriz he tet le nek a fo tó zás kö rül mé nyei,
nin cse nek hi te les ta nú ink. löbl la jos ak ko ri ban a
Kis fa ludy ven dég lőt bé rel te. az ady há zas pár fü re -
di nap ja i ról még egy fo tó ma radt fenn. ez a fel vé tel
adyt és Csinsz kát áb rá zol ja a sé tá nyon. a pub li ká -
ci ók több sé gé ben azon ban ez té ves da tá lás sal, l919.
június 8-i dá tum mal je lent meg. fel te he tő en e té ve -
dés ős for rá sa ady lajosné: Az is me ret len Ady.
Akiről az ér mind szen ti le ve les lá da be szél cím mel
Bu da pes ten (évmegjelölés nél kül, de tudjuk 1942-
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ben) meg je lent mun ká ja, amely nek ös  sze kö tő szö -
ve ge val lot tan Dé nes Zsó fi á tól szár ma zik.

adyék két nap múl va, jú ni us 10-én utaz tak ha za
Ba la ton fü red ről. a fő vá ros ban még időz tek, leg -
sür gő sebb dol ga i kat in téz ték el, majd út ba ej tet ték
ér mind szen tet. ady ek kor mond ta az édes any já -
nak: „én édes nek ha lok meg.” Mert fü red csak
Csinsz kát vi dí tot ta fel. ady nak – schmidt dok tor, a
ba rát min den igye ke ze te el le né re – alig hasz nált a
gon dos ke ze lés. a há zas pár, há lá ja je lé ül két fo tót
kül dött az or vos nak. ezek, egy ko ráb bi, „schmidt
fran ci nak, sze re tet tel jó dok to rom nak, ked ves ba -
rá tom nak” de di ká lá sú ady fény kép mel lett 1956
nya rán még az or vos ren de lő jé nek fa lát dí szí tet ték.
ady ezt a sort ír ta fo tó já ra: „schmidtéknek sze re tő
és kö szö nő em lé ke zés sel. Csucsa, 1917. aug. 7.”
Csinsz ka fo tó ján ez a mon dat sze re pelt:
„schmidtéknek sze re tet tel ady Bandiné”. schmidt
dok tor az tán en ge dél  lyel ki ván do rolt ame ri ká ba
há rom gyer me ke után s 1958. jú li u sá ban el hunyt.
a ne ki de di kált fo tó kat ma gá val vi het te, to váb bi
sor suk ról nincs tu do má sunk. 

Mi ma radt hát ady fü re di út ja i ról? a két vers
min de nek előtt. a Nagy szá raz ság ide jén cí mű
meg je lent fris sen a nyu gat 1917. jú ni us 1-i szá má -
ban majd Az utol só ha jók cí mű, 1923-ban ki adott
kö te té ben. a Vé res re zú zott hom lok kal cí mű ver se
pe dig he lyet ka pott A ha lot tak élén cí mű, még ady
éle té ben, 1918-ban nyom dá ból ki ke rült kö tet ben.
ezek köz ve tlen fü re di él mé nye i nek, ref le xi ó i nak
tük rei, sem a Ba la ton, sem Ba la ton fü red nem sze -
re pel ben nük. fü re di em lé ke vi szont két, 1909-ből
szár ma zó no vel lá ja. az ön élet raj zi mo tí vu mo kat
tar tal ma zó, di ák éve it meg örö kí tő „kis ded his tó ri -
ái” – mi ként ne vez te no vel lá it – A Mus ké tás ta nár
úr és A há rom Mus ké tás le ány cí mű ek ady kü lön -
le ges, mi ti zált Ba la ton él mé nyé ről ta nús kod nak.
hogy köz vet le nül ba la to ni, ba la ton fü re di út, pi he -
nés ha tá sát tük rö zik-e, nem tud juk, csu pán sejt het -
jük. ady hat hét re vit te el no vel lá já ban Mus ké tás
ta nár urat a Ba la ton mel lé. az öt ven éves vad, bosz -
 szús fér fi út meg lá gyí tot ta a tó, meg ta lál ta ott a
„ma ga bol do gabb lel két”. egye dül, sza ba don kó -
bo rolt a Ba la ton kö rül, éle té ben elő ször volt sza -
bad. az iga zi va ká ció, „a Ba la ton a ma ga mi vol tá -
val és le gen dá i val ki cse rél te va ló ban Mus ké tás ta -
nár urat.” Ba la ton fü re den még egy is me ret len, ti -
zen hat éves le ányt is kö ve tett száz lé pés ről, míg el
nem szé gyell te ma gát. Mus ké tás ta nár úr sze ren -
csés lel ki vál sá got élt át a Ba la ton nál, utá na „csi -
nált szám adást múlt já val, je len jé vel, ön ma gá val és
övé i vel”. öt ven évi bol dog ta lan ság után re mé nye

mu tat ko zott „egy évi félbol dog talanságra”. a tó tet -
te ezt ve le, ami ről ady így írt: „De a Ba la ton föl sé -
ges és csi nos, meg döb ben tő és al ta tó, a Ba la ton
még há bor gá sá ban is meg nyu go dott, szent víz.”
Zákonyi fe renc vers ként ér tel mez te eze ket a no -
vel la be li so ro kat s jog gal. ady olyan ma gas fo kú
em be ri em pá ti á ja és kör nye zet raj za nyil vá nul meg
szép pró zá já ban, amely köl te mé nye it jel lem zi va ló -
já ban.

Mus ké tás ta nár úr nem akar ta „oda ad ni” övé i -
nek, csa lád já nak a Ba la tont, in kább tát rai für dőt
ígért ne kik. úgy gon dol ta, a „Ba la ton egé szen az
övé. hi szen a Ba la ton ad ta vis  sza az ő el ta ga dott s
már-már meg halt mo soly gá sát.” a sze líd és szent
tó ady nak nyolc év mul tán nem ad ta vis  sza mo -
soly gá sát, sem bol dog sá gát, sem egész sé gét. Ba la -
ton fü red 1917 nyár ele jén csak rö vid ki té rőt, né mi
pi he nést je len tett a köl tő ha lál hoz ve ze tő fel gyor -
sult út ján. ez volt utol só, hos  szabb uta zá sa, mert
va ló ban a ha lot tak élén járt ek kor már.

em lék táb lá ját 1958. szeptember 6-án, szom ba -
ton avat ták Ba la ton fü re den a „fe dett sé tá nyon”, a
Ba la to ni pantheonban. fo dor jó zsef köl tő mon dott
em lék be szé det, majd a sza na tó ri um nagy ter mé ben
iro dal mi es tet tar tot tak. az em lék táb la fel ira ta sze -
rint ady 1912 és 1917 kö zött éven te ke res te a pi he -
nést Ba la ton fü re den. Ma már tud juk, a für dő hel  lyel
va ló kap cso la ta ko rább ra da tál ha tó és még sok,
tisz tá zan dó kér dés sel szol gál a ku ta tók nak. a ba la -
ton fü re di vo nat ko zá sú ady ku ta tá sok sem te kint -
he tők befejezettnek…

A fel hasz nált, fon to sabb iro da lom
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Mar ton Lász ló: Ady End re Ba la ton fü re den. Veszp -
ré mi Szem le. 1957. 5. sz. 68-69. p.
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1925.
a Ba la to ni szö vet ség hi va ta los ér te sí tő je a Ba la ton
1925 ok tó be ri szá ma Ün nep sé gek Ba la ton fü re den
cím mel be szá mo lót kö zöl. „ne ve ze tes ün nep sé gek
so ro za ta zaj lott le szept. 13.-án Ba la ton fü re den. a
für dő rész vény tár sa ság ál do zat kész sé gé ből emelt
jó kai-em lé ket lep lez ték le na gyon szép ün ne pély
ke re té ben […]. a Kis fa ludy sán dor tár sas kör, amely
a jó kai-ün ne pélyt ren dez te, szé les kör ben in té zett
meg hí vót mind azok hoz, akik il le té ke sek le het tek az
ün ne pé lyen va ló meg je le nés re. Kép vi sel ve vol tak a
vár me gyék, ha tó sá gok, tu do má nyos és iro dal mi
egye sü le tek és mind azok a ba la to ni tár sa dal mi in -
téz mé nyek, ame lyek a kin cses Ba la ton sor sát in téz -
ni hi va tot tak.

a jó kai-ün ne pély ze nés mi sé vel kez dő dött a für dő -
te le pi ká pol ná ban, mely után a kö zön ség: az idő köz -
ben a vo na to kon és ko csi kon ér ke ző meg sza po rodott
ün nep lők kel a ká pol na mel let ti jó kai-tér re vo nult,
ame lyet a für dő ker té szet gon dos sá ga vi rág ba öl töz te -
tett. Mé szöly gyu la, a Kis fa ludy-tár sas kör el nö ke,
Vá mos gé za re for má tus lel kész, dr. schmidt fe renc
egye te mi ta nár, szávay gyu la, iro dal mi és tu do má -
nyos egye sü le tek, dr. sziklay já nos, az or szá gos jó kai
bi zott ság ki kül döt te ál doz tak jó kai em lé ké nek,
Vaszary ale xa jó kai-ver set sza valt, por zsolt Kál mán,
dr. se bes tyén gyu la, tá bo ri Kor nél, mint irót mél tat -
ták. De me ter györgy fő szol ga bí ró vet te át a Vi dor
emil mű épí tész ál tal ter ve zett em lék mű vet, mely hez
a si ke rült dom bor mű ve ket sinkó lajos* szob rász mű -

vész ké szí tet te. ez után a ko szo rúk el he lye zé se kö vet -
ke zett. az em lék ta lap za tá ra dr. óvá ri fe renc al el nök
tet te le a szö vet ség ko szo rú ját. az ün ne pély kez de tén
és vé gén a ba la ton fü re di da lár dák éne kel tek ha za fi as
da lo kat.” *helyesen: András

az em lék osz lop kb. 2,5 mé ter ma gas, fa ra gott fü -
re di kő ből épült há rom szög ala pú ha sáb volt, te te jén
kb. 60 cm át mé rő jű kő gömb bel. há rom ol da lán egy-
egy 50 cm át mé rő jű bronz pla kett volt el he lyez ve. az
el sőn sinkó and rás (1901-1976) jó kai arc ké pe,
a má so di kon 

jó Kai
100 éVes

sZü le té sé neK eM lé Ké re
1825-1925

a har ma di kon 
eMel te a

Ba la ton fü reD
gyógy für Dő
és for rás VÍZ
Vál la lat rt

szö veg volt lát ha tó il let ve ol vas ha tó.
az em lék osz lo pot kb. 3 m át mé rő jű, 60 cm ma gas,

kör ala kú kő ke ret sze gé lyez te.
az em lék osz lop az ava tást kö ve tő en rend sze res

szín hely évé vált a kü lön bö ző ren dű és ran gú ven dé gek
ko szo rú zá sa i nak. le rót ták ke gye le tü ket jó kai em lé ke
előtt a fü re den ren de zett kü lön bö ző ta nács ko zá sok,
kong res  szu sok részt ve vői is. ne ve ze tes ese mény volt,
ami kor 1926-ban rabindranath tagore no bel-dí jas
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hin du köl tő he lyez te el vi rá ga it az em lék -
mű vön.

1961.
Köz le ke dés biz ton sá gi meg fon to lás ból
az em lék osz lo pot le bon tot ták. a bronz -
pla ket tek a  jó kai mú ze um ud va ri he lyi -
sé gé be ke rül tek (és me rül tek fe le dés be),
a kő göm böt pe dig a  ke rek temp lom elé
gu rí tot ták és hos  szú éve kig ott he vert
(so kan nem is tud ták, hogy mi az és mi -
ért van ott).

1985.
a kö zel múlt ban be te kin tés re és fel hasz -
ná lás ra meg kap tam a haj da ni Vá ros gaz -
dál ko dá si Vál la lat „edi son” szo ci a lis ta
Bri gád já nak le ve le zé sét a jó kai em lék osz -
lop ha son má sá nak új bó li fel ál lí tá sá ról. (az el ső le vél
1985. január 11-én kelt, a cím zett dr. ádám ist ván ta -
nács el nök. a bri gád ne vé ben (Ki rály im re, pálfi pál,
patócs sán dor, tán csics lász ló, tóth la jos,
Wrhovina jó zsef) egerváry ti va dar bri gád ve ze tő ja -
va sol ta, hogy az író szü le té sé nek 160. év for du ló já ra
az eöt vös-szo bor alat ti kis té ren (aho vá a kö zel múlt -
ban az an tall jó zsef mi nisz ter el nök re em lé ke ző „tör -
té ne lem könyv” cí mű al ko tás ke rült) fel kel le ne ál lí ta -
ni az obe lisz ket. „a ter ve ket és a mun ká la to kat az ál -
ta lam ve ze tett „eDi son” szo ci a lis ta bri gád kész ség -
gel vál lal ná is, más se gít sé get nem kér nénk, mint -
hogy a mun ká la ta ink él vez zék a ta nács tá mo ga tá sát.”

Dr. ádám ist ván ta nács el nök feb ru ár 18-i vá lasz le -
ve lé ben öröm mel nyug táz za, hogy meg ta lál ták és
vál lal ják a jó kai obe liszk hely re ál lí tá sát. tá jé koz tat ja
egerváry ti va dart, hogy a to váb bi ak ban a Mű ve lő dé -
si, egész ség ügyi és sport osz tál  lyal tart sák a kap cso -
la tot. az osz tály már ci us 1-re hely szí ni egyez te tő
meg  be szé lést hí vott ös  sze, me lyen a meg hí vot tak –
ki vé ve a VgV, Vá ro si párt bi zott ság, éDásZ – meg -
je len tek, s a le en dő jó kai em lék mű lé te sí té se mel lett
fog lal tak ál lást. ez zel egyidőben el ké szült a jó kai
obe liszk te le pí té sé nek en ge dé lye zé si ter ve (Becza
sán dor épí tész mér nök, VgV dol go zó mun ká ja.)

Már ci us 16-án kelt le ve lé ben a Vá ros gaz dál ko dá si
Vál la lat ál lást fog lal az obe liszk hely ki je lö lé se ügyé -
ben: „Ki kér ve és meg hall gat va a szak em be rek vé le -
mé nyét […] a ki je lölt he lyen a park fenn ál lá sa óta a
leg na gyobb vi rág fe lü let dísz lik év ről-év re. ezt meg -
bon ta ni leg alább ak ko ra fe le lőt len ség len ne, mint a
kér dé ses obe liszk el tün te té se volt.” Má jus 20-án,
VtVB Mű ve lő dé si, egész ség ügyi és sport osz tá lya
ar ról ér te sí ti egerváry ti va dart, hogy a terv do ku men -

tá ci ót to váb bí tot ták a Kép ző- és ipar mű vé sze ti lek to -
rá tus hoz vé le mé nye zés cél já ból.

a jú li us 22-én ér ke zett vá lasz le szö ge zi, hogy:
„elv ben nem eme lünk ki fo gást az el len, hogy a fo tó -
kon fenn ma radt for má ban, az ere de ti ele mek kel és
anyag ból az obe liszk re konst ruk ci ó ja meg tör tén jen”.

az irat cso mó utol só le ve le ok tó ber 3-i kel te zé sű. a
bri gád ne vé ben ír ta a bri gád ve ze tő a VtVB Mű ve lő -
dé si, egész ség ügyi- és sport osz tá lyá hoz. a le vél ben
ös  sze gez ve az ed di gi ese mé nye ket, úgy ér zik, hogy
az új hely szí nen (a Ba la ton ét te rem től dél re) most
már sem mi nem aka dá lyoz hat ja cél juk las san tíz hó -
nap ja hú zó dó meg va ló sí tá sát.

a le vél író ja saj nál ko zá sát fe je zi ki, hogy ter vük -
höz, bár a ma guk ré szé ről min dent meg tet tek an nak
si ke re ér de ké ben, „nem azt az in ten zív és hat ha tós
tá mo ga tást él vez het ték, mint ami re a szer vek és in -
téz mé nyek ré szé ről szá mí tot tak. re mél jük ez most
az utol só meg ol dá si sza kasz ban jó ra: meg ol dás ra
for dul!”

2003.
las san ti zen nyolc év telt el az utol só le vél meg írá sá -
nak idő pont já tól. a há rom bronz pla kett a Vá ro si
hely tör té ne ti gyűj te mény be ke rült, a kő go lyó is
meg van, vár ja, hogy is mét a he lyé re ke rül jön. és
meg van az aka rat és a szán dék, is töretlenül, hogy az
em lék osz lop új ra fel ál lí tás ra ke rül jön Ba la ton fü re -
den, ta lán az ere de ti he lyé től alig több mint száz mé -
ter re, a le bon tott „kő bar lang” (fa la to zók) te rü le tén.

2004. má jus 4-én lesz jó kai ha lá lá nak 100. év for -
du ló ja. a Xiii. jó kai na pok 2004. ren dez vény so ro zat
mél tó ese mé nye le het ne a kö zös aka rat tal és össze fo -
gás sal fel épü lő jó kai em lék osz lop új ra ava tá sa.
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sinkó and rás ne ve nem is me ret len a ma gyar kép ző -
mű vé szet ben.

Ki vá ló por ce lán szob rász ként tart ják szá mon, aki fő -
leg ál lat fi gu rá i val kel tett fel tű nést. Mű vé sze té ről
romváry fe renc nyújt át fo gó ké pet, 1967-ben meg je -
lent ta nul má nyá ban.

sinkó andrás 1901. no vem ber 30-án szü le tett gye -
rő monostoron, (Kolozs vm.). szü lei egy sze rű föld mí -
ves em be rek vol tak, de a tő lük ka pott út ra va ló: a szü -
lő föld, Ka lo ta szeg mű vé sze te egy egész élet re szólt.
ta ní tó ja adott elő ször ke zé be agya got. el ső ként pe tő -
fit min táz ta meg. a ha to dik osz tály után ösz tön díj jal a
székelyudvarhelyen mű kö dő agyag ipa ri szak is ko lá ba
ment ta nul ni. fel sza ba du lá sa után je lent ke zett Bu da -
pes ten az ipar mű vé sze ti is ko lá ba, aho vá si ke res fel vé -
te li vizs ga után fel vet ték. rö vid ki té rő után simay im -
re osz tá lyá ba ke rült, szob rász szak ra. ta nul má nya it
be fe jez ve, 1822-23-ban mes ter nö ven dék ként ta nult
to vább. eb ben az idő ben sok gyer mek port rét is ké szí -
tett. a ki sebb-na gyobb megbizatások mű vé szi önál ló -
sá got és füg get len sé get biz to sí tot tak szá má ra.

1928 nya rán pá rizs ba ment ta nul ni, ahol 1930-ban
a ta va szi tár la ton há rom szob rát ki ál lí tot ták. Még eb -
ben az év ben ha za tért, el je gye zi volt székely udvar he -
lyi mes te ré nek halbrich ja kab nak a le á nyát, maj da ni
élet tár sát, aki vel le te le ped nek Bu da pes ten.

1936-ban pécs re köl tö ztek, ahol a Zsolnay gyár ál -
lást, la kást és sza bad mű te rem hasz ná la tot aján lott  fel
szá má ra. Min den ed di gi mun ká ját pes ten hagy ta ré gi
mű ter mé ben, amely a há bo rú ban el pusz tult, így ko rai
mun ká i ból alig ma radt hír mon dó.

pé csett be kap cso ló dott a mű vé sze ti köz élet be, rend -
sze re sen sze re pelt mun ká i val kü lön bö ző pé csi és bu -
da pes ti ki ál lí tá so kon.

pirogránitból ké szült el ső nagy plasz ti kái 1937-ben
ké szül tek (szent jó zsef, szent fe renc). 1945-ben
szov  jet hő si em lék mű ve ket ter ve zett Moh ácson, pé -
csett, nagy ka ni zsán és Ka pos vá rott.

sinkó and rás a pé csi por ce lán gyár ter ve ző je ként
1961-ben nyug díj ba vo nult, majd 1965-ben vég leg
Bu da pest re köl tö zött. 1976. szep tem ber 10-én halt
meg.

az élet rajz ös  sze ál lí tá sá hoz fel hasz nált ta nul mány
nem em lí ti a mű vész 1925-ben és 1926-ban Ba la ton -
fü re den fel ál lí tott al ko tá sa it. az egyik a bronz jó kai
port ré (ld. a je len szám ban ol vas ha tó írást), a má sik az
1926. szep tem ber 12-én fel ava tott, Vi dor emil mű épí -

tész ter vez te Blaha luj za em lék pad, amely nek 50 cm
át mé rő jű, Blaha luj zát áb rá zo ló bronz pla kett jét szin -
tén sinkó and rás ké szí tet te. a pa dot a mai tagore sé -
tány azon he lyén ál lí tot ták fel, ahol a „nem zet csa lo -
gá nya” fü re di tar tóz ko dá sa ide jén (1893-1916) pi hen -
ni szo kott.

szi ge ti ist ván érmészeti szak író 1958-ban ír ja:
„egyet len pla ket tot min tá zott éle té ben, dr. scipiades
elem ér pro fes  szor ról (1875-1944), a pé csi szü lé sze ti
és nő gyógy ásza ti kli ni ka igaz ga tó já ról, mert meg men -
tet te fe le sé ge és új szü lött kis fia éle tét.” Két ol da lú, 12
cm át mé rő jű, ön tött bronz pla ket tet. a sinkó and rás
mű ve it is fel so ro ló romváry fe renc ta nul mány te hát
há rom al ko tás sal egé szít he tő ki.

sinkó and rás ról szó ló írá som nak az volt a cél ja,
hogy be mu tas sam azt a mű vészt, aki nek a leg töb bek
ál tal lá tott (így is me ret le nül is a leg is mer tebb) al ko tá -
sa, 77 éve ép pen a fü re di sé tá nyon ta lál ha tó.

az anyag gyűj tés ben nyúj tott se gít sé get ez úton
kö szö nöm sur ján Mik lós könyv tár igaz ga tó úrnak.
(pécs).
Fel hasz nált iro da lom:
Romváry Fe renc: Sinkó And rás mű vé sze té ről. Janus
Pan no ni us Mú ze um év köny ve 1966. Pécs, 1967. 269-
291. p.
Szi ge ti Ist ván: Sinkó And rás szob rász mű vész pla kett -
ja. Az érem.1958. 10. sz. 158-159. p.
Zákonyi Fe renc: Ba la ton fü red. Veszp rém, 1988. 506,
565. p
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ta valy volt tíz éves a Ba la ton fü re di salvatore
Quasimodo köl tő ver seny. a ju bi le um al kal má ból
két na pos prog ra mot szer vez tünk, mely nek so rán
ter mé sze te sen em lé kez tünk a „kez de tek re” is. 

a Ked ves Ká vé zó ban a Vándorfi lász ló ál tal
ve ze tett  be szél ge tés köz ben az egyik ven dég,
Boksay györgyné az ismert Quasimodo vers
fordítását olvasta fel.

ez a fél re ér tés – a könyv borítóján másik
vers olvasható – hív ta fel elő ször a fi gyel me met
ar ra, hogy a be szél ge tés nek adott cím fél re ért -
he tő, van aki a kez de tek hal la tán  az 1961. jú ni -
us 27-i fa ül te tés ese mé nye i re gon dol. ter mé -
sze te sen mi a köl tő ver seny 1992-es in du lá sát
kí ván tuk fel idéz ni.

Ké sőb bi be szél ge té sünk és Boksay györgy
Ba la ton fü red ide gen for gal má ban és olasz kap -
cso la ta i ban ját szott meg ha tá ro zó sze re pé nek gaz -
dag do ku men tu ma it is meg is mer ve ér tet tem meg,
hogy Boksay ta nár úr öz ve gye úgy gon dol ja, hogy
fér jé nek az 1961-es ese mé nyek ben ját szott sze re pét a
kü lön bö ző vis  sza em lé ke zők pon tat la nul idé zik vissza
és na gyon sze ret né, ha a hi te les tör té ne tet meg is mer -
het né az utó kor.

az el múlt tíz év ben na gyon sok szor ke rült szó ba-
el ső sor ban saj tó tá jé koz ta tó kon – a fa ül te tés, sok új -
ság író idéz te fel az ese ményt, de  iga zán egy szer sem
me rült fel an nak az igé nye, hogy tör té ne ti hű ség gel és
ada tolt ság gal  dol goz za va la ki fel a két  nap tör té ne -
tét. több hi vat ko zott, az em lék ver seny tíz évét mél ta -
tó írás ban is csak (!) az sze re pel, hogy azon a ré gi
nyá ron sza bó györgy, Quasimodo hívatalos kí sé rő je -
ként „le hoz ta” Ba la ton fü red re a no bel-dí jas olasz
köl tőt. 

a „fü re di hí rek” 1992. áp ri li si szá má ban je lent
meg Boksay györgy írá sa „igaz so rok egy fü re di hárs -
fá ról” cím mel, amely ben exp li ci te is meg fo gal maz za,
hogy mind ed dig a hi te les tör té ne tet nem is mer tük:
„so kan és sok fé lét ír tak már ró la, (Quasimodo hárs fá -
já ról Cs.L.) írók is íro ga tók is. én a va ló sá got sze ret -
ném rög zí te ni. a je len nek és az utó kor nak.” 

Mi is hát a va ló ság? ho gyan is tör tént Quasimodo
lá to ga tá sa a fa ül te tés?

a hely tör té ne ti gyűj te mény ál tal ren del ke zé -
sem re bo csá tott do ku men tu mok alap ján kí sér lem

meg „re konst ru ál ni” a tör té ne tet, an nak elő re bo csá -
tá sá val, hogy nem cé lom és fel ada tom  az igaz ság -
te vés. a ren del ke zé sem re ál ló in for má ci ó kat, do ku -
men tu mo kat szem be sí tem egy más sal, és a do ku -
men tu mok bízonyító ere jé nek meg íté lé sét is az ol -
va só ra bí zom. en nek el dön té se kor mind ös  sze két
szem pont ra hí vom fel a fi gyel met: idő ben men  nyi -
re van kö zel az ese mény hez  (me lyik év ben ke let -
ke zett a do ku men tum) és men  nyi ben le he tett a tör -
té né sek be fo lyá so ló ja a köz lő.

nem kön  nyű a fel adat, hisz az 1961-es ese mé nyek
részt ve vői kö zül ma már csak sza bó györgy van kö -
zöt tünk, Boksay györgyné, aki ért he tő mó don a fér je
ál tal el mon dot ta kat ve szi ala pul, sa ját be val lá sa sze -
rint nem volt je len.

„Boksay györgy nek 1961. jún. 27-én a salvatore
Quasimodoval tör tént ta lál ko zá sa ide jén én már el -
jegy zett meny as  szo nya vol tam, es kü vőnk nap ját is
ki je löl tük jú li us 8-ra. az or szág dé li ré szén, ha tár köz -
ség ben él tem, ta ní tot tam. az uta zás oda és on nan szi -
go rú en ge dé lyek bir to ká ban volt csak le het sé ges.
ezért a hir te len be kö vet ke zett, no bel-dí jas köl tő fü re -
di lá to ga tá sá ra sem jö het tem el.”

néz zük meg elő ször, hogy Boksay vis  sza em lé ke -
zé se sze rint ho gyan tör tént a fü re di lá to ga tás, majd
ves sük egy be a Zákonyi, passuth és sza bó írá sa i ban
kö zöl tek kel.
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„ÖRÖMTELi SZívvEL FÁCSKÁT üLTETEK
A HuLLÁMZó BALAToN PARTJÁN...”

salvatore Quasimodo füredi faültetése

Quasimodo és Boksay György a faültetésen, 1961
(Helytörténeti Gyűjtemény, Zákonyi-hagyaték)
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Boksay sze rint sza bó györgy kí sé re té ben  jú ni us
25-én ér ke zett az olasz köl tő ti hany ba és  ott passuth
lász ló vil lá já ban száll tak meg. Zákonyi nem tesz em -
lí tést sem a mo nog rá fi á já ban (1988), sem a pa jor
Kár oly nak írt le ve lé ben (1980) az ér ke zés ről, csak
ma gá ról a fa ül te tés ről szá mol be. 

sza bó györgy az élet és iro da lom cí mű lap 1968.
jú li us 13-i szá má ban azt ír ja, hogy a nagy me leg mi -
att Ba la ton fü re den re ked tek (Szig li get, s az al ko tó ház
volt a vég cél Cs.L.). s itt is száll tak meg, mi u tán nem
min den zök ke nő nél kül si ke rült meg va cso ráz ni uk.

„hi á ba várt ránk a szig li ge ti ház gond no ka; pil led -
ten ül tünk jó fél száz ki lo mé ter re tő le, hűs fák alatt,
köz ben meg le ment a nap. Ma rad junk éj sza ká ra is, ja -
va sol ta p., (Passuth Cs.L.), aki az Író szö vet sé get kép -
vi sel te, s bár csak ké sőbb lett vil la tu laj do nos er re fe -
lé, fö löt tébb be csül te ezt a he lyet”.

Boksay sze rint Quasimodo éj sza ka
(ti hany ban?) ros  szul lett, ál la po ta reg -
gel re sem ja vult, s mi vel „sza bó
györgy  nek ezen a na pon vis  sza kel lett
utaz nia Bu da pest re”, tol mács nél kül
ma rad tak. Quasimodo passuth-tal uta -
zott Ba la ton fü red re és Zákonyi fe renc -
től, az ide gen for gal mi hi va tal ve ze tő -
jé től kér tek se gít sé get. ő, mint a hi va -
tal fi a tal, ola szul jól be szé lő mun ka tár -
sa ek kor ta lál ko zik Quasimodoval. Mi -
u tán a szív kór ház ban meg vizs gál ták a
no bel-dí jas köl tőt, sé tá ra in dul tak, s
így ju tot tak el tagore szobrához, –
folytatja – ahol a hin du köl tő 1926-os
lá to ga tá sá nak fel idé zé se kap csán me -
rült fel a fa ül te tés öt le te: „Zákonyi fe -
ri bá csi ra néz tem, mert ha bár sok kal fi -
a ta labb mun ka tár sa vol tam, sza vak

nél kül is jól ér tet tük egy mást.
Mind ket ten egy re gon dol tunk:
salvatore Quasimodo itt, a fü -
re di park ban fa cse me tét fog el -
ül tet ni.” 
sza bó györgy az idé zett írá sá -
ban a füreden el töl tött éj sza ka
utá ni nap ese mé nyei kö zött so -
rol ja fel a szív kór há zi lá to ga -
tást (Quasimodo nem lett rosz -
 szul, de ha már itt vol tak a
tény leg szív be teg köl tőt meg -
vizs gál tat ták). Mi vel sza bó az
elő ző es ti va cso ra kö rü li bo -
nyo dal ma kat fe led tet ni sze ret -
te vol na, va la mi „spe ci á li san

he lyi” meg le pe tést akart sze rez ni.
„ek kor ju tott eszem be a tagore-fa. nem kel lett

sok lo gi ka egyéb ként hoz zá. Köl tő, köl tő; no bel,
no bel; pas  szolt még a szív kór ház is. az ide gen for -
gal mi hi va tal ban min den eset re rög tön át lát ták ja -
vas la tom po zi tí vu ma it, mind járt nyúl tak is a te le fon
után...

Két óra múl va lo bo gók, mik ro fo nok, kiváncsi tö -
meg, s kö zé pütt a kis hárs is, szé pen be bu gyo lál va
még, fe je del mi meg le pe tés! el állt a lé leg ze tem.”

s néz zük ugyan er ről Zákonyit: „egyéb ként, hogy
pon to san tá jé koz tat va le gyél, sza bó györgy volt az,
aki fel ke re sett en gem a fa ül te tés nap ján a hi va ta lom -
ban, ami kor a köl tőt a szom szé dos Ked ves cuk rász -
dá ban el he lyez ték. Kér dez te, nem le het ne-e egy fát
ül tet ni a tisz te le té re?
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A fa előtt álló tábla a verssel 

A faültetés pillanatai, 1961 (Helytörténeti Gyűjtemény, Zákonyi-hagyaték)
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jú li us ban, (va ló já ban jú ni us ban Cs.L.) a leg me le -
gebb hó nap ban? no mind egy, ilyen ven dég nek min -
dent meg kell tenni. Kér tem, sé tál ja nak egyet, ad dig
elő ke rí tet tem a köz sé gi ker tészt, kiválasztott a cse me -
te ül tet vény ből nagy föld lab dá val egy szép hárs fát és
egy óra múl va már a gö dör is ki volt ás va, vár tuk őt.
Köz ben ös  sze cső dí tet tem a kul túr fe le lő sök ut ján a
he lyi nya ra ló kat, úgy, hogy egész szép tö meg gyült
egy be. a köl tő meg lá to gat ta lipták gá bort is, a ven -
dég köny vé be is be le írt, az óta él a tör té net, hogy
liptákéknál szü le tett meg a fa ül te tés esz mé je. ho lott,
egé szen más kép pen van.” (pa jor Kár oly nak írt le vél)

Zákonyi a levélben nem em lí ti Boksayt, aki a meg -
ma radt fény ké pek tanusága sze rint, az ün nep sé gen
tol má csolt, s Quasimodo ver sét, ame lyet ba la to ni ba -
rá ta i nak aján lott, le for dí tott.

sza bó györgy nem lát ha tó a fény ké pe ken, de ez
nem je len ti azt, hogy nem volt je len. ne he zen kép zel -
he tő el, hogy a rá bí zott magasrangú ven dé get ma gá ra
hagy ta vol na. a fa ül te tés után Quasimodo ti hany ban
ta lál ko zott né meth lász ló val, s még az nap vis  sza -
utaz tak Bu da pest re.

ös  sze gez ve mit mond ha tunk el, mit tud ha tunk bi -
zo nyo san?

Quasimodo, aki sza bó györgy és passuth lász -
ló kí sé re té ben in dult szig li get re a szol gá la ti Vol -

ga meg hi bá so dá sa mi att Ba la ton fü re den töl tött
egy éj sza kát. Más nap egy gyors szív kór há zi vizs -
gá lat ered mé nye képp Debrőczi pro fes  szor egy in -
jek ci ót és sé tát ja va solt ne ki. sza bó györgy ja vas -
la tá ra Zákonyi fe renc ru gal mas sá gá nak kö szön -
he tő en „re kord-gyor sa ság gal” meg szer vez ték a
fa ül te tést, ahol a ki vá ló olasz nyelv tu dá sú Boksay
györgy, Quasimodo em lék-ver sé nek for  dí tó ja tol -
má csolt.

s az ered mény?
egy gyö nyö rű hárs fa, s egy több mint tíz éves

köl tőver seny, mely nek tör té ne te ar ra ins pi rál ta a vá -
ros kul túr tör té net ét (is) ki vá ló an is me rő iro da lom -
tör té nészt, hogy azt ír ja  Balaton füredről: „ez a vá -
ros ma ga a Ba la to ni he li kon”.

Kö szö net tel és há lá val tar to zunk min den ki nek,
aki kí sé rő ként, tol mács ként, ker tész ként  vagy hi -
va tal ve ze tő ként hoz zá já rult ah hoz, hogy salvatore
Quasimodo 1961. jú ni us 27-én fát ül tet he tett a hí -
res park ban, s ez zel az egyik leg ran go sabb bala -
ton füredi ha gyo mány nak a foly ta tá sá nál se géd -
kez tek.  

salvatore Quasimodo 1961-es ba la ton fü re di lá to -
ga tá sa és fa ül te té se, több mint har minc év vel az
ese mény után, egy eu ró pai ran gú és mi nő sé gű  köl -
tő ver seny szü le té sét  ered mé nyez te.
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A vers első kézirata, 1961 (Petőfi Irodalmi Múzeum, Lipták hagyaték)
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az office international de la vigne et du vin – a nem -
zet kö zi sző lé sze ti és Bo rá sza ti hi va tal – az 1987-
ben, ró má ban meg tar tott kong res  szu son vá ro sunk -
nak a fen ti ki tün te tő cí met ado má nyoz ta. az utób bi
évek ben a vá ros szel le mi köz pont ja lett a sző lész-bo -
rász szak má nak, szá mos ran gos tu do má nyos kon fe -
ren cia és sző lé sze ti ren dez vény szín te re. Már a kel ták
és a ró ma i ak ide jén is folyt sző lő mű ve lés ezen a te rü -
le ten, a sző lő te le pí té se és a bor ké szí tés fo lya ma tos
egé szen a mai - egy ál ta lán nem könyű - idő kig. Ba la -
ton fü red ré gi hely ne vei meg őr ződ tek az írá sos em lé -
kek ben, bir tok ös  sze írá sok, gaz da ság tör té ne ti for rá sok
ta nú sít ják a sző lé szet fon tos sá gát. olyan ré gi föld raj -
zi ne vek, mint a szöllőfő, szöllőszél, rétiszőlő, an -
gol szöllők, szöllőkalja, alj be li szöllők, szöllődűlő,
Bor sovány-völgy mind a sző lő mű ve lés re utal nak. 

a ba la ton fü re di szív sza na tó ri um ban dol goz ták ki a
XiX. szá za di ta pasz ta la tok és hír adás ok fel hasz ná lá -
sá val a szív be teg ség ből fel épü lők nek a hí res ba la to ni
sző lő gyógy mó dot. a Veszp rém cí mű lap ban így hang -
zik egy 1875 őszé ből va ló tu dó sí tás: „e hó 19-én kez -
dő dött meg itt az úgy ne ve zett sző lő kú ra, amely cél ra
ki tű nő mi nő sé gű vá lo ga tott sző lő faj ták kap ha tók az
igaz ga tó sá gi iro dá ban.” a sző lő kú rát kül föld ön is el -
is mert és be vett gyógy mód ként al kal maz ták, a fü re di
gyógy víz ivá son és a für dé sen kí vül meg ho no sí tot ták
itt is a sző lő fo gyasz tás és a be lő le saj tolt must ivá sá -
nak erő sí tő, fel táp lá ló or vo si al kal ma zá sát. en nek
leg főbb elő moz dí tó ja dr.
schmidt fe renc, a gyógy in té -
zet igaz ga tó fő or vo sa volt, aki
oko san kap csol ta egy be a Ba -
la ton-pro pa gan da fo ko zá sát a
sző lő ter me lők jö ve de lem hez
ju tá sá val; a sze zon meg hosz -
 szab bí tá sát a sző lő kú rá val:
„az év nek az a sza ka, ami kor
a sző lő érik, ked vez leg job ban
a pi he nést meg gyógy ulást ke -
re sők nek. a nyá ri nagy zaj, a
vi dám élénk ség he lyét a Ba la -
ton egész hos  szá ban el fog lal ja
az ideg pi hen te tő csend. és
ilyen kor leg szebb a Ba la ton. a
ma gyar kö zön ség nagyrésze
vég re meg le he tő sen is me ri a

nyá ri Ba la tont, de föl kel le ne fe dez nie az őszit is.
Kül föld ön olyan kor nagy tö meg ben tó dul nak az em -
be rek sző lő ter mő vi dék re, a sző lő kú ra ked vé ért. Vi -
dé ke ik nem szeb bek és sző lő ik nem éde seb bek, mint
a mi énk. ha ál ta lá nos sá vá lik a sző lő kú ra, in kább re -
mél he tő, hogy a ven dég for ga lom nem szű nik meg
ősszel a Ba la to non.”

a vi dék fő fog lal ko zá sá nak gya kor lá sá hoz Ba la ton -
fü red jó mun ka erő ket ki kép ző in téz mé nyek kel is ren -
del ke zett, sző lő- és gyü mölcs ter mesz tést ta ní tó is ko -
lák jöt tek lét re. Már 1870-ben meg ala kult a Ba la ton -
fü re di sző lő mű ves nép is ko la. Mint vin cel lér ké pez de
fel ső nép is ko la volt, 6 hol das tan gaz da ság ban dol goz -
tak, ta nul tak a di á kok; az ok ta tás ban fon tos sze re pet
ka pott a bor ke ze lés is me re te is el mé let ben és gya kor -
lat ban. Kü lö nö sen 1882-től, a fi lo xé ra, a gyö kér te tű
tá ma dá sa után mu tat ko zott meg a fü re di is ko la nagy
elő nye. az „át ko zott bo gár”, a „rossz fé reg” el ter je dé -
se nyo mán ki pusz tul tak a sző lők, fü re den 1889-ben
szü re tel tek utol já ra. eb ben a hely zet ben a jól is ko lá -
zott, a kor sze rű sző lé szet alap is me re te i vel fel ru há zott
szak em be rek kön  nyen al kal maz kod tak az új hely zet
meg kí ván ta vi szo nyok hoz, ered mé nye sen mű köd tek
köz re az ame ri kai sző lő faj ták ra, mint vad ala nyok ra
ol tott új faj ták te le pí té sé hez, a ré gi sző lő gaz dál ko dás
új bó li fel élesz té sé hez. en nek az is ko lá nak utó da ként
le het em lí te ni a ké sőb bi szé che nyi fe renc Ker té sze ti
szak is ko lát.
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szám ta lan írónk és köl tőnk em lé ke zik meg a fü re -
di bo rok ról, itt csu pán egy ke vés bé is mert köl tő, Ba -
ja Mi hály (1879-1957) ver sét idéz zük:

„Fü re di bor, fü re di bor,
Az éle tünk de bús ko mor,
A szánk íze de ke se rű,
De ben ned él még a de rű!” 
a mai sző lő fa jok több mil lió éves fej lő dés so rán

ala kul tak ki a sző lő fé lék csa lád já ban (Vitaceae). a
sző lő el ső do mesz ti ká ci ó ja és a bor ké szí tés a leg ko -
ráb bi föld mű ve lő né pek (het ti ták, su mé rok, ak ká dok,
babilóniak, ör mé nyek) ér de me. a Kár pát-me den cé -
ben idő szá mí tá sunk előtt 800 kö rül ho no sod tak meg
az ősi kul túr né pek ál tal  lét re ho zott sző lő faj ták. a ma -
gyar bor elő tör té net ét azon ban in do ko lat lan ki zá ró lag
kel ta, vagy akár ró mai ha gyo má nyok ra vis  sza ve zet ni
ami att, hogy a nép ván dor lás egyik utol só hul lá má val
ér ke ző ma gyar hon fog la lók már szé pen dísz lő sző lő -
ket ta lál tak a Kár pát-me den cé ben. a hon fog la ló ma -
gyar tör zsek ugyan is a sző lő mű ve lés és a bo rá szat is -
me re tét ma guk kal hoz ták, a Ka zár Kaganátus te rü le -
té ről sző lő kul tú rá val kap cso la tos is me re tek kel ér kez -
tek. szá mos ótö rök jö ve vény sza vunk mu tat ja ezt, pl.
ké sőb bi je len tés ta pa dás sal mai sző lő sza vunk, mely -
nek csu vas, ta tár és bas kír meg fe le lői mu tat ha tók ki,
il let ve a bor, ame lyet a kip csak és uj gur bor 'bor',
borluq 'sző lős kert' sza vak kal vet he tünk ös  sze. a  'sa -
va nyú, si lány bor' je len té sű csi ger szin tén ótö rök ere -
de tű; a ma gyar ból a kör nye ző szláv nyel vek be és a
ro mán ba is át ke rült. Vagy szűr igénk, mely nek ere de -
ti je len té se 'sző lő le vét héj tól, mag tól, szár tól el kü lö -
nít ve más edény be tölt; bort fejt' volt, mely ből azu tán
szü ret szár ma zék sza vunk ala kult deverbális név szó -
kép ző vel. 

a Kár pát-me den cé ben, a meg te le pe dés sel azu tán a
sző lő mű ve lés a me ző gaz da ság egyik igen fon tos ágá -
vá vált. a hegy al ja hí res bo ra a leg be cse sebb aján dék
volt év szá zad okon ke resz tül. XiV. Be ne dek pá pa Má -
ria te ré zia tokajibor kül de mé nyét az aláb bi szel le mes
szó já ték kal kö szön te meg:

„Benedicta sit terra quae te germinavit,
Benedicta mulier qui te misit,
Benedictus ego, qui te bibo”, az az
Benedicta (Ál dott) le gyen a föld, amely té ged
ter mett,
Ál dott az as  szony, aki té ged kül dött,
Ál dott (v. Be ne dek, az az Benedictus!) va gyok én,
aki isz lak.
a ma gyar nyelv el ső sző lő ne vei egy részt  tő sza -

vak, más részt köz ne vek ből ál ló jel zős szer ke ze tek és
ös  sze té te lek vol tak. az egy ko ri – in for ma tív – ma -
gyar ere de tű el ne ve zé sek hez ké sőbb na gyon sok ide -

gen nyelv ből át vett jö ve vény szó és tü kör for dí tás tár -
sult. a 19. szá zad 60-as éve i ben meg je len tek a nyu -
gat-eu ró pai bor sző lő faj ták: chardonnay, riz ling, tra -
mi ni, szil vá ni, cabernet, bur gun di stb. ezek fran cia,
il let ve né met ne vei szin te vál to zat lan for má ban (több -
nyi re csak szó vé gi kép ző cse ré vel) hasz ná la to sak a
ma gyar ban is. a mai, a faj ta vá lasz ték kor sze rű sí té sé -
vel itt hon is nagy te rü le ten ter mesz tett, úgy ne ve zett
vi lág faj ták is csak rész ben kap tak ma gyar ne vet
(szür ke ba rát, sár ga mus ko tály), több nyi re - szin tén
csu pán kép ző cse ré vel, il let ve egy-egy hang zó cse ré -
vel - vál to zat lan for má ban hasz ná la to sak a köz nyelv -
ben: muskat ottonel, merlot, zweigelt, sauvignon, riz -
ling szil vá ni. a Bal kán ról be ho zott, pontusi faj ták ne -
ve is jö ve vény a dél szláv ból, pl. din ka, ka dar ka,
szlankamenka, mirkovácsa, rusica, zelinka, szerémi
zöld, szemen driai fe hér,  tu li pi ros. sok pél da akad a
for dí tott irá nyú át vé te lek re, hi szen a ma gyar ból is át -
ke rült jónéhány sző lő név a né met be, ro mán ba, szerb -
hor vát ba, bol gár ba, orosz ba, an gol ba és olasz ba, pl.
ba ka tor, bogdányi, csabagyöngye, ezer éves Ma gyar -
or szág em lé ke, fur mint, gohér, juh fark, kék nye lű, ki -
rály sző lő, lisz tes fe hér, sző lős ker tek ki rály nő je.

a németből, vagy né met köz ve tí tés sel át vett sző -
lő  név a bur gun di, cir fand li, oportó, riz ling, rulandi,
sasz la, sil ler, szil vá ni, tra mi ni, trollingi, veltelini,
zweigelt, a  franciából  va ló töb bek kö zött a caber -
net, medoc, a nép eti mo ló gi ai vál toz ta tá son át esett
(shiradzouli) csiri-csuri, a fur mint, merlot, purcsin,
sauvignon, török  ere de tű az afus ali, a rak szőlő, a
szul tán.

a leg több tü kör for dí tás né met min tá ra szü le tett. a
ma gyar el ne ve zé se ket is né met ne vek kel ér tel mez ték.
alap ve tő ampelográfiai mű vek je len tek meg né me -
tül, ezek nyo mán sok né met min tá ra al ko tott, de a
ma gyar nyelv sza bá lya i nak meg fe le lő, jó tü kör for dí -
tás ke let ke zett. ilyen a hárs le ve lű, hosszú nye lű,
jakabszőlő, kék fran kos, kol dus sző lő, mol nár sző lő,
olasz riz ling, ökör szem, raj nai riz ling, se lyem sző lő,
szil va sző lő, tin ta sző lő.

Ko rai sző lő ne ve ink fel buk ka ná sá ról a ma gyar írás -
be li ség ben a kö vet ke ző ket ál la pít hat juk meg: 14. szá -
zad: mus ko tály; 15. szá zad: cser sző lő, kecs ke csö csű,
ten ge ri sző lő; 16. szá zad: ba jor sző lő, ba ka tor, bol gár
sző lő, er dei, fosóka, gacsal, gersely sző lő, gohér,
járdovány, ki rály sző lő, ma zso la, polyhos, romonya,
ró zsa sző lő, vadfekete; 17. szá zad: fur mint, purcsin;
18. szá zad: al föl di, bajnár, balafánt, ba rát sző lő, bakar,
bu dai, bur gun di, ci gány sző lő, cir fand li, din ka, ezüst
sző lő, gör be sző lő, hárs le ve lű, juh fark, ka dar ka, le -
ány sző lő, lisz tes fe hér, ma dár ka sző lő, rácfekete, som -
sző lő, szil vá ni, tö rök sző lő.
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a 19. szá zad tól or szá gos hí rű, ke re sett bo ro kat
ál lí tot tak elő a ba la to ni bor vi dé kek hez tar to zó te rü -
le te ken. a ba da cso nyi szür ke ba rát és kék nye lű, a
dörgicsei riz ling, az akali mus ko tály, a som lói juh -
fark vagy a ti ha nyi merlot mel lett a ba la ton fü re di
olasz riz ling volt a leg nép sze rűbb. szé pen ír díj -
nyer tes bor da lá ban az olasz riz ling ből ké szült tü zes,
gyógy ha tá sú, szép bor ról Kiss Be ne dek, a szent
györgy-hegy po é tá ja:

„Ba rá tom bolt íves pin cé jé ben
mun ka után ha
her se gő tes te det ha rap juk jó fo gak kal,
hogy szik rá zik tő led az élc, a szel lem,
hogy har san paj zán tör té ne tek re
le győz he tet len, szi laj ne ve tés!
Olasz riz ling!
ha zöldesfehéren csil lám lasz
met szett ke hely-po ha rak ban,
fe lej ti az em ber a fá radt sá got...”
no ha az olasz riz lin get a ba la to ni bor vi dék egyik fő

és jel leg ze tes faj tá já nak tart ják és már-már hun ga -
ricum nak ne vez nek, tör té ne ti leg itt igen fi a tal. a ha -
gyo má nyos bo ro kat át for má ló faj ta csu pán mint egy
más fél év szá za dos a pan non lan ká kon. na gyobb mér -
ték ben csak a fi lo xé ra vész után ter jedt el, ám né hány
év ti zed múl tán el ső fe hér bor sző lő-faj tánk ká lé pett
elő. tokaj-hegyalját ki vé ve min den bor vi dé ken ter -
mesz tik, de leg je len tő sebb a Ba la ton kö rül. a ké sői
éré sű faj ták kö zé tar to zik, vi szony lag ké sőn zsen dül
és las san érik. Bo gyói göm bö lyű ek és ki csik, lé dú sak,
sár gá szöl dek, jól meg ér ve na pos ol da lu kon bar nás sá
szí ne ződ nek. Bo ra itt ke se rű man du lá ra em lé kez te tő,
íze és za ma ta igen jel leg ze tes; nagy bort a faj ta csak
ké sői szü ret tel és jó év já rat ok ban ad. túl érett sző lő jé -
ből kü lön le ges mi nő sé gű oxidatív bo rok ké szít he tők.

ne ve elő ször 1856-ban buk kan
fel, gyürky an tal Vinczellérek
köny ve c. mű vé ben: olasz sző lő.
ez után a Bo rá sza ti fü ze tek fo lyó -
irat 1869-ben, Az Ér mel lék sző lé -
sze te és bo ra c. prog ram dol go zat
1873-ban (olasz riz ling), nyáry
fe renc Szőllő és pin ce c. mun ká ja
1876-ban és a Fel ső-Ma gyar or szá -
gi szőlőszeti, bo rá sza ti és gaz da sá -
gi lap em lí ti 1880-ban (olasz
riesling). et től kezd ve szin te min -
den ampelográfiai írás ban, faj ta -
jegy zék ben, szak mun ká ban sze re -
pel. a név adás szem lé le ti hát te re
az volt, hogy ez a sző lő faj ta az
egyéb riz ling faj ták tól egy ér tel mű -

en kü lön vá laszt ha tó le gyen. a raj nai riz ling től meg -
kü lön böz te té sül az olasz szó nak meg fe le lő ki fe je zést
(italien, italienszki, italico, taljanska, vlassky stb.) te -
szik a kü lön bö ző nyel vek ben a riz ling szó elé, pl.
cseh és szlo vák riz ling vlassky, olasz riesling italico,
ro mán riesling italien, bol gár riz ling italianszki,
szerb hor vát talianski riz ling. Bár a jel ző olasz or szá gi
ere de tet bi zo nyí ta na, a faj ta a leg több ampelográfus
sze rint még is fran cia or szág ból szár ma zik; Cham -
pagne -ból vi het ték heidelbergbe. né met or szág ban a
ne ve Welschriesling.

Ma ga a riz ling név ko ráb bi fel buk ka ná sú a ma gyar
írás be li ség ben, már 1833-ból ada tol ha tó a riszling,
raj nai riszling (Dercsényi J.: Elő ter jesz tés). 1834-ben
riszling, il let ve rieszling haller fe renc Az uga ros
szőllő-mivelés c. Ko lozs vá ron ki adott mű vé ben. sze -
re pel ez után sző lé sze ti folyóratokban, szak köny vek -
ben, is me ret ter jesz tő ki ad vány ok ban egy aránt. né -
met jö ve vény szó nyel vünk ben; vö. ném. riesling,
nép nyel vi riesler, rieslinger, rössling, rösslinger,
ba jor-oszt rák risla. a né met ben elő ször 1490-ben
mu tat ha tó ki: rüßling, azu tán szé les elterjedtségű a
kü lön bö ző ok le ve lek ben. a né met szó szár ma zá sa
ho má lyos. gombocz Zol tán an nak ide jén (Ma gyar
nyelv 2) schmeller nyo mán a ba jor riess föld raj zi
név ből ere dez tet te, mely a la tin rhaetia át vé te le, de
az eti mo ló gia mind má ig tisz tá zat lan. Min den eset re a
né met ből a leg több sző lő ter me lő or szág nyel vé be át -
ke rült, így fran cia és olasz riesling, bol gár riz ling, len -
gyel riesling, orosz riszling, auszt rá li ai an gol riesling,
ro mán riesling, rísling, rízling, szerb hor vát riz ling. a
ma gyar riz lin gi alak vál to zat a to ka ji, mé ne si, eg ri
ana ló gi á já ra szü le tett.

a vi lág leg is mer tebb sző lő faj tá i nak egyi ke. ná lunk
a faj tát er dély ben 1853-ban már nagy ban ter mesz tik



a kas sai Sző lé sze ti és bo rá sza ti gaz da sá gi lap fo lyó -
irat 1888-as szá ma sze rint. Ma már ná lunk rit kán for -
dul elő gyen gébb ter mő ké pes sé ge és liszt har mat-ér -
zé keny sé ge mi att, no ha bo ra kel le mes il la tú és za ma -
tú, ál ta lá ban ke mény, sa vai azon ban fi no mak, extrakt -
tartalma vi szony lag gaz dag.

a hí res sző lőt je lö lő raj nai riz ling el ne ve zés 1855-
től ada tol ha tó nyel vünk ben, ele in te raj nai fe hér alak -
ban. rég óta is mert faj ta a raj na men tén, on nan ke rült
a sző lő ter mesz tő or szá gok ba, ahol át vet ték a né met
rheinriesling el ne ve zést; vö. fran cia riesling de rhin,
an gol white riesling rynsdruee, riesling of the rhine,
olasz riesling renano, szerb hor vát riz ling rajnski,
szlo vák riz ling rynski. 

szin tén föld raj zi név vel kép zett ös  sze té tel a bá ná -
ti riz ling (nép nyel vi bán sá gi, bán sá gi riz ling; cseh,
szlo vák riz ling bánátsky). a név a faj ta bá ná ti ere de -
té re utal. Versec, fe hér temp lom kör nyé ké ről szár -
maz tat ják. ro mán el ne ve zé se creata, a szerb hor vát -
ban pe dig kreáca, kriáca.

is mert és nép sze rű sző lő, bor a riz ling szil vá ni. ha -
zánk ba a Vil lá nyi te le ki sző lő olt vány ter me lő Cég
hoz ta be az i. vi lág há bo rú után. auszt ria egyik fő faj -
tá ja. Ko rai éré se mi att 1961 és 1985 kö zött ál la mi tá -
mo ga tás sal kö zel 4500 hek tár ül tet vényt lé te sí tet tek
be lő le. ter mő ké pes sé ge ki vá ló; hi bá ja vi szont, hogy
nem tű ri a ke mény fa gyo kat, ér zé keny a pe ro nosz pó -
rá ra és at ká ra, va la mint a leg in kább rot ha dó faj ták
egyi ke. 16-18 fo kos must já ból re duk tív, gyor san fej -
lő dő bo ro kat ké szí te nek. ezt a ne me sí tett faj tát fran -
cia or szág ban, né met or szág ban, a dél szláv ál la mok -
ban és olasz or szág ban Müller thurgau né ven is me -
rik; en nek ma gya rá za ta az, hogy olyan faj tát je löl,
me lyet a sváj ci thurgauból szár ma zó pro fes  szor, h.
Müller (1850-1927) ál lí tott elő ke resz te zés sel, 1882-
ben. Kon ta mi ná ci ó val lét re jött ma gyar ne ve, a riz -
ling szil vá ni az elő ál lí tás nál hasz nált ala nyo kat je lö li,
ezek ugyan is a raj nai riz ling és a zöld szil vá ni vol tak.
a né met ben szin tén hasz ná la tos egy ilyen ös  sze vo -
nás sal ke let ke zett sző lő név, a rieslaner (riesling és
silvaner ke resz te zé se), va la mint a szerb hor vát ban is:
rizvanac 'Müller thurgau'.

nota bene meg je gyez zük, hogy cik künk ben a sző -
lő- és bor faj ták ne vei – el len tét ben a sző lé szek-bo rá -
szok szin te egy ön te tű nagy be tűs írás mód já val, ám
össz hang ban a he lyes írá si szó tá rak kal – kis kez dő be -
tűk kel sze re pel nek. ami újab ban a sző lő- és bor faj ták
he lyes írá sát il le ti, igen csak tar ka a kép! Kü lö nö sen az
ampelográfusok kö ré ben van nak so kan, akik a sző lő -
faj ták és a bo rok ne ve it nagy kez dő be tű vel lát ják szí -
ve sen. ar ra hi vat koz nak, hogy ezek tu laj don ne vek,
sőt, hogy ezek kis be tűs írás mód ja a nem zet kö zi ke -

res ke de lem ben min ket hát rá nyos hely zet be hoz. ám,
ha be le né zünk a szak köny vek be, szak fo lyó irat ok ba,
nem lá tunk egy sé get e te kin tet ben. egy-egy fo lyó irat
szá má ban egy szer re ol vas ha tók sző lő ne vek kis, il let -
ve nagy be tű vel. so kan szó vá is tet ték e kö vet ke zet -
len sé get, több ször kér ve a Ma gyar tu do má nyos aka -
dé mia ál lás fog la lá sát. a nyel vé szek vá la sza i nak ér tel -
me rö vi den az volt, hogy „a nagy be tűs írás mód me rő -
ben el len ke zik a ma gyar köz nyel vi he lyes írás sal.” el -
ső sor ban ta lán azért is, mert a tu laj don ne vek gyak ran
köznevesülnek, a gül ba ba burgonyá-ból gül ba ba
lesz, ilyen töb bek kö zött bur go nya sza vunk is (< Bur -
gun dia, Borgogna) vagy a ring ló (< reine-Claude) és
ella (< el la bur go nya). aki ellá-t eszik, az – Cso ko -
nai sza vá val – em ber tár sát ven dé ges ke di be. újabb
he lyes írá si szó tá ra ink ha son ló fel fo gás ban ké szül tek
(pl. he lyes írá si ta nács adó szó tár, 1983: medoc, kö vi -
din ka, kék nye lű, ka dar ka, otel ló, otel ló bor stb.;
nyelv mű ve lő ké zi könyv, 1985: otel ló alatt: „a sző -
lő faj tát je len tő otel ló szó ter mé sze te sen kis be tűs.”;
he lyes írá si ké zi szó tár, 1988: riz ling szil vá ni, sze melt
riz ling, sasz la, som lói fur mint stb.; a ma gyar he lyes -
írás szó tá ra, 1999: kék nye lű, otel ló [sze mély név], de
otel ló [sző lő faj ta], ezer jó, mus ko tály sző lő, tra mi ni).
Meg je gyez zük még, hogy az új he lyes írá si sza bály -
zat ban a né hány sző lő faj ta és bor kis kez dő be tű vel
sze re pel: bur gun di vö rös, raj nai riz ling, szür ke ba rát,
ezer jó, tra mi ni, kö vi din ka, sár fe hér, sőt a kül föl di ek
is: chianti, por tói bor, me dok. ugyan ak kor fel hív juk a
fi gyel met ar ra is, hogy míg a sző lő ne vek va la men  nyi
szó tá runk ban (Czf., Ballagi, etsz., Ma gyar ér tel me ző
ké zi szó tár, tesz., úMtsz., szt. stb.) és ko ráb bi
lexikonainkban (pallas, ré vai, új ma gyar le xi kon)
kis be tű sek, ad dig a Ma gyar nagy le xi kon (1993-)
írás mód ja már nem mu tat egy ön te tű ké pet! Így egy -
szer re sze re pel a nagy kez dő be tűs ezer jó, fur mint,
Ka dar ka, le ány ka, Kék fran kos stb. mel lett a kis kez -
dő be tűs cir fand li, sár ga mus ko tály, eper sző lő (iza bel -
la alatt). sőt, otello rö vid ó-val, direkttermők (ezt vi -
szont kü lön kell ír ni!) alatt egye ne sen othello alak -
ban! több va ri á ció szin te nincs is! ugyan ilyen kö vet -
ke zet len a ré vai új le xi ko na (1999-), mely még egy
szó cik ken be lül is hasz nál kis-, il let ve nagy kez dő be -
tűt: ezer für tű, ugyan ott hárs le ve lű és pi ros tra mi ni.

tény, hogy szá mos sző lő faj ta és né hány bor fé le -
ség biz to san meg ér de mel né a nagy kez dő be tűt, sőt
azt is, hogy ne vét csu pa nagy be tű vel ír juk! eset leg
arany tin tá val... ugyan ak kor azon ban a Ma gyar tu -
do má nyos aka dé mia ma ha tá lyos he lyes írá si sza -
bály za ta az el len ke ző jét su gall ja. Ké rek min den ked -
ves ol va sót, aki ér vel ni sze ret ne valmelyik írás mód
mel lett, hogy vé le mé nyét fo lyó ira tunk kal kö zöl je! 
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A vÁRoSi HELyTÖRTéNETi gyűJTEMéNy
úJ SZERMENéNyEi

Darányi Kálmán miniszterelnök Balatonfüred országgyűlési képviselőjének levele (1937)
(simon Károly ajándéka)
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ismeretlen férfi arcképe
lengyel soma fotográfiája
(1870 körül)

Varga jános (1857-1924)
Kurzweil frigyes fotográfiája

(1890-es évek)
(tóth attila ajándéka)



 




